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با وصول پیام  14دیماه  1391تفکر و تؤمل و تحقق و تجلی اقدام در مسیر توسعه اجتماعی و اقتصادی
در بطن زندگی ما قرار می گیرد و به یادمان می آورد که بیت العدل اعظم در اواخر مرداد ماه 1385
طی پیام آگست  2116احیای ایران را هدایت فرمودند که در مسیر اجتماعی و اقتصادی حرکت نماید .
به یاد داریم که آن ساحت رفیع فرموده اند دو وظیفه مهم برای احیای ایران بر عهده احبای ایران است
یکی تؽییر روحانی از طریق تبلیػ انفرادی و دیگری اقدامات اجتماعی و اقتصادی که جزئی از حیات
بهائی محسوب میشود  .معهد اعلی فرمودند وقتی احبای ایران تبلیػ را با اقدامات اجتماعی و اقتصادی
توأما انجام دهند آنگاه تحوالت ناشی از نقشه کلی الهی همراه می شود و موجبات احیای ایران فراهم می
آید.
معهد اعلی بعد از آن نیز هدایاتی فرمودند و در پیام نوروز  1391احبای ایران را به گفتگو با هموطنان
در مواردی مثل نحوه کمک به رفاه مادی و معنوی  ،چگونگی بنای اجتماعی جدید  ،بررسی هدؾ
واقعی عالم هستی و وحدت عالم انسانی هدایت کردند.
حال حدود  7سال از پیام آگست  2116می گذرد  .برای هر یک از ما سئواالتی مطرح می شود ،
سئواالتی مانند  :در آن پیام چه فرمودند ؟ توسعه اجتماعی و اقتصادی یعنی چه ؟ هدفش چیست ؟
مصادیق کدام است ؟ میادین اقدام در کجاست ؟ تجربیات عالم بهائی چگونه است و سئواالت دیگر و
مهم تر مانند  :تجربه من تا چه حد است ؟
وقتی در آن سالها با دوستانمان به انجام امور خیریه پرداختیم و به مالقات بیماران رفتیم و یا به سالمندان
سرکشی کردیم تا چه حد در مسیر توسعه اجتماعی و اقتصادی گام برداشتیم ؟ از آن به بعد برای آگاهی
چه اقدامی انجام داده ایم ؟
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شاید جواب همه این سئواالت یک مفهوم واحد باشد که حق همه ماست ولی برای بدست آوردنش هم باید
با هم کوشش نمائیم و آنرا بدست آوریم و آن مفهوم  ،آگاهی و دانش است که خود منجر به یادگیری
میشود.
جناب پاول لمپل عضو بیت العدل اعظم می فرمایند ( آگاهی مبنای اقدام سنجیده است) و بیت العدل اعظم
در پیام رضوان  2111که مطالعه صفحات 11و11و 12آن را که به توسعه اجتماعی و اقتصادی
می پردازد توصیه می شود آگاهی و دانش را از الزامات و ضروریات این اقدام معرفی می فرمایند.
بنظر می آید برای اینکه مجددا و در سالهای دیگر به همین سئواالت پاسخ ندهیم بیائید اقدامی جانانه کنیم
وشناخت و درک خود را در مورد مفاهیم مربوط به توسعه اجتماعی و اقتصادی مثل تعریؾ آن  ،جایگاه
و نقش آن در استقرار مدنیت  ،فرایند اقدام میادین اقدام  ،مصادیق آن  ،تفاوتش با تبلیػ و ...دقیق نموده و
افزایش دهیم .
هر یک از ما بعنوان یک فرد و نه بعنوان یک مسئول که با روح اقدام بدون حضور هیئتهای خادمین
تضاد دارد دوستان خود را دعوت به همکاری برای مطالعه در این زمینه کرده  ،در گروه های کوچک
که عین هدایت معهد اعلی از حدود  5سال قبل است دور هم جمع شویم و درک حقیقی پیدا کنیم و دیگران
را نیز تشویق به همین اقدام نمائیم تا از این رهگذر هم درکمان درباره توسعه اجتماعی و اقتصادی باال
برود و هم در این مسیر جدید و روش و شیوه بدیع بتوانیم تعداد افراد تعمیم گیر را برای هر نوع اقدام
ازدیاد بخشیم  .در این رابطه مطالعه (بیانیه رفاه عالم انسانی) که در پیام دی ماه  1391توصیه گردیده
از اهمیت زیادی برخوردار است و در همین راستا مجموعه ای از پیامهای معهد اعلی  ،بیانیه های
مصوب معهد اعلی و بیانیه های دفتر بین المللی توسعه اجتماعی و اقتصادی از سال  1983الی رضوان
 2111که تهیه گردیده نیز تقدیم احبای عزیز می شود امید است که با مطالعه آنها و کمک به یکدیگر به
کوششی موثر برای درک حقیقی مفاهیم در هدایات بیت العدل اعظم را پردازیم .

هدف از زندگی یک فرد بهائی
”هدؾ از زندگی یک فرد بهائی تکامل روحانی فردی و موفقیت در خدمت به نوع بشر و در تؤسیس
مدنیت الهی است  .بنابراین از نظر یک شخص بهائی کافی نیست که انسان فقط سعی نماید تا فردی با
اخالق حسنه باشد در حالیکه عالمی پر از سیئات مختلفه او را احاطه نموده است  .بلکه انسان باید خود
را وسیله ای برای تؽییر و تحول مثبت روحانی  ،اجتماعی و اقتصادی در افراد و در جامعه ببیند و
تالش کند تا محیط خود را تحت تؤثیر قرار داده و در راه بروز نیکی  ،رفاه و سعادت بشر مثمر ثمر
باشد .ما بهائیان موظؾ هستیم که دائما بکوشیم و بیاموزیم که چطور به ایجاد این تؽییر کمک نمائیم و
چطور در راه استقرار عدل و انصاؾ  ،وحدت عالم انسانی و دیگر اصولی که از قلم جمال مبارک برای
رفاه و آسایش بشر نازل شده قدمی برداریم )1(“.
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مدنیت الهی
”از جمله تعالیم اساسی دیانت بهائی آن است که تمدن جهانی که اکنون در افق حیات بشری نمایان
گردیده باید انسجامی پویا بین نیازهای مادی و معنوی زندگی برقرار سازد )2( “ .

جایگاه توسعه اجتماعی و اقتصادی در امر مبارک و در آثار الهی
”حضرت بهاءهللا از بدایت رسالت عظیم خویش ملل عالم را به عطؾ توجه به لزوم ساماندهی امور
بشری تشویق و ترؼیب فرمود به نحوی که جهانی در جمیع وجوه اساسی زندگی اش متحد و متفق به
وجود آید  .در آیات و الواح التعد و التحصی طلعت ابهی مکررا و به انحاء مختلؾ اعالم فرمودند که
" نمو عالم " و " تربیت امم " از جمله احکام الهیه در این دور است  .وحدت عالم انسانی که اصل
عملیاتی و در عین حال هدؾ ؼائی این ظهور الهی است تلویحا به حصول انسجامی پویا بین مقتضیات
روحانی و عملی زندگی روی کره ی ارض داللت دارد  .ضرورت این انسجام به نحوی واضح و روشن
در حکم مشرق االذکار نازله از قلم مبارک تشریح شده است  .مشرق االذکار مرکز روحانی هر جامعه
بهائی است که توابع مختص به ترقیات اجتماعی  ،انسان دوستی  ،آموزش و علمی نوع بشر باید در
اطراؾ آن بوجود آید  .و به اوج شکوفائی خود برسد  .به این ترتیب ما به سهولت می توانیم درک کنیم
که اگر چه تا کنون برای تشکیالت بهائی عموما تاکید بر فعالیت های مربوط به توسعه ؼیر عملی بوده
اما مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی در تعالیم مقدسه امر مبارک مندمج و مندرج می باشد  .موالی
محبوب ما حضرت مولی الوری با اقوال و اعمال روشنگر خود نمونه و مثالی را برای کاربرد این
مفهوم در تجدید ساختار اجتماعی فرا روی ما قرار دارند  .فی المثل مالحظه نمایید که احبای ایران تحت
هدایت محبت آمیز طلعت میثاق و متعاقبا با تشویقات مستمر حضرت ولی امرهللا به چه ترقیات اجتماعی
و اقتصادی نائل آمدند )3(“.
”تتبع و تعمق در آثار مقدسه بهائی منجمله ‹ رساله مدنیه › روشنگر روابط حاکمه بین فرد و جامعه در
راستای تعالی و ترقی حقیقی هر دو است )4( “ .
”همان طور که مطلع هستید خدمات بهائیان در زمینه های توسعه اجتماعی و اقتصادی به توده مردم
جزئی از حیات بهائی محسوب می شود ) 5( “ .
”در حقیقت تقلیب اجتماعی یکی از اهداؾ اصلی جامعه بهائی است  ،رساله مدنیه حضرت عبدالبهاء
تعهد دیانت بهائی به پیشبرد اجتماعی بدون فعالیت در سیاست حزبی را به خوبی نشان می دهد  .به همین
نحو متون بی شماری از آثار بهائی احباء را به کوشش در جهت اصالح عالم و آسایش امم تشویق
می نمایند )6( “ .
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”بهائیان  ...موظفند که مجددا در گفتمان های سازنده و اقدامات وسیع اجتماعی به منظور بهبود وضع
عالم و وطن خود شرکت نمایند  .این فعالیت ها را با کمال خضوع و خشوع  ،رعایت حکمت  ،احترام به
قانون و مقررات اجتماعی و با روحیه ی یادگیری و تشریک مساعی با گروه ها و افراد هم فکر دنبال
می کنند  .زیرا به نیروی سازنده وحدت در کثرت و نتایج درخشان هم کاری و تعاون ایمان دارند )7( “.

مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی و ابعاد آن
تعریف:
” در حقیقت یادگیری در به کار بردن تعالیم جهت کسب پیشرفت می تواند تعریؾ اصلی توسعه
اجتماعی و اقتصادی بهائی تلقی گردد )8( “ .
”هر نوع اقدام اجتماعی صرؾ نظر از دامنه و مقیاس آن  ،کوششی برای به کارگیری تعالیم و اصول
امر الهی به منظور اصالح یک و یا بعضی از جنبه های اجتماعی یا اقتصادی گروهی از مردم می باشد
به این ترتیب شاخص این گونه مجهودات هدؾ صریح ترویج رفاه مادی مردم و در عین حال سعادت
معنوی آنها است )9(“ .
مفهوم:
” اؼلب گفته شده است که توسعه مانند کاال و محصولی نیست که توسط یک طبقه پیشرفته به طبقه
پیشرفت نیافته تحویل داده شود  .بلکه جریانی است که پیش کسوتان اصلی آن باید خود مردم باشند ،
بزرگترین موضوع مورد توجه پروژه های بهائی باید پرورش استعداد دوستان در تصمیم گیری در مورد
پیشرفت روحانی و مادی خود و سپس به مرحله اجرا درآوردن آن باشد )11(“ .
" توسعه اجتماعی و اقتصادی بهائی بر افزایش ظرفیت احبا برای اتخاذ تصمیم در باره پیشرفت روحانی
و مادی جوامع خود و سپس اجرای تصمیمات مزبور متمرکز است  .در حالی که چنین فعالیتهای توسعه
خدماتی را عرضه می کند که به بهبود محسوس در برخی از وجوه زندگی منجر می شود  .اما میزان
سنجش توفیق ؼائی آن تقویت توانایی آنها در پرداختن به مواضیع توسعه در سطوحی از پیچیدگی و
کارآیی است که به نحوی فزاینده رشد و ارتقاء می یابد )11( ) .
”البته برای بهائیان خدمت رکن اصلی هستی بشر است و هر اقدامی و هر طرح فردی و یا عمومی
باید با روح خدمت انجام گیرد و ؼیر ممکن است که تصور شود که طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی
بهائی بر مبنای اصول خدمت عمل ننماید  .با این حال نباید عرضه خدمات به عنوان هدؾ اصلی توسعه
بهائی تلقی گردد )12( “ .
7

ویژگی
" توسعه اجتماعی و اقتصادی در یک مرکز سازماندهی نمی شود و از آنجا کنترل نمی گردد  .طرح ها
به یاران و جوامع آنها در سطوح ملی و محلی تعلق دارد  .این مساعی از تکامل متشکل جوامع نشؤت
می گیرد و در معرض فرصت ها و محدودیت هایی قرار می گیرند که ناشی از نیازها  ،منابع و ظرفیت
های جاری آنها است )13( " .

جهان بینی در توسعه
" جامعه جهانی بهائی به عنوان یک کل تشکیل یافته فراتر از تقسیمات متداول امروزی مانند شمال و
جنوب  ،توسعه یافته و توسعه نیافته است  .بهائیان در تالش برای به کار بردن تعالیم حضرت بهاءهللا در
جریان تدریجی بنای مدنیت جدید صرؾ نظر از میزان چشم انداز مادی حاصله توسط کشورهای آنها ،
مساعی توسعه اجتماعی و اقتصادی را تقبل می نمایند  .هر یک از آحاد مإمنین به حضرت بهاءهللا
عضوی از جامعه جهانی است و می تواند بحق داوطلب مشارکت در مجهودات معینی درهرکشورشود".
()14

توسعه و روح خدمت
” البته برای بهائیان خدمت رکن اصلی هستی بشر است و هر اقدامی و هر طرح فردی یا عمومی باید با
روح خدمت انجام گیرد و ؼیر ممکن است که تصور شود که طرح توسعه اجتماعی و اقتصادی بهائی بر
مبنای اصول خدمت عمل نماید )15( “ .

جایگاه خدمت در توسعه
”با این حال (توسعه با اصول خدمت ) نباید عرضه خدمت به عنوان هدؾ اصلی توسعه بهائی تلقی
گردد ) 16(“ .

تفاوت توسعه با اقدامات نیکوکارانه
” اقدامات به توسعه ای که بر اهداء کاال و خدمات متمرکز باشد از مقتضیات مشخصات اقدامات
نیکوکارانه مذاهب سنتی و برنامه های رفاه ملی شناخته شده که اثرات ضعیفی داشته و اؼلب به بیکاری
و فلج شدن جامعه منتهی می شود )17( “ .
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” جامعه بهائی باید پیشگام و رهبر خالقیت و تحول روحانی  ،و اجتماعی و اقتصادی باشد هیچ
روستایی (در دنیا) صرفا به خاطر دریافت خدمات ساده در نظافت و بهداشت و تحصیالت ابتدائی و یا
گسترش کشاورزی به وسیله کمکهای اعتباری و فنی پیشرفت نخواهد کرد )18( “ .

آموزش و توسعه
” در حقیقت یادگیری در به کار بردن تعالیم جهت کسب پیشرفت می تواند تعریؾ اصلی توسعه
اجتماعی و اقتصادی بهائی تلقی گردد  .چنین آموزشی باید در سطح محلی  ،ملی و بین المللی صورت
گیرد  .و محوری باشد که تمام فعالیت های عمرانی ما در تمام سطوح در حول و حوشش سازمان یابد“ .
()19
”آموزش و بنای قابلیت با توسعه منابع انسانی ارتباط نزدیکی دارد )21( “ .
”برنامه ها و روش های ثابت شده و به خوبی درک شده می توانند در سطح های بین المللی در وهله
اول از طریق آموزش ترویج یابند  .روش تعلیم البته باید مشارکت را ترؼیب و تشویق نموده و با حالت
فروتنی و یادگیری انجام گیرد  .در ؼیر این صورت تعلیم و تربیت به تولید کادری از افراد گرایش
خواهد یافت که مانند برده آماده انجام دادن کارهای معین شده هستند )21( “ .

مفاهیم بنیادین و الزامی در توسعه
”بدیهی است که این آرمان ( انسجام پویا بین نیازهای مادی و معنوی در توسعه) پیامدهای مهمی
برای ماهیت هر اقدام اجتماعی که بهائیان دنبال کنند  ،صرؾ نظر از دامنه و تؤثیر آن در بر دارد .
هر چند شرایط و اصول از کشور تا کشور بلکه از یک محدوده تا محدوده دیگر تفاوت خواهد داشت و
در نتیجه مساعی احباء متفاوت خواهد بود اما برخی مفاهیم بنیادین وجود دارد که باید هم آن را در
نظر گیرند  .یکی از این مفاهیم جایگاه مرکزی دانش در حیات اجتماعی است  .تداوم بخشیدن به جهل و
نادانی از ؼم انگیزترین انواع جور و ستم است و موجب استحکام و ابقای تعصبات گوناگون می گردد ،
تعصباتی که مانعی در راه تؤسیس وحدت عالم انسانی است  ،وحدتی که در عین حال هم هدؾ و هم اصل
اجرایی امر حضرت بهاءهللا می باشد  .دسترسی به دانش حق هر یک از افراد است و مشارکت در ایجاد
به کارگیری و انتشار آن مسئولیتی است که هر فردی بر حسب استعداد و توانایی خود باید به جهت
شرکت در مشروع عظیم بنای یک مدنیت جهانی برعهده گیرد  .عدالت مشارکت عمومی را ایجاب
می نماید  .در نتیجه  ،اگر چه اقدام اجتماعی ممکن است عرضه کاال و خدمات را به صورتی شامل شود
اما مقصد آن در درجه اول باید ایجاد توانمندی در جمعیت مورد نظر باشد تا بتوانند در ساختن یک جهان
بهتر مشارکت نمایند )22(“ .
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فرایند اقدامات توسعه ای
" طرح هایی که در سطح عامه ناس اجرا می شود وقتی با مجموعه ی نسبتا ساده ای از اقدامات شروع
می شود و اجازه داده می شود که به مرور زمان از لحاظ اندازه و پیچیدگی رشد نمایند ،مإثرتر هستند .
این مسلما الگویی است که امروزه در بسیاری از جوامع در عالم بهائی می تواند مورد استفاده
قرار گیرد)23( " .
”فعالیتهای امری و توسعه اقتصادی و اجتماعی بهائیان هر چند اکثرا در ابتدا محدود به اعضای جامعه
بهائی است و لکن باید تا حد امکان ؼیر بهائیان را نیز با آؼوش باز و پر محبت دربرگیرد  .تا بتوانیم از
این طریق به جامعه بشری خدمت نمائیم )24( “ .
”اقداماتی که باید انجام شود ضرورتا باید در خود جامعه بهائی آؼاز گردد و احباء با عمل به موجب
اصول روحانی  ،تحسین رفتار و استفاده از فن مشورت سعی کنند خود را ارتقاء بخشند  .و به این
ترتیب خود کفا و متکی به خویش گردند  .مضافا این مجهودات به حفظ عزت انسانی که مورد عنایت
حضرت بهاءهللا است منجر می گردد  .در این جریان و نتیجه آن احباء بال تردید منافع حاصله از مساعی
خویش را به کل جامعه شمول می بخشند تا آن که جمیع نوع بشر به ترقی و نموی که مقصود مالک
عصر و زمان می باشد واصل گردند )25( “ .
”پیشرفت در زمینه توسعه عمدتا مبتنی بر ایجاد انگیزه و هیجان طبیعی در میان عامه ناس است و
باید قوه محرکه خود را از منابع مزبور کسب کند نه از تحمیل نقشه ها و برنامه ها از سطوح باالتر لذا
وظیفه اصلی محافل ملی ارتقاء وقوؾ و آگاهی جوامع محلی نسبت به نیازها و امکانات و هدایت و
هماهنگی مساعی منتج به چنین آگاهی و وقوفی است )26( “ .

فرایند اقدام در تحول اجتماعی
”تؽییر و تحول اجتماعی پروژه ای نیست که یک گروه از مردم به جهت خیر و مصلحت گروه دیگر
انجام دهد  .وسعت و پیچیدگی اقدام اجتماعی باید با منابع انسانی موجود در دهکده یا محله متناسب باشد .
بنابراین بهتر است که مساعی در مقیاس کوچکی آؼاز گردد و به طور طبیعی به تناسب افزایش توان
مندی ساکنین گسترش یابد )27( “ .
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ضرورت ورود به اقدام اجتماعی
”با ازدیاد وافر منابع انسانی در محدوده جؽرافیایی و استحکام الگوی رشد  ،مشارکت و هم کاری
جامعه بهائی با اجتماع می تواند و در واقع می باید افزایش یابد  .در این برهه خطیر از اجرای نقشه ،
هنگامی که تعداد بسیاری از محدوده های جؽرافیایی به چنین مرحله ای نزدیک شده اند مقتضی است که
احباء در کلیه نقاط در باره ماهیت کمک هایی که جوامع پویا و در حال رشد آنها به پیشرفت مادی و
معنوی اجتماع ارائه خواهند داد تؤمل نمایند )28( “ .

نمونه اقدام توسعه ای در تربیت و تعلیم
”این ؼیر معقول است که انتظار داشت که تعلیم و تربیت بهائی بوسیله گروهی از افراد ؼرق در علم
و دانش اختراع شود  .هر قدر هم این افراد در دانش بهائی و تحصیلی شان عمیق باشند  ،توسعه تدریجی
مطالب و روش های تعلیم و تربیت بهائی محتمال در نتیجه فعالیت های گوناگون تعدادی از مربیان رو به
افزایش که در فرهنگهای مختلفه و مسلکهای موجود در سراسر دنیا کار می کنند صورت می گیرد .
تحقیقات منظم و مطالعات علمی و آکادمی با کیفیت عالی نه بعنوان فعالیت های مجزا بلکه به عنوان
اجزاء ترکیب دهنده و مهم جریانی به کار می روند که در آن طرح برنامه تحصیلی با تجارب عملی
تربیتی و اسلوبی کردن این تجربه به طور نزدیکی مربوط است )29( “ .

اطمینان به تأئیدات الهی در حل مشکالت و روش کار
”نظر به اینکه قوای نافذه قدسیه جاری حضرت بهاءهللا متناسب و موافق با مقتضیات زمان است این
مشتاقان اطمینان واثق دارند که قوای محرکه بدیعه که اکنون در امرهللا نباض است آن را به مواجهه با
مبارزات و مشکالت که در پیش است  ...قادر می سازد )31( “ .
”مسائلی که در این زمان احبای الهی بالمواجهه با آن روبرو هستند اعم از اجتماعی  ،روحانی ،
اقتصادی یا اداری  ،با ازدیاد تعداد و منابع یاران و توسعه ی استعداد آنها برای خدمت و استفاده از
اصول امریه تدریجا حل خواهند شد  .آنها در استفاده از هر فرصت محتملی که در چارچوب محدودیت
هایی که اکنون ضرورتا بر آنها تحمیل گردد  ،باید صبور  ،بردبار  ،مطمئن و فعال باشند  .حی قدیر در
حصول منویات اعالی آنها ایشان را امداد خواهد فرمود )31(“ .
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علت شروع اقدامات توسعه اجتماعی و اقتصادی در جامعه از زمانی خاص
قوه محرکه امرهللا
” نظر به اینکه قوای نافذه قدسیه جاری حضرت بهاءهللا متناسب و موافق با مقتضیات زمان است این
مشتاقان اطمینان واثق دارند که قوای محرکه بدیعه که اکنون در امرهللا نباض است  ،آن را به مواجهه با
مبارزات و مشکالت که در پیش است به میزانی که بلوغ روحانی و امکانات اجازه دهد به توسعه حیات
اجتماعی و اقتصادی ملل و نحل  ،تشریک مساعی با قوایی که در سبیل استقرارنظم در عالم سالک اند ،
همچنین نحوه صحیح انتفاع و استفاده های معنوی از تکنولوژی جدید قادر می سازد  .و از این طریق
بی بدیل که ممد سبیل است بر حیثیت و اعتبار و اشتهار و اتساع شریعه ربانیه پروردگار افزوده ،
موجب اعتالء شرایط زندگی نوع بشر در این عصر فرخنده جلیل اکبر می گردد )32( “ .

وقایع در ایران
” وقایع شورانگیز کشور وطنی حضرت بهاءهللا و هم زمان با آن پیشرفت مإسسات اداری آن حضرت به
صحنه امور جهانی سبب شد که امکانات جدید در تکامل جامعه ی جهانی بهائی مطمع نظر قرار گیرد “.
()33

رشد در جامعه
”حال بعد از سالها فعالیت مداوم تبلیؽی جامعه اسم اعظم رشد کرده و به مرحله ای رسیده که جریانات
این توسعه اجتماعی و اقتصادی باید به فعالیت های منظم آن منضم گردد  ،بخصوص اقدامی که
توسعه امر مبارک در ممالک جهان سوم که اکثریت عظیمی از متمسکین به امر مبارک در آن سکونت
دارند ما را به آن ملزم می سازد )34( “ .

مشارکت در جامعه مدنی
”از آنجا که جامعه بهائی از مرحله ای به مرحله دیگر انتقال یافته گستره ی فعالیت هایی که توانسته
به عهده بگیرد نیز افزایش یافته است  .ماهیت رشد جامعه تدریجی و تشکل یافته بوده و از لحاظ
فعالیت ها و اقدامات به تدریج متمایز شده است  .وقتی که جامعه بهائی از لحاظ ابعاد کوچک بود  .جمیع
تعامالت آن با جامعه بزرگ به سهولت تحت عنوان تبلیػ مستقیم و ؼیر مستقیم متناسب و سازگار بود .
اما به مرور زمان ابعاد جدیدی از فعالیت ظهور و بروز یافت – مشارکت در جامعه مدنی  ،فعالیت های
بسیار سازمان یافته ی دیپلماتیک اقدامات اجتماعی و امثال آن – که هر یک از آنها دارای اهداؾ ،
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روشها و منابع مخصوص به خود بود  .از نظری می توان به جمیع این فعالیت ها به عنوان تبلیػ اشاره
کرد  .زیرا هدؾ ؼائی آنها نشر نفحات الهیه  ،عرضه آثار حضرت به عالم انسانی و خدمت به جامعه
است  .اما عمال آنچه که بیشتر مثمر ثمر به نظر می رسد این است که با هر یک از آنها به عنوان انواع
متمایز فعالیت که در عین حال مکمل یکدیگر هستند بر خورد شود  .فی المثل در نظر گرفتن بعضی
مجهودات توسعه ی اجتماعی و اقتصادی به عنوان تبلیػ ؼیر مستقیم ممکن است حد اقل به دو صورت
ایجاد اشتباه کند  .از طرفی ممکن است این تاثیر را بگذارد که هدؾ اولیه و بالفاصله فعالیت های توسعه
باید جذب احبای جدید باشد که البته چنین نیست  .از طرؾ دیگر ممکن است در ذهن بعضی از یاران
این فکر را خطور دهد که آنها صرفا باشرکت در اقدامات اجتماعی مشؽول ایفای وظیفه ی تبلیػ
هستند )35( ".

رشد دیانت بهائی
”هنگامیکه جامعه بهائی کوچک بود کمک آن در جهت رفاه اجتماعی طبعا محدود بود در سال 1983
میالدی بیت العدل اعظم اعالن فرمودند که رشد دیانت بهائی نیاز به مشارکت بیشتری را در امور
اجتماعی ایجاد نموده است  .بهائیان به نحوی منظم تر شروع به انجام فعالیت هایی با درجات مختلفی از
پیچیدگی در امور اقتصادی و اجتماعی نمودند )36( “ .

توسعه اجتماع
”با بسط و توسعه اجتماع و فرایند های سیاسی آن از یک طرؾ و رشد جامعه بهائی از طرؾ دیگر
تعامل میان این دو به نحو فزاینده ای پیچیده می شود )37( “ .
”بیت العدل اعظم رهنمودهای الزم را در مورد اجرای این اصل به مرور زمان و به فراخور اوضاع
ارائه خواهند کرد )38( “ .

عاملین و مخاطبین و گستره توسعه اجتماعی و اقتصادی
دفتر توسعه
”مسلما مقتضی چنان است که توجه سیستماتیک به این حیطه حیاتی مجهودات امری معطوؾ گردد .
لذا در کمال مسرت تاسیس دفتر اجتماعی و اقتصادی در مرکز جهانی را اعالم می کنیم  .این دفتر برای
ترویج و هماهنگی فعالیت های احباء در سراسر جهان در این میدان جدید به بیت العدل اعظم مساعدت
خواهد نمود )39( “ .
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آحاد احباء
” نهایتا مخاطب این دعوت به عمل آحاد احباء هستند  .اعم از این که بزرگسال باشند یا جوان از قدمای
احباب باشند یا نفوس جدید التسجیل  .کل قدم پیش گذارند و در صحنه خدمت آنچه که استعداد ها و
مهارت های آنها  ،تعلیمات تخصصی آنها  ،منابع مادی آنها اوقات و قوای تخصیص یافته آنها و باالتر از
همه ایثار و از خود گذشتگی آنها نسبت به اصول امریه در بهبود سرنوشت انسان از حیز قوه می تواند
به حیز عمل درآید و جایگاه خویش را احراز نمایند )41(“ .
گستره اقدام
”البته بسیاری از بهائیان از طریق شؽل و حرفه خود در اقدام اجتماعی و گفتمان های عمومی
مشارکت دارند  .تعدادی از سازمان های ؼیر دولتی که از تعالیم بهائی الهام گرفته اند در حوزه توسعه
اجتماعی و اقتصادی در سطح منطقه ای و ملی برای بهبود اوضاع مردم خود فعالیت می کنند  .بعضی
از نهادهای وابسته به محافل روحانی ملی از طرق مختلؾ به ترویج افکاری که در بهبود رفاه عمومی
مإثر است  ،کمک می نمایند  .در سطح بین المللی  ،نهادهایی مانند دفتر جامعه بین المللی بهائی در
سازمان ملل متحد وظیفه مشابهی را ایفا می کنند  .دوستانی که با توده ی مردم فعالیت می کنند  ،تا حد
لزوم و مطلوب از این تجربیات و توان معنوی برای رسیدگی به مسایل اجتماعی اطراؾ خود استفاده
خواهند نمود )41(“ .
نقش محافل
”حال از محافل روحانی ملی تقاضا می کنیم مفاهیم ضمنی این روند در حال ظهور برای جوامع خود
را مد نظر قرار دهند و برای معطوؾ و مشتمل ساختن افکار و اقدامات محافل روحانی محلی و آحاد
احباء در طراحی و اجرای برنامه ها با توجه به قید و بندهای شرایط فعلی و منابع موجود به اقداماتی
کامال سنجیده مبادرت نمایند )42( “ .
”وظیفه اصلی محافل ارتقاء وقوؾ و آگاهی جوامع محلی نسبت به نیازها و امکانت و هدایت و
هماهنگی مساعی منتج به چنین آگاهی و وقوفی است )43( “ .
”تمام این وظایؾ البته تحت نظر  ،هدایت و راهنمایی محفل روحانی ملی و با شور و مشورت با
مشاورین که نقش حیاتی ایشان در پیام اکتبر  1983از بیت العدل اعظم الهی مشخص شده است انجام
می شود )44( “ .
”محفل روحانی ملی می تواند لجنه ملی توسعه اجتماعی و اقتصادی را منصوب نماید که در شرایط و
قرائن کارش برای برانگیختن مساعی در سطح عامه ی ناس نیز طرح هایی را مبتکرانه آؼاز نماید “ .
()45
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میادین نواحی و مصادیق اقدام توسعه اجتماعی و اقتصادی
میادین
” هم اکنون در بسیاری از زمینه ها احباء در فعالیت هایی مانند تؤسیس مدارس خصوصی و ؼیره
ترویج سواد آموزی  ،برقراری برنامه های توسعه ی روستایی  ،تؤسیس ایستگاهای رادیوی آموزشی و
اجرای طرح های فالحتی و پزشکی  ...مشؽول اند " ()46
نواحی اصلی
” از جمله نواحی اصلی عملیات توسعه اجتماعی و اقتصادی که باید در سالهای آتیه پیگیری شود تعلیم و
تربیت سواد آموزی  ،بهداشت سالمت اولیه و عمران پایدار روستایی می باشد )47( “ .
موضوعات مهم
” شک و تردیدی نیست که در آینده در سراسر جهان تعلیم و تربیت همچنان بزرگترین موضوع توسعه
اجتماعی و اقتصادی بهائی خواهد بود و سه رشته وابسته به هم  ،مدرسه های بهائی  ،برنامه های
مخصوص برای نوجوانان و تربیت اخالقی استحقاق توجه خاص را دارد )48(“ .
”در دو ناحیه یعنی در تربیت اخالقی و آماده کردن جوانان برای زندگی آینده فرصت برای نفوذ تعالیم
بهائی تقریبا نامحدود است )49( “ .
مصادیق
” مجهوداتی که به تحول و تقلیب اجتماعی کمک می کند هم چنین شامل شرکت در گفتمان های عمومی
در زمینه ی مسائل مهم جامعه بشری مانند صلح  ،از بین بردن انواع تعصبات  ،توان دهی اخالقی به
جوانان و ترویج عدالت می باشد )51( “ .
”نمونه هایی از این گونه مسائل عبارت از حفظ حقوق زن  ،تعمیم آموزش موثر برای همه کودکان ،
پیش گیری از شیوع امراض عفونی محیط زیست و از بین بردن فقر و ؼنای مفرط می باشد )51( “ .
" اقدامات خدمتی مربوط به توسعه اجتماعی و اقتصادی می تواند شامل مواردی مانند سواد آموزی امور
بهداشتی و کشاورزی نیز شود )52( ".
**) در ضمن مصادیق و موضوعات دیگری نیاز وجود دارد که در پیام رضوان  2111ذکر گردیده و
می توان آن را در بند کلی مربوط به (عاملین  ،مخاطبین  ،گستره توسعه اجتماعی و اقتصادی ) در
صفحات قبلی مطالعه نمائید.
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معیار موفقیت در توسعه اجتماعی و اقتصادی
”موفقیت پروژه بر مبنای اثری که این اقدامات در باال بردن ظرفیت جامعه و تشکیالتش در مواجهه
با مسائل عمرانی که در سطوح باالتری از پیچیدگی و مفید بودن قرار دارند ارزیابی می شود  ...هر
اقدامی و هر طرح فردی یا عمومی باید با روح خدمت انجام گیرد  .نباید عرصه خدمات به عنوان هدؾ
اصلی توسعه بهائی تلقی گردد )53( “ .

دفتر بین المللی توسعه اجتماعی و اقتصادی)(OSED
علت تأسیس
” مسلما مقتضی چنان است که توجه سیستماتیک به این حیطه حیاتی مجهودات امری معطوؾ گردد  .لذا
در کمال مسرت تؤسیس دفتر اجتماعی و اقتصادی در مرکز جهانی را اعالم می کنیم  .این دفتر برای
ترویج و هماهنگی فعالیت های احباء در سراسر جهان در این میدان جدید به بیت العدل اعظم مساعدت
خواهد نمود )54( “ .
هدف تشکیل
” دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی ) (OSEDدر حیفا به بیت العدل اعظم الهی در ترویج و همآهنگ
نمودن توسعه ی اجتماعی و اقتصادی بهائی در سطح جهانی معاضدت و مساعدت می نماید )55( “ .
”هدؾ اصلی این دفتر تسهیل آموزش در مورد توسعه توسط ترویج و حمایت از عمل اندیشه در عمل،
شور و مشورت  ،گرد همایی و تنظیم تجربیات  ،ادراک و استنتاج مفاهیم و تعلیم است که البته همه در
فروغ تعالیم الهی انجام می شود )56( “ .
نقش دفتر
"نقش دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی بنا به توضیح بیت العدل اعظم تؤمین « حمایت و هدایت » برای
بهائیان است که با « هماهنگی جریان منابع انسانی و مالی در طرح ها » در فعالیت توسعه شرکت
می کنند و نیز با « تؤمین راهنمایی های کلی اعم از فنی و تکنیکی و ؼیره در اجابت سئواالتی است که
طبیعتا در اجرای چنین مجهوداتی تؤمین می گردد » مهم تر از آن این که این دفتر « به عنوان مجری و
طریقه ای برای یادگیری در خصوص توسعه تسهیل مبادله ی اطالعات و مطالب و نیز در اختیار
گذاشتن دروس آموخته شده در میان کسانی که تحت شرایط مشابه فعالیت می کنند » عمل می کند".
()57
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وظیفه دفتر
”تضمین این که منابع مهم و مناسب رو به افزایش در دسترس مجهودات توسعه بهائی قرار گیرد و
تنظیم و توزیع بین المللی چنین منابع و اداره بعضی از صندوق ها که جهت پروژه ها منظور گشته است
نیز از کارهای مهم دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود )58( “ .
”انتظار می رود که دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی خود را سطح بین المللی بعضی از روشها و
اسلوب عمرانی مفید و مإثر و ثابت شده را ترویج کند )59( “ .
تجربه عملی
”در چند سال اخیر با به وجود آمدن یک روش سواد آموزی بسیار مإثر  ،مبارزه ای جهانگیر در نظر
گرفته شده که در آن درکشورها یکی بعد از دیگری گروهی از افراد انتخاب شده با مفاهیم اساسی این
روش آشنا شده  ،متدهای آن را به کار برده و موارد الزم را برای استفاده در کشور خود تهیه کنند .
متعاقبا این افراد دیگران را تعلیم داده تا به عنوان معلم در کالسهای سواد آموزی عمل نمایند  .به طوری
که این کالسها بتوانند در صدها محل در سراسر کشور تؤسیس گردد )61( " .
”در سالهای اخیر تجربیات عالی در بهداشت ابتدائی به دست آمده است  .حاال این تجربیات می تواند
تجزیه و تحلیل گردیده و لوازم و روش های مناسب آن تعریؾ شده و در کشورها یکی بعد از دیگری
تعلیم مددکاران بهداشتی مجددا به طور جدی پیگیری شود )61( “ .

رابطه بین تبلیغ و توسعه اجتماعی و اقتصادی و توسعه بهائی
جایگاه تبلیغ
” ما با این اطمینان پیش خواهیم رفت که مشارکت صمیمانه و همه جانبه احباء در این فعالیت ها تحکیم
عمیق تر و تعمیم امر تبلیػ به عنوان ظهور عظیم تر ایمان در صحنه ی عمل مشاهده شود  .اما نباید
اجازه داد مشارکت ما در وجوه فنی توسعه جایگزین ضروریات تبلیؽی گردد  .امر تبلیػ همچنان وظیفه
اولیه هر یک از آحاد مإمنین ...باقی می ماند )62( “ .
توسعه جامعه بهائی
" ما با تمام شور و شوقی که برای پیگیری توسعه اجتماعی و اقتصادی در شرایط و قرائن توسعه و
تحکیم داریم باید از خطری که به پراکندگی و اتالؾ قوا و ایجاد آشفتگی و اشتباه منجر می شود اجتناب
نمائیم:
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شخص ممکن است تحت تاثیر ارتباط متقابل جمیع عواملی که به توسعه ی جامعه منجر می شودبرانگیخته شود که توسعه اجتماعی و اقتصادی را مترادؾ با توسعه جامعه بهائی تعریؾ کند.
 طبق چنین تعریفی تمام مجهودات مربوط به توسعه ی جامعه از جمله تؤسیس ضیافات نوزده روزه ،تشکیل کالس های تعلیم و تربیت روحانی اطفال و تقویت محافل محلی و ملی و مإسسات تابعه ی آنها
باید به عنوان طرح های توسعه اجتماعی و اقتصادی تلقی شود.
 چنین تعریؾ گسترده ای این واقعیت را ندیده می گیرد که رشد جامعه ی بهائی نتیجه تعدادیفرایند های دارای تاثیر متقابل است که هریک از آنها توسط مإسسات مختلؾ نظم اداری و نهادهای
تابعه ی آنها با همکاری و معاضدت با یکدیگر هدایت می شوند.
 توسعه ی اجتماعی و اقتصادی تنها یک جزء متشکله است و باید نقشی خاص در جریان رشدایفا کند)63( ".

رابطه بین تبلیغ و توسعه
" رابطه بین تبلیػ و توسعه اجتماعی و اقتصادی باید از لحاظ بعضی اصول بنیادی و نیز با توجه به
شرایط و قرائن جریان های تعیین کننده خصوصیات رشد جامعه بهائی مد نظر قرار گیرد شما کامال از
اصول مربوطه آگاه هستند  .این اصول شامل موارد زیر هستند:
 بهائیان باید تعالیم حضرت بهاءهللا را آزادی خواهانه و بال شرط در اختیار عالم انسانی قرار دهند تامردم بتوانند آنها را در مواضیع مبرم اجتماعی به کار ببرند و خود را از نظر مادی و معنوی اعتالء
بخشند.
 یاران در ارتباط خود با جامعه بزرگ باید صادق باشند و از هر گونه شائبه فریب و نیرنگ در کنار. طرح های توسعه اجتماعی و اقتصادی نباید اهدافی که کامال و دقیقا امری است مورد استفادهقرار گیرد.
 هیچیک از اینها اهمیت وظیفه مقدس تبلیػ امرهللا را کاهش نمی دهد. تبلیػ باید دلبستگی برتر زندگی هر یک از آحاد احباء و رشد مورد اصلی توجه جامعه بهائی باشد".()64

18

تبلیغ و توسعه مکمل یکدیگر
" از آنجا که جامعه بهائی از مرحله ای به مرحله ی دیگر انتقال یافته  .گستره ی فعالیت هایی که توانسته
به عهده بگیرد نیز افزایش یافته است  .ماهیت رشد جامعه تدریجی و تشکل یافته بوده و از لحاظ فعالیت
ها و اقدامات به تدریج متمایز شده است  .وقتی که جامعه بهائی از لحاظ ابعاد کوچک بود  ،جمیع
تعامالت آن با جامعه بزرگ به سهولت تحت عنوان تبلیػ مستقیم و ؼیر مستقیم متناسب و سازگار بود .
اما به مرور زمان ابعاد جدیدی از فعالیت ظهور و بروز یافت  .مشارکت در جامعه مدنی  ،فعالیت های
بسیار سازمان یافته ی دیپلماتیک  ،اقدامات اجتماعی و امثال آن که هر یک از آنها دارای اهداؾ ،
روشها و منابع مخصوص به خود بود.
از نظری می توان به جمیع این فعالیت ها به عنوان تبلیػ اشاره کرد زیرا هدؾ ؼائی آنها نشر نفحات
الهیه  ،عرضه ی آثار حضرت بهاءهللا به عالم انسانی و خدمت به جامعه است  .اما عمال آنچه که بیشتر
مثمر ثمر به نظر می رسد این است که با هر یک از آنها به عنوان متمایز فعالیت که در عین حال مکمل
یکدیگر هستند برخورد شود فی المثل در نظر گرفتن بعضی مجهودات توسعه اجتماعی و اقتصادی به
عنوان تبلیػ ؼیر مستقیم ممکن است حد اقل به دو صورت ایجاد اشتباه کند:
 از طرفی ممکن است این تاثیر را بگذرد که هدؾ اولیه و بالفاصله فعالیت های توسعه باید جذباحبای جدید باشد که البته چنین نیست.
از طرؾ دیگر ممکن است در ذهن بعضی از یاران این فکر را خطور دهد که آنها صرفا با شرکتدر اقدامات اجتماعی مشؽول ایفای وظیفه ی تبلیػ هستند )65( ".

جایگاه توسعه در رشد
"نفس توسعه اجتماعی و اقتصادی زمینه ی مهمی از فعالیت مکمل تبلیػ است و در آن تؤثیر می گذارد .
طبیعتا وقتی مساعی در زمینه توسعه موفقیت آمیز باشد توجه عامه به امر مبارک را افزایش داده ،
فرصت های جدید تبلیؽی برای جامعه بهائی پدید می آورد  .فرصتهایی که یاران باید در فعالیتهای توسعه
و تحکیم خود آنها را مؽتنم دانسته مورد استفاده قرار دهند )66( " .

توأمانی توسعه و تبلیغ (برای احبای ایران)
”این تجدید تدریجی قوای روحانی مردم (بر اثر تبلیػ) توأم با ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی که به
منظور خدمت به هم وطنان ارائه می شود بالمآل و با کمک تحوالت ناشی از نقشه کلی الهی در میقات
معین موجب احیای آن سرزمین مقدس خواهد شد )67( “ .
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تفاوت کامل تبلیغ و خدمات توسعه
” خدمات بهائیان به توده مردم در زمینه توسعه ی اقتصادی و اجتماعی که جزئی از حیات بهائی
محسوب می شود با فعالیت های تبلیؽی آنان کامال متفاوت است به این معنی که این خدمات باید بدون
هدؾ و منظور تبلیؽی و حتی فارغ از تمایل جلب نظر و همدردی دیگران ارائه شود تا مورد قبول حق
جل جالله قرار گیرد )68(“ .

اقدام اجتماعی و گفتمان های عمومی
با توجه به نقش اقدامات اجتماعی و اقتصادی و گفتمان های عمومی و دقت بر مفاهیم آن بخصوص در
تازه ترین هدایات معهد اعلی مفاهیمی از پیام رضوان  2111میالدی در پایان این مجموعه تقدیم
می گردد  .تا بدینوسیله در حین توجه و کاربردی کردن مفاهیم مربوطه از آخرین هدایات نیز بهره مند
گردیم  .مواردی که در دنباله می آید تماما از پیام رضوان  2111عینا تقدیم می گردد  .مطالعه دقیق و
عمیق پیام رضوان  2111از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
زمان مناسب ورود
” با ازدیاد وافر منابع انسانی در محدوده جؽرافیایی و استحکام الگوی رشد  ،مشارکت و همکاری
جامعه بهائی با اجتماع می تواند و در واقع می باید افزایش یابد  .در این برهه خطیر از اجرای نقشه
هنگامی که تعداد بسیاری از محدوده های جؽرافیایی به چنین مرحله ای نزدیک شده اند  ،مقتضی است
که احباء در کلیه نقاط درباره ماهیت کمک هایی که جوامع پویا و در حال رشد آنها به پیشرفت مادی و
معنوی اجتماع ارائه خواهند داد تؤمل نمایند  .در این خصوص تفکر در دو حوزه فعالیت که به هم مرتبط
و تقویت کننده یک دیگرند یعنی اشتؽال به اقدام اجتماعی و شرکت در گفتمان های رایج در اجتماع
سودمند خواهد بود )69( “ .
مصادیق و میادین اقدام اجتماعی
تجربه جامعه بهائی
" جامعه بهائی در طی ده ها سال تجربیات زیادی در این دو زمینه کسب کرده است  .البته بسیاری از
بهائیان از طریق شؽل و حرفه خود در اقدام اجتماعی و گفتمان های عمومی مشارکت دارند  .تعدادی از
سازمان های ؼیر دولتی که از تعالیم بهائی الهام گرفته اند در حوزه توسعه اجتماعی و اقتصادی در
سطح منطقه ای و ملی برای بهبود اوضاع مردم خود فعالیت می کنند  .بعضی از نهادهای وابسته به
محافل روحانی ملی از طرق مختلؾ به ترویج افکاری که در بهبود رفاه عمومی مإثر است کمک
می نمایند  .در سطح بین المللی  ،نهادهایی مانند دفتر جامعه بین المللی بهائی در سازمان ملل متحد
وظیفه مشایهی را ا یفا می کنند  .دوستانی که با توده مردم فعالیت می کنند تا حد لزوم و مطلوب از این
تجربیات و توان مندی برای رسیدگی به مسائل اجتماعی اطراؾ خود استفاده خواهند نمود )71(“ .
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گستره اقدامات اجتماعی و اقتصادی
”اقدام اجتماعی به بهترین تعریؾ طیفی از مجهوداتی است که می تواند از یک سو مساعی نسبتا ؼیر
رسمی و کوتاه مدتی را که افراد یا گروه های کوچکی از احباء انجام می دهند شامل شود  .و از سوی
دیگر برنامه های پیچیده و پیشرفته توسعه اجتماعی و اقتصادی سازمان های ملهم از تعالیم بهائی را در
بر گیرد )71( “ .

مفهوم اقدام اجتماعی
” هر نوع اقدام اجتماعی صرؾ نظر از دامنه و مقیاس آن  ،کوششی برای به کار گیری تعالیم و اصول
امر الهی به منظور اصالح یک و یا بعضی از جنبه های حیات اجتماعی یا اقتصادی گروهی از مردم
می باشد  .به این ترتیب شاخص این گونه مجهودات هدؾ صریح ترویج رفاه مادی مردم و در عین حال
سعادت معنوی آنهاست “()72

اقدام اجتماعی و تمدن جهانی
”از جمله تعالیم اساسی دیانت بهائی آن است که تمدن جهانی که اکنون در افق حیات بشری نمایان
گردیده باید انسجامی پویا بین نیازهای مادی و معنوی زندگی بر قرار سازد  .بدیهی است که این آرمان
پیامدهای مهمی برای ماهیت هر اقدام اجتماعی که بهائیان دنبال کنند صرؾ نظر از دامنه و تؤثیر آن
دربردارد )73( “ .

دانش و عدالت و توسعه اجتماعی
”برخی مفاهیم بنیادین وجود دارد که باید همه آن را در نظر گیرند (دراقدامات)  .یکی از این مفاهیم
جایگاه مرکزی دانش در حیات اجتماعی است  .تداوم بخشیدن به جهل و نادانی از ؼم انگیزترین انواع
جور و ستم است و موجب استحکام و ابقای تعصبات گوناگون می گردد  ،تعصباتی که مانعی در راه
تؤسیس وحدت عالم انسانی است  .وحدتی که در عین حال هم هدؾ و هم اصل اجرایی امر حضرت
بهاءهللا می باشد  .دسترسی به دانش حق هر یک از افراد بشر است و مشارکت در ایجاد  ،به کارگیری و
انتشار آن مسئولیتی است که هر فردی بر حسب استعداد و توانایی خود باید به جهت شرکت در مشروع
عظیم بنای یک مدنیت جهانی بر عهده گیرد  .عدالت مشارکت عمومی را ایجاب می نماید  .در نتیجه ،
اگر چه اقدام اجتماعی ممکن است عرضه کاال و خدمات را به صورتی شامل شود  ،اما مقصد آن در
درجه اول باید ایجاد و اوان مندی در جمعیت مورد نظر باشد تا بتوانند در ساختن یک جهان بهتر
مشارکت نمایند )74( “ .
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فرایند صحیح اقدامات
”تؽییر و تحول اجتماعی پروژه ای نیست که یک گروه از مردم به جهت خیر و مصلحت گروه دیگر
انجام دهد  .وسعت و پیچیدگی اقدام اجتماعی باید با منابع انسانی موجود در دهکده یا محله متناسب باشد .
بنابراین بهتر است که مساعی در مقیاس کوچکی آؼاز گردد و به طور طبیعی به تناسب افزایش توان
مندی ساکنین گسترش یابد  .هم چنین که در دست اندر کاران تؽییر و تحول اجتماعی می آموزند که
عناصری از این ظهور اعظم را توأم با یافته ها و روش های علمی  ،با کارآیی فزاینده ای در برخورد با
واقعیت اجتماعی خود  ،به کار برند توان مندی به سطوح جدیدی ارتقاء می یابد )75(“ .

گفتمان عمومی و گستره اقدام آن
” مشارکت در گفتمان های اجتماعی در سطح محدوده جؽرافیایی می تواند شامل یک عمل ساده مثل
استناد به اصول دیانت بهائی ضمن یک صحبت روزمره تا فعالیت های منظم تری مانند تهیه مقاالت و
حضور در جلسات راجع به مسائل اجتماعی  ،از جمله تؽییر آب و هوا و محیط زیست یا حکمت و حقوق
بشر باشد  .این مشارکت مستلزم تعامل هدفمند و مفید با گروه های مدنی و سازمانهای محلی در دهکده و
محله نیز می باشد )76( “ .

حفظ صحت فرایند کار
” در این رابطه ذکر یک هشدار را ضروری می دانیم  .حائز اهمیت است که همگان به خوبی متوجه
باشند که ارزش شرکت در اقدام اجتماعی و گفتمان های عمومی را نباید بر حسب امکان تسجیل افراد
تعیین نمود اگر چه مساعی در این دو زمینه ممکن است در افزایش تعداد تسجیل شدگان مإثرباشد ولی
اصوال این اقدامات به این منظورانجام نمی شود  .اصل ضروری در این مورد خلوص نیت است “ .
()77

جایگاه تبلیغ در مسیر توسعه جامعه و استقرار مدنیت جهانی
”هدؾ از توصیؾ این فرصتهای جدید که اکنون در سطح محدوده جؽرافیایی به وجود آمده است (اقدام
و گفتگو) این نیست که شما مسیر کنونی خود را به وجهی تؽییر دهید  .هم چنین نباید تصور نمود که
فرصت ها نمایان گر پیدایش میدان دیگری از خدمت است که برای جلب منابع محدود مالی و انسانی
جامعه با کار ترویج و تحکیم رقابت می کند  .در طی سال آینده تقویت فرایند مإسسه آموزشی و الگوی
فعالیتی که ایجاد کرده است باید ادامه یابد و تبلیػ بایستی برای هر یک از احباء باالترین اولویت را
داشته باشد )78(“ .
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