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  مقدمه
 كه بيان ، آن داردة اجتماعي و اقتصادي ريشه در آثار مقدسة نسبت به توسعتعهد جامعهء بهائي

امروز را " ،فرمايند  حضرت بهاءاهللا مي i"اند براي اصالح عالم خلق شده"بشر كنند جميع افراد  مي
آنچه در اعتقاد بهائي اساسي و بنيادي است ايمان و ايقان به   ii".نگران باشيد و سخن از امروز رانيد

د كه  جهاني سعادتمند و توأم با صلح نقشي دارة هر ملّتي در بناي جامع، هر امتي،اين است كه هر شخصي
  .بايد ايفا كند

  
در عالم وجود آيا نعمتي .  شرافت و مفخرت انسان در آنست كه بين مأل اعلي منشأ خيري گردد

أعظم از آن متصور است كه انسان چون در خود نگرد مشاهده كند كه به توفيقات الهيه سبب آسايش و 
  ...سعادتي اتم و اكبر از اين نهبلكه لّذت و .  راحت و سعادت و منفعت هيئت بشريه است؟  الواهللا

د و چه قدر رذيل و ذليل است گر به آنچه بايد و شايد قيام نمايچه قدر انسان شريف و عزيز است ا
ه و اغراض شخصيخود عمر گرانمايه را بگذراندةاگر از منفعت جمهور چشم پوشيده در فكر منافع ذاتي   .

 اگر سمند همت را در ميدان ،حقائق آيات آفاقيه و أنفسيهأعظم سعادت سعادت انسانيه و اوست مدرِك 
  iii.عدل و تمدن جوالن دهد

ركت در بهتر ساختن جهان از مدتها قبل به حاشيه اشم نقش دين در ،در تفكّر سنّتي در مورد توسعه
مورد دين بايد از اين لحاظ " ،كند  چنين تصريح مي1970 ةكتابي مشهور در اوايل ده.  رانده شده است

اي تشريفاتي شده و اليه اليه شده از ارزشها و  مجموعه: مطالعه قرار گيرد كه واقعاً تلقّي مردم از آن چيست
 و نگرشها حرمت و تقدس  زندگانيةنحو ،العاده عاطفي كه براي ترتيبات موروثي سازماني اعتقادات فوق

بينانه و  از اين لحاظ واقعاگردين .  كند غيير مي آنها را در حد محرّمات باال برده ثابت و بالت،شود قائل مي
  ".كند  عظيمي براي ايجاد رخوت و سستي اجتماعي عمل مية معموالً به عنوان قو،جامع درك شود

 نقاط ضعف و ةبينان   ارزيابي واقع،شويم با اين همه در اين هنگام كه ما وارد قرن جديدي مي
 .  وسعه  را از حال و هوايي معقول و منطقي برخوردار كرده است تة تفكّر در زمين،قدرت رهيافت متداول

 هيچ تدبير واضح و روشني به ظهور ،هاي گزاف عليرغم چندين دهه تالش مستمرّ و جدي و صرف بودجه
 از پيشرفت به وراي ، مسلّماً، حتّي، توسعهةاحساسي از شكست و يأس از حصول اهداف عالي.  نرسيده است

 وسيعي اين نكته درك شده است ةاكنون در گستر هم.  راكنده و محدود غلبه كرده استمعدودي نتايج پ
اي است   اجتماعي و اقتصادي فرايندي پيچيده و بدون واكنش الزم نسبت به دستور كارهاي سادهةكه توسع

 يافتن راه تحت فشار شديد براي.  هاي فنّي و فناوري مبتني است بندي كه بر افزايش عايدات يا توزيع بسته
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 ، بر فرهنگشان–اي بر مردم توجه و تمركز نموده است   به نحو فزاينده ،تفكّر مربوط به توسعه ،حلّ
  بسيار واضح و روشن شده است كه رهيافت،اندازي وسيع در چنين چشم.  شان بيني  و جهان،ارزشهايشان
 جوامع ظرفيت و قابليت مبادرت به اقدام و توانند توفيق يابند كه در افراد و به تنهائي نميهرگز هاي مادي 

تمايل آنها به ايجاد تأثيري فرسايشي و : بلكه وضعيت كامالً برعكس است.  آزادسازي قوا را ايجاد كنند
توانند به  اي كه روحانيت و ديانت مي در سالهاي اخير عالقه به مشاركت بالقوه  .تضعيف كننده است

هاي ديني در جستجو  هدف اين است كه از بينش.   افزايش يافته استين بارزگفتمان توسعه بنمايند به ميزا
 فنّي و اقتصاديِ جهان نوين استفاده شود تا شرايط نوع بشر  ،براي يافتن راههايي جهت مهارِ خالّقيت علمي

  . زمين رواج يابدةبهبود يابد و رفاه و آسايش در ميان ساكنين مختلف و رنگارنگ سيار
در .  گردد  نوزدهم باز ميةران در سده به آغاز پيدايش امر بهائي در اي توسعةنائي در زمي بهةتجرب
سواد به   از جمعيتي شامل عمدةً روستائيان بي، در چند نسل، پيروان اين آئين توانستندة جامع كشور مزبور

مثالً .  قدم قرار گيرند تالش و كوشش در خطّ ماي تبديل شوند كه اعضاء آن در بسياري از ميادينِ جامعه
 بهائيان ايران توانستند ميزان زنان باسواد زير چهل سال را به صد در صد برسانند در حالي كه ،1973تا سال 

  . بيست در صد است، در همان محدودهء سنّي،ميزان سواد در ميان زنان كشور
 فعاليتي نسبتاً جديد ،بهائي جهاني ة اجتماعي و اقتصادي براي جامعة مشاركت گسترده در توسع،اما

 ، جمعيت بهائيان در بسياري از كشورهاة اساساً در اثر افزايش عمد،1980 ةاست كه به طور بارزي در ده
 آن به طور همزمان عبارت ةاي آزمايشي بود كه خصوصيات تعيين كنند  بعدي شامل دورهةده.  شروع شد

ها و   موفّقيت،نظم و اتّفاقي يزي انديشمندانه و اقدامات بير  برنامه،از شور و اشتياق و دلهره و اضطراب
توانستند از الگوهاي اقدامات مربوط به توسعه كه در  ها به دشواري مي اگرچه اكثر طرح.  ها بود شكست

از اين .  هايي از الگوهاي نويدبخش براي اقدام بود  اما برخي از آنها بارقه،جهان متداول است بگريزند
 اجتماعي و اقتصادي كه به عنوان ويژگي حيات ةاي با فعاليت توسع  جامعه، اقدامات پراكندهةولي اةمرحل

اش براي شكل دادن تدريجي رهيافتي آشكارا بهائي به  اش تثبيت شده و با قابليت تقويت شده تشكّل يافته
 از سطح محلّي گرفته تا  توسعهة مختصر فرايند جاري يادگيري دربارةاين مجموع.  ظهور و بروز پيوست

 ،ماتا با بررسي و تأمل اقد،كند؛ اين يادگيري با تشويق و حمايت از اقدامات سطح جهاني را توصيف مي
اميدواريم اين .  گردد  تسهيل مي، و تعليم و آموزش، سيستماتيك كردن تجربيات حاصله، مشورت،مطالعه

باشد   اجرا ميةكه عمالً در مرحلرا صادي بهائي  اجتماعي و اقتةجزوه تصويري شفّاف و روشن از توسع
  .ارائه نمايد

   اجتماعي و اقتصاديةدفتر توسع            
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  مفهوم
  

اي جهاني است كه هدف آن ايجاد رفاه و آسايش  عبارت از برنامه از نظر بهائيان توسعه
ت جهانيِ اي كه بايد اهداف خود را در شرائط و قرائن مدني  برنامه،براي جميع امم است

دهند كه عالم انساني عصر انتقال را تجربه    آثار بهائي توضيح مي.درحال ظهور تعقيب نمايد
.  كند كه بهتر است به عنوان گذر از دوران طفوليت جمعي به بلوغ جمعي توصيف گردد مي

دهند معناي واقعي  انگيز در هر بخشي از زندگي رخ مي تحوالت انقالبي كه به سرعتي حيرت
  نگرش ، موانعي كه توسط افكار،در اين دوران.  دهند ود را در پرتو اين توصيف نشان ميخ
شوند   و عادات دوران كودكي نوع بشر ايجاد شده تدريجاً از بيخ و بن از ميان برداشته مي،ها

  .گيرند تواند قواي بزرگسالي را منعكس سازد شكل مي و ساختارهاي مدنيت جديدي كه مي
  

 مستلزم ، خودة به نوب، كه،بلوغ عبارت از اتّحاد و يگانگي نوع بشر خواهد بودشاخص عصر 
 ةكلّي.  توان اجازه داد اختالف فعلي بين ثروتمندان و فقرا تداوم يابد نمي.  تأسيس اصول عدالت است

.  مند گردند  جهاني بهرهة رفاه مادي و سعادت روحاني جامعة زمين بايد بتوانند از ثمره و نتيجةساكنين كر
 ضروري چنان است كه مردم در همه جا از توان مشاركت در فرايندهاي ،اي براي ايجاد چنين جامعه

 جوامع و ،افزايش قابليت و ظرفيت افراد.  شود برخوردار گردند اي كه موجد اين جامعه مي سازنده
  .ه است اوليه و اصلي توسعةمؤسسات براي مشاركت مؤثّر در اين فرايندها وظيف

 – چندين قابليت مرتبط با هم است ة اين موضوع اشارتي تلويحي به ايجاد و توسع،در مورد فرد
 دانش نسبت به ، درك مفاهيمةافراد بايد از قو.   اخالقي و روحاني، اجتماعي، فنّي، هنري ،اعم از علمي

 ،ي در پيش گرفتن زندگي زاياها و صفات الزم برا  نگرش، و نيز مهارتها،ها  استادي در روش،ها واقعيت
 آن است به ة افزايش ظرفيت مستلزم ترويج توسع،و اما در مورد جامعه.  پرثمر و سازنده برخوردار گردند

 ةجامعه با اين وظيف.  سازي فرهنگ منجر گردد طوري كه بتواند به عنوان محيطي عمل كند كه به غني
 محيطي كه در ،هاي افراد با هم تلفيق گردد در آن ارادهدشوار مواجه است كه بايد محيطي ايجاد كند كه 

  محيطي كه در آن تجلّيات متعالي،آن قوا چندين برابر شوند و خود را به صورت اقدام جمعي ظاهر سازند
  .تري از روح انساني بتوانند به ظهور و بروز برسند
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 خود را به تقويت ساختارهاي  تدابير توسعه بايد توجه،غير از تعليم افراد و پرورش حيات جامعه
در هر سطحي از جامعه نياز به تشكيالتي است كه بتوانند به عنوان مجاري عمل .  سازماني معطوف دارند

يكي .  ها بتوانند در خدمت به عالم انساني عمل كنند كنند كه از طريق آنها استعدادها و قواي افراد و گروه
 سال موجوديتش 160نمايد اين است كه در طي  مباهات خاص مياز دستاوردهايي كه جامعه بهائي به آن 

ده كه در شهاي انتخابي   موفّق به برپا كردن ساختاري از هيأت–نامساعدترين شرايط  گاهي در تحت –
اين سلسله مراتب جمعي اتّخاذ تصميم را به .  كنند المللي فعاليت مي  ملّي و بين،اي  منطقه ،سطوح محلّي

  مردم را فراهم مية  به اين وسيله محملي براي اقدام در سطح عام–كند  ن سطح عملي واگذار ميتري پائين
كند كه همكاري در مقياسي جهاني را  آهنگي و مرجعيت را اعطاء مي  در عين حال سطحي از هم–آورد 

كند  اداري تأمين مي  مساعي بهائيِ توسعه در سراسر عالم از هدايت و حمايتي كه اين نظم .سازد ميسر مي
  .برد بهره مي

افزايش ظرفيت امم عالم و تشكيالت آنها براي مشاركت مؤثّر در بافت تار و پود مدنيتي موفّق و 
با توجه به اين كه چنين .  برخوردار از رفاه مستلزم افزايش گسترده در دسترسي آنها به علم و دانش است

 نظري و عملي بايد از دو نظام ة توسع،حانيِ وجود آگاهي داشته باشدمدنيتي بايد از هر دو بعد مادي و رو
 يعني علم و دين استفاده ،اساسي دانش و معرفت كه عالم انساني را در طول قرون و اعصار به پيش رانده

  قواي مكنونه، محيط زيستش تعريف و تفسير شده، نوع بشر سازمان يافتهةاز طريق اين دو عامل تجرب.  كند
آنها با هم به عنوان .  اش تحت انضباط در آمده است  و حيات اخالقي و عقالني،كشف و استفاده شدهاش 

  .اند  مدنيت عمل كردهةبه وجود آورند
 پنداري كه در گفتمان ،بهائيان اين پندار را كه بين دين و علم تضادي ذاتي وجود دارد

.  شمارند  مردود مي،كند متداول شده فايت نميروشنفكرانه در زماني كه نفس برداشت هر نظام ابداً ك
 بدون ،دهد كه دين اتّفاق و انطباق علم و دين يكي از اصول اساسي و بنيادي امر بهائي است كه تعليم مي

صرفاً  در حالي كه علم بدون دين ،نمايد كند و هبوط مي  به زودي به خرافات و تعصبات تنزّل مي،علم
دين عبارت از تجلّي "هاي امر بهائي  بنا به آثار و نوشته.  شود يي محض ميگرا  و ابزار مادي وسيله

دين اول صادر از "  iv". و مترقّي باشد، متحرّك، نباض، بايد زنده،لهذا.  ظاهري حقيقت الهيه است
  تحقيقات فكري وة اما قو، استعداد كمال مادي هستندةجميع كائنات مجسم.  خداوند به سوي بشر است

ئنات محروم از اين ساير موجودات و كا.  فضيلت اعاليي است كه اختصاص به انسان دارداكتسابات علمي 
  v".تاستعداد و موهب
دهند بايد حتّي پرشورترين مدافعين   سطحي قواي تاريخي كه ساختار اجتماع را شكل ميةمطالع

 مادي هرگز به راه و سعادت ة گسيختهاي فعلي جهاني را متقاعد سازد كه ترّقي مهار نشده وعنان سياست
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در حالي كه .  توان شنيد هاي عظيم عالم انساني دو فرياد را مي از دل توده.  حقيقي منتهي نخواهد شد
هاي   تقاضاي آن براي ارزش،بشريت طالب گسترش ثمرات ترقّي مادي است كه جميع امم را در بر بگيرد

مانند زجاج است و مدنيت "زيرا مدنيت مادي .  وردار نيستمدنيت روحاني از ضرورت فوري كمتري برخ
مدنيت ماديه مانند جسم است ولو در نهايت طراوت و .  سراج تاريك است زجاج بي.  الهيه مانند سراج

  vi"...اين جسم به اين روح زنده است.  مدنيت الهيه مانند روح است.   مرده است،لطافت و جمال باشد
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  رهيافت
  

تفعدر امر .   برخي اصول زيربنايي استةتحت نفوذ و ادارهاي بهائي توسعه  الي
هاي توسعه روابط   و هدف از طرح، فرا خواندن ديگران به كيش خود ممنوع است،بهائي

در شرائط و قرائن .  اي براي تغيير دادن اعتقادات مذهبي ديگران نيست عمومي يا وسيله
دوستانه برخوردارند ممكن است  هايي كه از ماهيت انسان  تأمين بودجه براي طرح،مناسب

منابع خارج از جامعه را  اما بهائيان ،مورد موافقت دولت يا مؤسسات اهداء كمكها قرار گيرد
 امر ،البتّه.  دهند پذيرند و نه مورد استفاده قرار مي  خود نه ميةبراي پيشبرد امور داخلي جامع

آورد كه در مورد اصول و  هايي را براي مردم فراهم مي بهائي در مقام يك ديانت فرصت
 اي از فعاليت  گستره،احكام امر بهائي اطّالعاتي به دست آورند و به آن بپيوندند؛ همچنين

توانند در آنها شركت   وجود دارد كه همه مي، از جمله امور عبادتي و آموزشي،هاي جامعه
  در خدمت صادقانه و بيه مشاركت دادن جوامع بهائيي توسعها  هدف از فعاليت،اما.  نمايند

  .طرفانه به عالم انساني است
  

گيرد نقشي متمايز و متفاوت در   اجتماعي و اقتصادي صورت ميةهايي كه براي توسع تالش
 براي به  بهائية و شوراهاي حاكم،ها گروه ،هاي افراد آنها مبين كوشش.  كنند  بهائي ايفا ميةحيات جامع

بهائيان به هدف از آنها صرفاً خدمت .  بردن اصول ديانتي براي حصول ترقّيات مادي و اجتماعي هستندكار 
برند تا   و آنها تمام هم و تالش خود را به كار مي،نيست بلكه كلّيه نفوس با هر اعتقادي مد نظر هستند

هاي   مؤسسات دولتي و سازمانهايي با همكاري غالباً طرح.  ترين مشاركت ممكن را سبب گردند گسترده
  .شود  به عهده گرفته مي، مدني كه داراي اهداف مشابهي هستندةجامع

 امروز مانند ة از تقسيمات متداول در جامع، بهائي حوزه و ميداني جهاني داردةاز آنجا كه جامع
ايند افزايش فر.  است فراتر "توسعه نيافته" و "توسعه يافته" ،"جنوب" و "شمال" ،روستايي و شهري

در هر كشوري كه بهائيان .   نقاط دنيا به پيش برده شودةكند بايد در كلّي ظرفيت كه توسعه را تعريف مي
 آنها  اخالقاً موظّف ، اعم از اين كه در سرزمين مادري خود باشد يا سرزمين ديگري،سكونت داشته باشند

 ملّي استعدادهاي خود را براي ةضاء آن جامعهستند در اين فرايند مشاركت داشته باشند و به عنوان اع
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 و منابع ،يابد تداد مي پيوندهاي همكاري به آن سوي مرزهاي ملّي گسترش و ام،اما.  پيشبرد آن به كار ببرند
  بهائيان .يابد تر جريان مي تر هستند به سوي كشورهاي محتاج ي كه از لحاظ مادي مرفّهاز كشورهاي

ساختار .   خود را بيابد و پي بگيرد و امورش را هدايت نمايدةي است كه طريق توسعمعتقدند كه حقّ هر امت
 در حالي كه حمايت و منابع  خارج از جامعه ،به اين ترتيب.  كند جهاني اداري بهائي اين حقّ را صيانت مي

رند كه كنند كامالً مختا  نفوسي كه طرح را اجرا مي،ممكن است به راحتي براي يك طرح موجود باشد
  .برداري سازنده از چنين حمايت و مساعدتي وجود دارد يا خير تعيين نمايند آيا ظرفيت الزم براي بهره

 ة عمدةً مبتني بر شور و هيجانات طبيعي در سطح عام، از ديدگاهي بهائي، توسعهةترقّي در زمين
 به طور ،لذا.  گردد  اقتباس مي محرّكهةهايي است كه قو  و از چنين شور و هيجان،مردم در آن جامعه است

شود  اي از اقداماتي شروع مي  نسبةً سادهة اجتماعي و اقتصادي با مجموعةهاي بهائي در توسع  تالش،كلّي
كسب تجربه و افزايش قابليت براي اتّخاذ ،با حصول موفّقيت.   محلّي استةكه  قابل اداره توسط خود جامع

 پيچيدگي طبيعةً و به نحوي ،مادي توسط شركت كنندگان و اجراي آنهاتصميم در مورد ترقّيات روحاني و 
تر  هايي با ماهيتي پايدارتر و اهدافي بلندپروازانه اقدام محلّي موجد طرح.  پيوندد يافته به ظهور مي تشكّل
ي از گردد و برخ هايي ايجاد مي  براي حمايت از چنين طرح  ساختارهاي سازماني، بالاستثناء،.  گردد مي

 تمام عيار با ةهاي توسع اين مؤسسات نوزاد داراي استعدادهاي بالقوه براي تكامل يافتن هستند كه به سازمان
  . وسيع عملي تبديل شوندةهايي در حيط تعهد اجراي برنامهتوانائي 

 كوچكي براي حصول ترقّي و پيشرفت بارز ضرورت اي يا منطقة وجود چنين سازماني در منطقه
 حاصله ة تجرب،نتايج محسوس و ملموس به بار آورد تواند  زيرا در حالي كه طرحي منفرد و مجزّا مي. دارد

هاي  هاي پراكنده و از هم گسيخته در زمينه دهد كه فعاليت  كافي نشان ميةدر سطح جهاني به انداز
تواند راه  احدي نمي وهيچ رشتة.  شود  پايدار منتهي نمية كشاورزي و غيره به توسع، آموزشي،بهداشتي

تلزم اقدامِ  مؤثّر قطعاً مسة  توسع.هايي براي جميع مسائلي كه عالم بشري را به ستوه آورده عرضه نمايد حلّ
اي از  ساختارهاي سازماني كه قادر باشند با ميزان فزاينده.  اي و چندبخشي است هرشت  ميان،آهنگ هم

هاي مختلف و نيز فراهم  پارچه ساختن تالشها در زمينهپيچيدگي نظري و اداري از عهده برآيند براي يك
 در حال گسترش چنين ةشبك.  آوردن انسجام و استحكام مورد نياز براي پيشرفت مداوم و مستمر الزم است

هاي  ها و روش آورد كه رهيافت  جهاني بهائي همچنين اين امكان را فراهم ميةهايي در جامع سازمان
احي شده كه در يك كشور يا منطقه به ظهور و بروز رسيده با ديگران در ميان ريزي و طرّ كامالً برنامه

  .گذاشته شود و به اين ترتيب مجرايي طبيعي براي جريان يافتن دانش و آگاهي تأمين گردد
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 مضمون اصلي جميع مساعي بهائي توسعه عبارت از يادگيري ،آنها در هر سطحي كه فعاليت نمايند
 ،اما.  بندند اي از اعتقادات و اصول بنيادي پاي  به مجموعه،اي ديني ه عنوان اعضاء جامعه  بهائيان ب  .است

.   امري است كه بايد در اثر تجربه فرا گرفته شود، اين اصول براي ايجاد تحول اجتماعيةكاربرد خردمندان
چنين اصولي نه تنها راه .  داي به كاربرد اصول روحاني وجود دار  عالقه، در قلب كلّ اقدام جمعي،بنابراين

 اراده و نيز پويايي را كه موجب تسهيل ،ها  بلكه نگرش،دهند هاي عملي نشان مي را به سوي راه حل
باشد  آنچه كه به همان ميزان براي فرايند يادگيري حائز اهميت مي.  انگيزند  برمي،شود حركت اجرايي مي

 معنويات و امور مرموز ةيقت ديني ادعاهاي محض دربار زيرا مقصود از حق هاي علم است محتوا و روش
شود كه   مي منجر و خلق نظامها و فرايندهايي،كاربرد ، بلكه عبارت از اظهاراتي است كه به آزمايش نيست

 پيشرفت مدنيت ،مضافاً.  توان از طريق مشاهده و استفاده از دليل و برهان اعتبار بخشيد نتايج آنها را مي
 توسعه به عنوان فرايندي ،بنابراين.   و اينها بايد با مساعي علمي توليد شوند،ر وسايل مادي استمستلزم تكثي

 كه جميع آنها – و مشورت توصيف كرد ، بررسي و تأمل،توان جريان اقدام يادگيري را به بهترين وجه مي
  .توان عملي ساخت ي ميرا با توجه به هدايت ذاتي و فطري در تعاليم ديني و استفاده از معرفت علم

هايي است كه در سراسر جهان  ها و سازمان  طرحهبرداشتي كلّي و نظري اجمالي بصفحات آتي 
 ،آنچه كه در اينجا ذكر نشد اما از اهميت كمتري برخوردار نيست.  شود  بهائي اداره ميةتوسط جامع

يان ئاين بها.  اند  توسعه به عمل آوردهةنهايي است كه هزاران بهائي در زمي عبارت از مشاركتها و همكاري
 براي بهتر ساختن ، مدنية اعم از بخش عمومي يا جامع،اي خود با گروهي از مؤسسات در زندگي حرفه

  .كنند عالم انساني همكاري مي
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  هاي شور و هيجان نخستين نشانه
  

 ةحاكم شوراهاي – يا توسط تشكيالت اداري امر بهائي هاي بهائيِ توسعه تالش
  .شود كنند شروع مي  يا با افرادي كه به صورت منفرد يا گروهي فعاليت مي–محلّي يا ملّي 

  اكثريت آنها از كوشش، اجتماعي و اقتصادي در سراسر جهانةاز چندين هزار فعاليت توسع
ر هاي نوپاي بهائيان د آنها تالش.   مردم با طول مدت معين هستندة در سطح عامةهاي ساد

هاي تعاليم روحاني و  برداري از هدايت روستاها و شهرهاي كوچك در سراسر دنيا براي بهره
.  نتشان براي پرداختن به معضالتي هستند كه جوامع محلّي آنها با آن مواجه استااجتماعي دي

 فرد ةآنچه كه در اين تعاليم جايگاه مهمي حائز است عبارت از اين اصل است كه قواي مكنون
  .آيد  عمل در ميةيابد و به مرحل خدمت به عالم انساني فرصت ظهور و بروز ميدر 

  
 ةالمثل گروه كوچكي را در تانزانيا در نظر بگيريد كه دور هم جمع شدند تا مطالبي را دربار في

 آنها كه در اثر بحث.   و قوه ارتباط با خداوند مطالعه كنند  ماهيت روحاني عالم انساني،هدف از زندگي
هاي جمعي خود را به طريقي ساده اما طبيعي   تالش،هاي جاري خود از شور و نشوري برخوردار بودند

 خود ةد مطالعه در برنامهاي سوادآموزي را براي درك بهتر مطالب مور  ابتدا فعاليت تا،توسعه بخشيدند
  اكثر اعضاء گروه .ندردازبپاي  هاي مناسب و سنجيده به نيازهاي حرفه ند و سپس از طريق كالسقرار ده

دهند كه حس نيرومند هويت  را كسب   آنها گواهي مي،حال.  داراي تحصيالت رسمي محدودي بودند
كنند كه ميل به خدمت به  آنها احساس مي.  اند هاي جديدي دست يافته اند و به درك و قابليت كرده

دانند   و مي"چگونه مطالعه كنند"اند  تهآنها آموخ.  جوامعشان آنها را  به شور و هيجان آورده است
آنها را " و "كنند با نظر احترام به آنها نگاه مي"هاي آنها    همسايه".چگونه از فكر خود استفاده كنند"

  ".شناسند افراد با لياقت و قابليتي مي
 يعني ، از طريق مشورت،اعتماد فزاينده و قواي در حال افزايش افراد در هزاران گروه از اين دست

اين .  شود  به سوي اقدامات عملي هدايت مي،گيري جمعي كه در آثار بهائي تجويز شده فرايند تصميم
 تحرّي ة بلكه به عنوان يك برنام ، تبادل آراء براي مذاكره و جرّ و بحث نيستة جلس،فرايند مشورتي

 و ،هاي شخصي طاع از ديدگاه انق،چنين فرايندي مستلزم تبادل آزاد آراء.  شود حقيقت جمعي مالحظه مي
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هاي خالّق براي مواضيع  اين جريان باعث ترويج راه حل.  هاي مختلف است  راهةطرفان تحليل منطقي و بي
 كه به طور سنّتي ، بخصوص زنان،  براي اعضاء جامعه.گردد  منابع ميةمشترك مورد عالقه و توزيع عادالن

شوند و صفات و سجاياي روحاني  هار نظر برخوردار مي از حقّ اظ،گيري حذف بودند از فرايند تصميم
و در مورد مراحلي كه بايد .  گيرند  و ادب تحت پرورش قرار مي، صبر و بردباري، صداقت،مانند امانت
  .گيرد  و تعهد نسبت به اقدامي متّحد توافق صورت مي،هايي كه بايد برداشته شود  قدم،طي شود

 بهائيان در به كار ة تجربةيختن افراد و اقدامات جمعي مبين سطح اوليابتكارات محلّي ناشي از برانگ
هاي معدودي از چنين ابتكاراتي در  نمونه.  باشد  جوامع خود ميةبردن تعاليم ديني آنها در زندگي روزمرّ

  .شود صفحات آينده ارائه مي
  

ناسةابتكاراتي در سطح عام   
 ة  در مراجعت از يك دور،تواند موجد آن باشد  واحد مي تفاوتي كه فردية در ارائ، زامبياييزني

اين .  نمايد هاي بهداشتي مبادرت مي  به فعاليت،كند  خود را تميز ميةتعليم مربيان بهداشتي جامعه محوط
شود كه وقف بهبود وضعيت صحي و بهداشتي در خانه  ها به تشكيل باشگاه محلّي زنان منجر مي فعاليت

  .ددگر وجامعه مي
  

 با وزير ، كه نگران تعليم و تربيت اخالقي جوانان بودند، جزاير سنت وينسنت و گرانادينبهائيان
 آموزش و پرورش مالقات كردند و او آنها را به تقبل اقدامي دسته جمعي تشويق كرد كه در طي آن دانش

 كتب ة عرض، كالسهاةا به اداردر اين اقدام جمعي آنه.  آموزان و كاركنان دبيرستاني مخاطب قرار گرفتند
 .ها و تشكيل جلسات عمومي در مورد موضوع مورد نظر پرداختند به مدارس و كتابخانه

  
 ، به اهميت محيط زيستن خود براي پي بردةبه جوانان جامع  براي كمك،ايورا در پرتغالبهائيان 

 مبادرت كردند و با "ندگي كن با آب ز،سد را تميز كن"به اقدامي جمعي در دو مدرسه تحت عنوان 
  .كرد پرداختند آموزان داوطلب به تميز كردن سدي كه آب آشاميدني شهرشان را تأمين مي دانش

  
اي دوردست به تعليم خواندن و   مستقرّ در نقطه، در كلمبيا كه در اثر جنگ به دو پاره شدهسربازي

 ة يك مدرس،ا كمك بنيادي ملهم به تعاليم بهائي ب،جوان مزبور.  پردازد نوشتن به يكي از جوانان بومي مي
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اطفال اين .  كند اي از اين قبيل مدارس در منطقه رشد مي كند كه بعداً به شبكه خصوصي تأسيس مي
  .منطقه بدون اين مدارس به تعليمات ابتدايي دسترسي نداشتند

  
هاي  دار از محلّه به دي،سازي در بنگالدش  در روزهاي ملّي مصون،از پزشكان بهائيگروهي 

 به خدمت ، و اهداء دارو به صدها كودك و ساير بيماران، مشاورات،مختلف و تأمين واكسيناسيون رايگان
  .پردازند به جامعه مي

  
 محلّي بهائي در هندوستان تأسيس يك استخر پرورش ماهي را مورد تشويق ةحاكميك شوراي 

 آموزشي كمك به نفوس ةريزي و نيز برنام رف تخمقرار ميدهد كه عايدات حاصله از فروش ماهي به مص
  .محلّي جهت كسب و استفاده از تكنولوژي مناسب برسد

  
 نفت براي سوخت و تأثيرات مخرّب آن بر محيط ة ساكن وانواتو كه نگران هزينفردي بهائي

است كند و آن روغن نارگيل  تر باشد كشف مي تر و فراوان  سوخت ديگري را كه اقتصادي،زيست است
  .رسد هاي حرارتي به مصرف موتورهاي ديزلي مي ستمي از مبدليكه با س

  
اين .  كنند  ترقيات زنان استفاده ميةنامه براي اشاع  استوايي از نمايشةدر گين جوانان بهائي

مدت تحت حمايت بهائيان و دولت مورد  هاي كوتاه مضمون در مباحثات راديو تلويزيوني و نيز در دوره
  .گيرد ه و توجه قرار مياستفاد

  
 بهائيان در اياالت متّحده در تالشي براي كمك به زندانيان براي تغيير دادن زندگي گروهي از

 كه به كاهش فاحش در تعداد ،دهند  ترتيب مي"آميز خود هدايت موفّقيت"اي تحت عنوان   دوره،خود
  .شود نتهي مي م،پردازند شركت كنندگان كالس كه مجدداً به ارتكاب جرم مي

  
 نگراني شهروندان نسبت به مواضيعي مانند ة با مشاهد،بهائي در پِرت جنوبي واقع دراستراليا ةجامع
  جلسات بحث عمومي را سازماندهي مي، و تعليم و تربيت در قرن بيست و يكم، رهبري،وحدت نژادي
  .كند  ميهرضهايي ارزشمند و نيز پيشنهادهاي عملي براي ايجاد تحول ع كند كه بينش
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 نيروي انساني و تجهيزات را ، كه نهال، با كمك شوراي شهر،بهائيي كالنگ در مالزي ةجامع
 معلّمين و محصلين در اين ،مقامات محلّي.  كند كاري را سازماندهي مي  طرحي درخت،كند تأمين مي

  .كنند طرح شركت مي
  

هاي ملزومات پزشكي براي  عبه ج،كند  دارويي كار مية در ايسلند كه در حرففردي بهائي
با توجه به اين كه دانش ماهيگيران براي استفاده از كمكهاي اوليه .  كند  ماهيگيران محلّي تهيه ميةاستفاد

دهد كه پزشكان دو دوره براي افزايش ايمني در دريا براي  او ترتيبي مي ،ممكن است محدود باشد
  .ماهيگيران برگزار كنند

  
گيرند از   تصميم مي،هاي اخالقي هستند  كه نگران كاهش ارزش،لغارستانكوچكي در بگروه 

آنها يك فيلم كوتاه ويديويي و يك .  هاي گروهي و هنرها براي تماس به جوانان استفاده كنند  رسانهةقو
 كه جميع اينها بر بهبود روابط بين –نويسند  كنند و يك ستون روزنامه مطلب مي نمايش عروسكي تهيه مي

  .قومي و برخورداري از زندگي فارغ از مواد مخدر متمركز است
  

 در اجابت درخواست پزشكان محلّي براي ارتقاء آگاهي ،در شهر كوچكي در سريالنكابهائيان 
در .  كنند  براي ارتقاء وضعيت بهداشتي اطفال خانه به خانه مراجعه مي، معالجات مربوط به كرمةدربار

  .گيرند كنند و تحت درمان قرار مي مانگاه تعيين شده مراجعه مينتيجه سيصد كودك به در
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  هاي مستمرّ طرح
  

 در بيش از چهارصد طرح مستمرّ ، ناسة غير از چند هزار ابتكار در سطح عام،بهائيان
  برخي از آنها از مساعي .تر است اند كه ابعاد آنها بزرگتر و اهداف آنها بلندپروازانه وارد شده

 از ابتدا به صورت طرح  در حالي كه ساير موارد،گيرند  سطح محلّي سرچشمه ميكوچكتر در
هاي طبيعي طرحي است كه به  استمرار از ويژگي.  شوند يافته و منظّم تأسيس مي هاي سازمان

در جايي كه طرحي به .   ناس ظهور و بروز يافته استةطور طبيعي از مساعي در سطح عام
آيد كه تضمين گردد كه ابعادش از  مراقبت ويژه به عمل مي ،شود اي معرفي مي جامعه

ها در طول   طرح،در اين صورت.  ظرفيت محلّي براي استمرار بخشيدن به آن تجاوز ننمايد
متناسب با تجربه و منابع را  نفوذشان ةكنند و دامن زمان تدريجاً از لحاظ پيچيدگي رشد مي

  .دهند انساني گسترش مي
  

وقتي كه .  گذارد  مفيدي را در اختيار ما مية نمون،اي علمي در پاناما رسه مد،تكامل يك طرح
 داراي سه معلّم و ، پاناما سيتي افتتاح شدةاي در حوم  كوچك اجارهة در خان1993اين مدرسه در سال 

 و كالس اول ثبت نام ، كودكستان،هاي قبل از كودكستان آموز و كودك بود كه در دوره معدودي دانش
هر .   محلّي و تأسيس ساختارهاي علمي و اداري بودة تمركز بر كسب حمايت از جامع،در ابتدا.  دكردن

 ة عناصري به برنام،با گذشت زمان.   و نهايتاً تسهيالت دائمي تهيه گرديد،سال دو يا سه كالس افزوده شد
 برابري زنان و ، نوع بشرآموزشي افزوده شد كه توانست جو يادگيري را  مشحون از اصولي مانند يگانگي

كند و   كامل دبستان را عرضه مية مزبور دورة مدرس،امروز.  آهنگي و تطبيق علم و دين سازد  و هم،مردان
اين مدرسه براي تحكيم .   به دست آمده است مستمرّ تربيت معلّم براي حفظ معيارهاي عاليِةداراي برنام

.  كند آموزان برگزار مي ت مرتّب براي والدين دانش جلسا،وحدت خانواده و ازدياد مشاركت والدين
  .اي براي زنان محلّي داير كرده است  آزمايشگاه كامپيوتر به عنوان مركزي حرفه،براي خدمت به جامعه

هاي   اولويت را به بهبود قابل رؤيت در جنبه،هاي توسعه  مانند تمام فعاليت،هاي بهائي طرح
 ممكن است متوسط يا فراگير  ، تالشهاة گستره با توجه ب،  اهداف آن.زندگي اختصاص داده استمختلف 

 هر طرحي بايد بتواند از تجربيات ، و افزايش هر چه بيشتر مشكالت و معضالت،ع اقداماتوبا شر.  باشد
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 گستره يا –هر طرح بهائي توسعه .  بياموزديحاصله براي ايجاد تحول پايدار استفاده نمايد و نكات بيشتر
 ، كه موجب ترويج ترقّي مادي،كند   به صورت مركزي براي يادگيري عمل مي-بعاد آن هر قدر كه باشد ا

 كه اقدام هماهنگ بايد به  اگرچه اين نكته قابل درك است،  به اين ترتيب.گردد اخالقي و روحاني مي
 افزايش قابليت افراد و  اما موفّقيت عمدةً بر حسب تأثيري كه بر،د به نتايج ملموس منجر شودموقع خو

  سنجيده مي،گذارد جوامع آنها براي پرداختن به توسعه در سطوح تدريجاً باالترِ پيچيدگي و كارايي مي
  .شود

صفحات آينده به بيان .  اند  وسيعي از مناطق شروع كردهةهاي مستمرّي را  در گستر بهائيان طرح
  .هايي از اين اقدامات اختصاص دارد نمونه
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  آموزيسواد
 بلكه به  ،هاي خواندن و نوشتن  نه تنها به ترويج كسب مهارتهاي سوادآموزي بهائي طرح

ها  گويان يكي از چشمگيرترين و تأثيرگذارترين نمونه.  پردازند تواندهي روحاني افراد و جوامع نيز مي
ضيع اخالقي كند به موا  به جوانان كمك مي"هاي كلمات بر بال" سوادآموزي ة برنام،آنجا.  است

 داوطلب را ةكنند طرح مزبور بيش از سه هزار تسهيل.  هاي خدماتي شركت كنند بينديشند و در فعاليت
  . شهري و روستايي به بيش از ده هزار جوان كمك كرده استةتعليم داده و در هر دو منطق

 ساله متمركز 15 تا 12 بر نوجوانان بين ، يعني كلمبيا، در كشور مجاور"غلبه بر كلمات"طرح 
 آنها ةاند كه هم  روحي دهها گروه جوان در سراسر كشور تشكيل دادهةمربيان تعليم ديده در مؤسس.  است

 بيان آنها تنظيم شده و عناصر اوليه براي چارچوبي ادراكي ة يك رشته مطالب كه براي افزايش قوةبه مطالع
  .   مشغولند،ردگذا جهت اقدامات آتي اجتماعي را در اختيار آنها مي

 عمدةً ،سواد  ديگري است كه با بزرگساالن بيةنمون سوادآموزي اوگاندا براي ايجاد تحول ةبرنام
 آن بر لزوم ترويج برابري زنان و مردان و اهميت تأسيس روابط صحيح بين ةبرنام.  كند  كار مي،زنان

 ارزشها و بهداشت شامل ،گيري در جامعه مطالب آن عناويني مانند تصميم.  كند اعضاء خانواده تأكيد مي
  .دهد گيري از ايدز و ماالريا را مورد بحث قرار مي پيش

  

  مدارس علمي
 از كالسهاي خصوصي ساده تا مدارس در هر دو سطح ابتدايي و متوسطه مراكز آموزشي بهائي

خدمت به جامعه مبتني   در عين حال كه كلّ هدف بر اعتالء و ارتقاء علمي و تأكيد خاص بر  .وجود دارد
اي را  كنند نيازهاي خاص جامعه  هر يك از مدارس سعي مي،بر ارزشهاي اخالقي و اصول روحاني است

 هاي مختلف جهان به خوبي نشان مي چند نمونه از قسمت.  دنكند رفع نماي كه مدرسه در آن فعاليت مي
  .ندآور  عمل در ميةدهد كه چگونه بهائيان اين آرمان را به مرحل

هاي رايگان خصوصي براي پسرها و دخترهاي جميع اديان كه به   بهائي كالسة جامع،در كامبوج
 ة مدرس، يعني تايلند،در كشور مجاور.   برگزار كرده است،نظام عمومي مدارس كشور دسترسي ندارند

 ،ردن مهد كودك براي اطفال جوامع روستايي اطراف با تصويب دولت اقدام به داير ك1سانتيتام ويداياكوم

                                                 
1  Santitham Vidhayakhom School 
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 ة هندوستان كه جايز3الكناو در 2 سيتي مونتسوريةمدرس.  كودكستان و تعليمات ابتدايي نموده است
 آموزشي مبتني بر ة با استفاده از برنام، را دريافت داشت2002يونسكو براي تعليم و تربيت صلح در سال 

 مدرسه در سراسر شهر براي به ة شعب15 محصلش را در 25000كند   سعي مي،اصول بهائيِ صلح و بردباري
  .شناس آماده كند عهده گرفتن مسئوليت به عنوان شهروندان با وجدان و وظيفه

 ساله كه از 14 تا 7 پسر و دختر بين 120 تفريحات و مراقبت عمومي رايگان براي ،تعليم و تربيت
 مد نظر قرار گرفته 5ر بندر فليز واقع د4 در انجمن جبل كرمل،اند هاي با درآمد اندك برخاسته خانواده
آموزانش را از  روزي مختلط دانش  دبيرستان شبانه،المللي بهائي مكسوِل در كانادا  بينةمدرس.  است

نمايد و از اين تنوع و كثرت تأثيرگذار براي ايجاد محيط شهروندي  كشورهاي مختلف جهان جذب مي
 كالس درس برگزار كرده  و ،11 تا 8هاي    براي رده6 روحا دبيرستان،در تانزانيا.  كند جهاني استفاده مي

هاي   از جمله طرح، اجتماعي و اقتصاديةهاي توسع دارد و فعاليت به تعليم دختران توجه خاص مبذول مي
  . دروس خود وارد كرده استةكشاورزي را در زمر

  تعليم و تربيت اخالقي
  تمام مدارس علمي كه توسط بهائيان اداره ميهاي آموزشي  براي برنامهتعليم و تربيت اخالقي

تر را   وسيعةها تدوين شده كه جامع اي از برنامه  زنجيره،بعالوه.   از اهميت اساسي برخوردار است،شود
  .دهد تحت پوشش قرار مي

هايي در   كالسة در آفريقاي جنوبي جوانان را براي عرض7 ابتكار تربيتي رويال فالكون،المثل في
 ،دزربوط به موضوعاتي مانند ايهاي م آموزان را در بحث اين كالسها دانش.  دهد انها تعليم ميدبيرست

  .سازد  و محيط زيست وارد مي، آگاهي جهاني،خدمت به جامعه
 ة تعليم و تربيت اخالقي ده عنوان دربارةمؤسس.   دو طرح به طور اخص شايان ذكر است،در روسيه

 ، مدرسه در روسيه2000ر داده و بيش از صد هزار نسخه در ميان معلّمين تعليم و تربيت اخالقي انتشا
 مربوط به انجمن تعليم و 8"يست و عمل كناب" ةبرنام.   و التويا توزيع كرده است، روسيه سفيد،اوكراين

 مواضيع اخالقي معاصر و ةهايي دربار  نمايشنامهة شامل عرض، مستقرّ در مسكو 9تربيت خالّق اخالقي

                                                 
2  City Montessori School 
3 Lucknow, India 
4  Associacao Monte Carmelo 
5 Porto Feliz , Brazil 
6  Rauha Secondary School 
7 Royal Falcon Education Initiative 
8  Stop and Act 
9 Association for Creative Moral Education (ACME)  
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.  گيرد پانصد متن تهيه شده كه وجوه مختلف زندگي را در بر مي.   حاضرين استةقب آن مشاورمتعا
 شامل فرهنگيان و نيز اهل ،  براي طيف وسيعي از مخاطبين، مزبور كه در ابتدا براي جوانان شروع شدةبرنام

 در چهل كشور " كنبايست و عمل"بيش از هزار نفر به عنوان عرضه كنندگان .   انطباق داده شد،حرَف
  .اند تحت تعليم قرار گرفته

 كه توسط ، در بوسني و هرزگووين" طرح تعليم و تربيت براي صلح، ديگري از اروپاةدر نقط
 حدود شش هزار محصل و چهارصد معلّم را در ، ديرپاي آموزشي لندگ واقع در سويس آغاز شدةمؤسس

طرح .   كروآت و صرب در بر گرفته است،ياييهاي قومي بوسن  شامل گروه،مدارس شهرهاي مختلف
 ة برنامة و تعاون و تعاضد بين قومي را وارد موضوعات عمد، وحدت، صلحةمزبور مفاهيم اساسي دربار

هاي الزم   از طريق سمينارهاي آموزشي موفّق به كسب دانش و مهارت،معلّمين.  كند آموزشي مدارس مي
  .شوند ها در سراسر سال مي ح درسجهت تلفيق و ادغام اين مفاهيم در طر

كند ارزشهاي اخالقي و سجاياي روحاني  ها است كه سعي مي طرح فضائل يكي ديگر از نمونه
 مراكز مراقبت ،ها در مدارس پنج متن به عنوان مبناي برنامه.  ها پرورش دهد ديرينه را در افراد و خانواده

غير از .  گيرد  فرهنگي سنّتي مورد استفاده قرار ميهاي  و محيط، جوامع مذهبي مختلف، شركتها،روزانه
 اجرا ة طرح فضائل در جندين كشور ديگر به طور مستقيم به مرحل،كانادا كه منشأ و زادگاه اين طرح است

  .در آمده يا اقدامات مشابهي را الهام بخشيده است
  

   تعصباتةازال
 طبقاتي و فرهنگي در ، تعصبات نژاديهايي كه براي مبارزه با  در تعدادي طرحاعتقاد به وحدت

    . تجلّي كرده است،نظر گرفته شده
كند  هايش به شركت كنندگان كمك مي  نژادپرستي در كارگاهة معالجة مؤسس،در اياالت متّحده

هاي عدم بردباري نژادي پي ببرند و اصل وحدت عالم انساني را به عنوان مبناي حقيقي براي  به ظرافت
 كه در جوي ،ها كارگاه.  هاي ظاهري متفاوت بشناسند  با مردمي از فرهنگهاي مختلف و جلوهارتباط يافتن

 در سراسر ،آورند كنندگاني از نژادهاي مختلف را گرد هم مي شوند و شركت از احترام و تكريم اداره مي
ها برگزار شده  ه دواير قواي انتظامي و مدارس و دانشگا ،هاي مدني و مشترك آمريكاي شمالي براي گروه

  .است
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را  10انداز جهاني  چشمة گروهي از جوانان مركز توسع، تلخي داشته استةدر كوزوو كه تجرب
ايجاد كردند تا به فراسوي تقسيمات قومي حركت كنند و اقدامات جمعي مبتني بر رهبري اخالقي و 

هاي  وزشي در استفاده از رسانه كه سمينارهاي آم،مركز مزبور.  قوام و استحكام بخشندخدمت به جامعه را 
 بانفوذ ة مورد حمايت چندين مؤسس،كند گروهي براي ترويج وحدت و تعليم و تربيت اخالقي برگزار مي

  .از جمله يونيسف قرار گرفته است
  

  ترقّي زنان
آنچه كه در هر طرحي كه .  سي امر بهائي است يكي از اصول اصلي و اسابرابري زنان و مردان

باشد تعهد نسبت به اين هدف است كه تضمين  گيرند از اهميت اساسي برخوردار مي بهائيان به عهده مي
 اعم از ،هاي مجهودات انساني  هم در جميع زمينهةشود مردان و زنان اجازه خواهند داشت شانه به شان

 در شرايط مساوي و با دريافت پاداش و اجر مساوي فعاليت ، و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي،علمي
 تأسيس ساز و كارهايي براي حمايت از مصالح ، تعصبات عليه زنانةهاي خاصي با هدف ازال برنامه.  كنند

  .دارد وجود ، و تأمين تعليم و تربيتي كه براي اتّخاذ جايگاه بحقّ خود در اجتماع نياز دارند،و منافع آنها
در محلّ تأسيسات خود  است كه 11 بارلي براي زنان روستايية توسعةيك نمونه عبارت از مؤسس

  .كند اي برگزار مي قبيله با محلّ اقامت براي زنان ةهاي شش ماه برنامه 12در ايالت ماديا پرادش هندوستان
 ةمؤسس.  كند حاني تركيب مي صفات روةهاي عملي را با ارتقاء آگاهي و توسع  مزبور تعليم مهارتةبرنام

 والدين و فرزندان نيز به همان اندازه حائز ،مزبور با وقوف بر اين كه تحول در نگرش و طرز تلقّي شوهران
ها و جلساتي در  دهد و كنفرانس  به كار با زنان بعد از مراجعت آنان به خانه ادامه مي،باشد اهميت مي

 تا كنون بيش از هزار زن در 1985ز زمان تشكيل اين مؤسسه در سال ا.  نمايد روستاهاي آنها برگزار مي
  .اند قريب دويست روستا در اين برنامه شركت كرده

 ، خدمات حقوقية در اياالت متّحده به عرض13 مركز عدالت طاهره،در شرائط و قرائني متفاوت
فتارهاي ناشي از حقوق بشر مبتني طبي و اجتماعي به زنان مهاجر و پناهنده كه طالب حمايت در مقابل سوءر

؛ 14 مهاجرت و حقوق بشر مبتني بر جنس،اين مركز از طرح پناهندگي سياسي.  پردازد  مي،بر جنس هستند

                                                 
10  Global Perspective Development Center 
11  Barli Development Institute for Rural Women 
12  Madhya Pradesh 
13  Tahirih Justice Center 
14  Gender-Based Political Asylum, Immigration, and Human Rights Project 
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 كه از زنان متولّد خارج از كشور كه از خشونت 16مضروب؛ و دفاع از زنان 15طرح دفاع از زنان مهاجر افغان
 كالسهاي ، مشاورات روانشناختي، مراجعةيك برنام.  دكن حمايت مالي مي ،اند هاي داخلي گريخته

هاي مربوط به   تعليم مهارتهاي شغلي و كمك، تدريس انگليسي، خدمات مراقبت روزانه،سوادآموزي
 نفر 1800 تا كنون به بيش از 1997اين مركز از زمان تأسيس خود در سال .  گذارد مسكن را در اختيار مي

  .كمك كرده است
  

  محيط زيست
دو .  نمايد هاي بهائي عموماً به اقدامي مبتني بر جامعه مبادرت مي  طرح، محيط زيستةدر زمين

  .دهد هايي بر حفظ محيط زيست را نشان مي نمونه از اين اقدامات تأثير چنين طرح
ريزي   جلسات برنامه، تعليمات مربوط به محيط زيست، فنون ابتكاري علمي، دانش سنّتي،در فيجي

 و هدف آن ه مجتمع شد17ابتكار باغهاي مرجاني اقدامات مستمرّ مربوط به توليد درآمد در  و،مشورتي
  ترميم و اصالح آبسنگها و نقاط .كمك به جوامع ماهيگيري براي حفظ منابع آبسنگ مرجاني آنها است

و چهار ها در سه روستاي فيجي   شروع شد و با تأسيس كارگاه1997پرورش موجودات آبزي ابتدا در سال 
المللي مشغول به كار در سراسر جنوب اقيانوس آرام  يك سازمان بين.  روستاي جزاير سليمان ادامه يافت

  .كه تحت تأثير اين تالشها قرار گرفته بود اين طرح را اقتباس كرد
حفظ  اهميت ةاي در حال پيشرفت به ارتقاء آگاهي دربار  برنامه، در چاد، زمينةدر آن سوي كر

  را به پرورش دهندگان ماهي آموزش مي18هاي مستمر و پايدار پرورش ماهي  روش،پرداختهحش ات وحي
.  يكي از اهداف آن منسوخ كردن اقدامات زيانبار مانند استفاده از ديناميت براي كشتن ماهيان است.  دهد

 به ،ل انقراض بود جمعيت اسب آبي منطقه كه زماني تقريباً در حا، اين تالشها و مجهودات ديگرةدر نتيج
  .طور مداوم در حال افزايش است
كه 19محيطي المللي تبادل نظر زيست  مركز جلسات بين، مبتني بر جامعهعالوه بر چنين ابتكارات 

.  سازد  محيط زيست را به فعاالن اين زمينه در سراسر دنيا مرتبط ميةكند اهل حرف در اروپا فعاليت مي
 ترويج ، به برگزاري سمينارهاي ساالنه،بيش از چهل كشور گسترده است كه عضويت آن در ،مركز مزبور

                                                 
15  Afghan Refugee Women Advocacy Project 
16  Battered Women Advocacy Project 
17  Coral Gardens Initiative 
18  pisciculture 
19  International Environmental Forum 
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 شوند مي  و تأمين رايزن و مشاور براي محصلين و جواناني كه وارد اين حرفه مي،نگارها  انتشار تك،شبكه
  .پردازد

  

  كشاورزي
هاي سنّتي معرفتي و  در عين احترام به نظام بهائي ةجامعهاي كشاورزي تحت حمايت  طرح

 فرايندهاي هاي علمي و فنّي در زمينة  در صدد وصول به پيشرفت،عطف توجه دقيق به بعد اجتماعي توسعه
 توليدات كشاورزي به عنوان يكي از اقدامات براي ،از اين لحاظ.   كوچك استة معموالً در منطق–توليد 
  .گردد  جامعه تلقّي ميةتوسع

طرح .   مغولستان است21 در اردنبولگان20 جامعهاي تكان دهنده عبارت از طرح باغداري نمونه
هاي تازه در رژيم غذايي خود و افزودن مكمل خوشايندي به درآمد آنها  مزبور از طريق واردكردن سبزي

تر فرصتي است كه از طريق مشورت براي  از آن مهم.  كند  ساكنين محلّي كمك ميةبه بهبود تغذي
 خانواده شروع 18طرح با مشاركت .  شود عي در اختيار آنها گذاشته ميافزايش استعداد آنها براي اقدام جم

 كه سازماني غيردولتي ، مغولستانةو سمينارهاي تحت حمايت مالي مركز توسعهاي آموزشي   اما برنامه،شد
 و فنون ،هاي كشت و برداشت  روش، در مواضيعي مانند آماده سازي زمين،و ملهم از تعاليم بهائي است

ترشي و پخت تعداد بسيار بيشتري از ساكنين را تشويق به مشاركت نموده استةتهي .  

  بهداشت
 ، مراكز دارويي،ها هاي گوناگون از جمله درمانگاه  به شكل بهداشتةهاي بهائي در زمين فعاليت

 تعدادي . باشد هاي اوليه بهداشتي مي  و نيز تعليم بهداشت و مراقبت،پزشكي هاي پزشكي و دندان اردوگاه
 ةيك نمون.  اند هايي را برقرار كرده  دوره22 مددكاران بهداشتي جامعهةاز كشورها براي حمايت از شبك

اند در   بهداشتي در اوگاندا است كه در آن بيش از صد مددكار بهداشتي توانستهةديرين عبارت از برنام
مجهودات .  اي افزايش دهند هنواحي مورد نظر وسعت ايمن سازي تحت پوشش را به ميزان قابل مالحظ

اين مربيان در روستاها براي شروع اقدامات .   متمركز بوده است23اخير بر تعليم مربيان بهداشت خانواده
  .كنند هاي كوچك كار مي با گروهدر منازل  بهداشتي ةصحيح پيشگيران

                                                 
20  Community Garden Project 
21  Erdenbulgan, Mongolia 
22  Community Health Workers 
23  Family Health Educators 
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مثالً از .  ت مشتاقندبهائيان همچنين به اجابت تقاضاهاي كمك به مساعي ديگران در رابطه با بهداش
 كه به نام 24 تيره انكوسركاهاي گرد آلودگي به كرم تا كنون بهائيان در كامرون در مبارزه با 1997سال 

  ساالنه .كند همكاري ميبا دولت و سازمان بهداشت جهاني  ،شود  نيز شناخته ميviiاي نابينايي رودخانه
شود براي هر فردي كه مدت زماني  ي تهيه ميكه توسط سازمان بهداشت جهان) دز(يك وعده دارو 

بهائيان بيش از پانصد جامعه را تحت پوشش قرار .  گيرد الزم است طوالني در ميان جمعيت مبتال قرار مي
 در اين زمينه از سوي ،ه به اين كه حصول موفّقيت نهايتاً به آموزش جامعه بستگي داردآنها با توج.  اند داده

 كه در اياالت متّحده واقع و ملهم به تعاليم بهائي است ،25 بهداشت براي عالم انسانيسازمان غير دولتي
 پزشكي هستند براي ةبهداشت براي عالم انساني مجرايي را براي كساني كه داراي حرف.  شوند حمايت مي

 فراهم ، مانند موردي كه در كامرون وجود دارد،ها در داخل و خارج كشور  خدماتشان به اين طرحةعرض
  .آورد مي

  ها هنرها و رسانه
 و اتّفاق نژادي اساس بسياري ، ادب، سخاوت، امانت،بيني  خوش، شهامت،مضاميني چون وحدت

مثالً شركت .  دهند گيرد تشكيل مي ها صورت مي هاي بهائي را كه با استفاده از هنرها و رسانه از برنامه
 در اجرائات هنري در ميان كودكان نژادهاي مختلف هاي روحاني  براي وارد ساختن ارزش26تئاتر كودكان
 دو تن از كارگردانان هنري 2000در ماه مه .  كند  در اياالت متّحده فعاليت مي،سيتي  در نيويورك
 "هاي هفته نيويوركي" ، به علّت مجهوداتشان براي مهذّب ساختن كودكان از طريق نمايش،شركت مزبور

  . خاص سازمان ملل متّحد براي كودكان را برگزار كردةشركت مزبور جلس 2002خوانده شدند و در ماه مه 
 مطلوب و قابل توجهي از نقشي ةهاي راديويي بهائي در آمريكاي التين نمون در اين ضمن ايستگاه

مثالً راديو بهائي اكوادور از دسامبر .  آورد توانند در تقويت فرهنگ ايفا كنند فراهم مي ها مي كه رسانه
 و 28 و پيچينچا27 كه كارش را شروع كرده به سيصد هزار نفر ساكنين استانهاي روستايي ايمبابورا1977

كنند خدمت كرده   و اسپانيايي صحبت مي31هاي كوئيچوآ  كه به زبان30 و كايامبي 29مناطق شهري اوتاوالو

                                                 
24  Onchocerciasis 

)فرهنگ پزشكي ترجمه دكتر محمد هوشمند ويژه. ( فيالريوايده استةاي گرد انگلي از خانوادانكوسركا تيره،اي از كرم،ه:  توضيخ مترجم-    
25  Health for Humanity 
26  Children Theater Company 
27  Imbabura 
28  Pichincha  
29  Otavalo 
30  Cayambe 
31  Quechua 
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 ، فرهنگ عامه،يهاي اخالقي و تأكيد بر موسيق هايي كه به پرورش ارزش با برنامهاين ايستگاه .  است
 و خدمات ، توسعه،به ترويج تعليم و تربيت ،پردازد  مي جشنها و صنايع محلّي، سنن، عادات،آداب

  .نمايد بادرت ميماجتماعي 
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  هاي توسعه سازمان
  

 براي تضمين ، ساختارهاي سازماني،و متنوع شدن آنها هاي بهائي توسعه با رشد طرح
 در حال حاضراكثر سازمان.  يابد  تكامل مي، در حال گسترشكارايي آنها و توان رفع نيازهاي

بعضي از آنها مؤسسات شوراهاي .  گيرند هاي بهائي توسعه در يكي از دو مقوله قرار مي
ساير موارد ابتكاراتي هستند كه .  مندند  بهائي هستند و از شناسايي رسمي قانوني بهرهةحاكم

هاي   به عنوان سازمان–دل  فكر و هم باً با همكاران هم غال–هايي از افراد بهائي  توسط گروه
 شوند و فعاليت مي داير مي خود ةغير انتفاعي و غير دولتي تحت قوانين كشورهاي مربوط

هاي مزبور به كار بردن تعاليم امر بهائي در وجوه مختلف  هدف هر دو نوع سازمان.  كنند
 آنها به طور منظّم و مدون به تربيت منابع ،براي حصول اين هدف.  فرايند ايجاد مدنيت است

هاي عملي جهت پرداختن به مسائل جوامع محلّي و تمامي   تعدادي از زمينهةانساني و ادار
  .پردازند  مي،اي رشته  به نحوي هماهنگ و بين،مناطق

  
 تصميم هاي آنها هايي زماني كاشته شد كه دو پزشك و خانواده  چنين سازمانة بذر اولي،المثل في

اي دوردست در هندوراس نقل مكان كنند و تمام آنچه كه در قوه دارند براي كمك به  گرفتند به منطقه
 ،تر  وسيعةها براي تأمين معاش خود و خدمت به جامع خانواده.  پيشرفت جمعيت بومي به كار ببرند

 اي از برنامه  رشته،ن شروع سادهاز اي.  بيمارستان كوچكي با تسهيالت ناچيز و معمولي جرّاحي داير كردند
بعد از يك .  سازي و آموزش امور بهداشتي به ظهور پيوست هايي مانند امور بهداشتي و سالم ها در زمينه
 ،شد هايي كه در منطقه عرضه مي ماني غير دولتي در آن زمان ايجاد شد تا به برنامهز سا،دهه فعاليت

 ةموزشي مورد تأكيد قرار گرفت و طرحي آزمايشي براي عرضتر آ مسائل عظيم.  ساختاري رسمي ببخشد
 –اين سازمان با حمايت مؤسسات متعدد .   آموزش خصوصي دبيرستاني به جوامع محلّي آغاز گرديدةبرنام

توانست با كمال   - 34المللي كانادا  بينة و آژانس توسع33الملليِ انگلستان  بينة توسعة ادار،32بنياد كالگ
از آن زمان تا .  تدريجاً ثبت نام محصلين افزايش يافت.   حلّ مسائل معمولي اجرائي بر آيدةعهدموفّقيت از 

                                                 
32  Kellogg Foundation 
33  Department for International Development of the United Kingdom  
34  Canadian International Development Agency 
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 ةنام كنون اين دوره مورد شناسايي رسمي دولت قرار گرفته و محصلين با اتمام اين دوره به دريافت گواهي
 براي گسترش دوره به ساير نقاط سازمان مزبور اكنون مشغول فعاليت.  گردند كامالً معتبر دبيرستان نائل مي

  .كشور است
 سازماني كه خود را وقف پيشرفت جمعيت نموده چارچوبي ،حضور يك سازمان توسعه در منطقه

 شرايط و قواي  تخمينظرفيت براي .  آورد مستحكم و يكپارچه براي انواع مختلف اقدامات فراهم مي
 و براي تمهيد تدابير واضح و صريح ايجاد ،زيابي منابع براي ار، براي ايجاد بينش نسبت به آينده،اجتماعي
هاي مختلف را مدون  از آنجا كه سازمان مزبور اطّالعات حاصله در اثر اقدام و تأمل در زمينه.  شده است

  .دهد  رخ مي،باشد شرط براي تحول هدفمند مي  يادگيري كه پيش،سازد مي
شناسي   برنامهةي توسعه با ساختارهاي نسبتاً پيچيدامروزه در سراسر جهان حدود چهل سازمان بهائ

پنج مورد از آنها در صفحات بعد معرفي .   متفاوتي از تكامل استةوجود دارد كه هر يك از آنها در مرحل
  .اند و توصيف شده

  
  دانشگاه نور

 ةزمراين دانشگاه كه اكنون در .   افتتاح شد1985 در سال ، بوليوي،در سانتا كروزدانشگاه نور 
 كارشناسي ة نُه رشته در دور،باشد و چند هزار دانشجو دارد هاي خصوصي كشور مي ترين دانشگاه برجسته

  .كند  بعد از كارشناسي عرضه مية و يازده دور، كارشناسي ارشدة تخصصي دورةو چهار رشت
گاه نور دانش.   بوليوي و رفع نيازهاي مردم آن به وجود آمدةاين مؤسسه براي خدمت به جامع

 ،كند و تعليمات جايگزين  تحصيل از راه دور عرضه مي، نيمه اقامتي،روزي هاي با اقامت كامل شبانه برنامه
با تأكيد بر خدمات .  كند هاي علمي سنّتي تأمين مي ه و خدمات آموزشي را عالوه بر برنام،تحقيقات

 ،هايي چون سوادآموزي بزرگساالن مينه ناس در تحقيقات و اقدام در زة مشاركت عام،دانشجويي به جامعه
  .نمايد تواندهي جوانان و مراقبت بهداشتي روستاها را تسهيل مي

 ، بهداشت عمومي، رهبري اخالقي،هاي توسعه براي ترويج سوادآموزي نور در تحقيقات و طرح
ي و سازمان المللي مانند بانك جهان هاي بين  پايدار با سازمانة و توسع، و امور عموميگرايي حكومت

ترين  چشمگيرترين و مهم.  بهداشت جهاني و مؤسسات آموزشي در ساير كشورها همكاري داشته است
اين برنامه حول محور .   روستايي به عنوان عاملين تحول اجتماعي متمركز استةاش بر معلّمين مدرس برنامه
اي اخالقي را كه كسب آن را براي ه كند تعدادي از قابليت رهبري اخالقي ايجاد شده و سعي مي مفهوم

هم اكنون معلّمين مدارس  .   توسعه بخشد،داند ناپذير مي به عهده گرفتن چنين مسئوليتي اجتماعي اجتناب
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اند و ابتكار مزبور به ساير كشورها در سراسر   روستايي در بوليوي از آن استفاده كردهة جامع400در قريب 
  . اروپا و آمريكاي شمالي در دست آزمايش است،افريقاآمريكاي التين سرايت نموده و در 

  
  فوندايك

بخشد و آن را  دو مفهوم كليدي به آن الهام مي.  تأسيس شد در كلمبيا 1974  در سال 35فوندايك
 و  بايد مؤسسات، خود حركت كندةسعاول آن كه براي اين كه جمعيتي بتواند در مسير تو: سازد فعال مي

 اگر قرار باشد مردم مسئوليت ،اشته باشد كه حقيقةً به مردم تعلّق داشته باشد؛ دومساختارهايي وجود د
  براي آن كه اين اصول به . آنها بايد در يادگيري سيستماتيك شركت كنند، خود را به عهده بگيرندةتوسع

 كه   چارچوبي- را به وجود آورد 36 كامل و متشكّلة فوندايك دانشگاه براي توسع،عمل تبديل شود
اين فرايندها شامل .  توان در آن براي جمعيت مورد نظر به حركت در آورد فرايندهاي يادگيري را مي

 و ،هاي عملي خودكفا جهت تعليم و تربيت رسمي  تأسيس نظام،هاي توليد جايگزين جستجو براي نظام
  .شود تقويت اقتصاد محلّي مي

 اي است كه هم  برنامه،باشد همه چشمگيرتر ميدر ميان نتايج حاصله از اين يادگيري آنچه كه از 
فوندايك در اثر سالها تحقيق و اقدام .  اكنون در چندين كشور ديگرِ آمريكاي التين در دست اجرا است

 ة و برنام، 37 سات به نام يك نظام دبيرستاني خصوصي جايگزين،در پرداختن به نيازهاي جوانان روستايي
 كه هر دو از لحاظ محتوا و روش با جمعيت روستايي متناسب – دانشگاه اي تربيت معلّم در سطح مكاتبه
هاي علمي در اوضاع و شرايط   با تأكيدش بر به كارگيري قابليت، ساتة  برنام. ايجاد كرده است،است
  . تنها در كلمبيا حدود سي هزار دانشجو را تحت پوشش قرار داده است،محلّي

 هايي كه به آنها مستقيماً خدمت مي ت خود در ميان جمعيت غير از تحقيقات و اقداما،فوندايك
 ظرفيت را نيز توسعه – 38"تحصيل براي توسعه" در سطح كارشناسي به نام ة با كمك يك برنام–كند 

 ها و طرح  كامل و متشكّل در برنامهةبخشيده تا ساير سازمانها را به استفاده از اقدامات دانشگاه براي توسع
 خودشان به ةبراي آن كه بتوان انگيزه و اشتياق مردم را براي قبول مسئوليت توسع:  سازدهاي خودشان قادر

 كه اگر بخواهيم جوامع روستايي بكلّي از بين نروند يا به ،طور مؤثّر پرورش داد؛ ايجاد مؤسسات محلّي
ادن قواي د وجود اين مؤسسات  ضروري است؛ قرار ، فرايند جهاني شدن جذب و همگون نگردندةوسيل

هاي بزرگ جمعي جهت ايجاد دانش جديد و به كار بستن  در نقشهي تا بتوانند علم در دست مردم روستاي
                                                 
35  La Fundacion Para la Aplicacion y Ensenanza de las Ciencias (FUNDAEC) 
36  University for Integral Development 
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38  Education for Development 
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هاي شناختيِ علم و دين در تحرّي حقيقت و تحول جامعه و به هم   پيشگام گردند؛ وارد ساختن نظام،آن
  .آميختن آنها

  
   عصر جديدة توسعةمؤسس

 در 40 اياالت ماهاراشترا،يني در پنچگ، تأسيس شد1987ر  كه د39 عصر جديدة توسعةمؤسس
شود كه افراد و   پايدار زماني حاصل مية اين اعتقاد است كه توسع آنة محرّكةقو.  هندوستان واقع است
 در اقدامات ، خودة كه به نوب، خود برخوردار شوندةگيري در مورد زندگي روزمرّ جوامع از حقّ تصميم

 دو ساله با ةنامه و يك دور  يك ساله با اعطاي گواهيةعصر جديد يك دور.  كند ي توسعه بروز مةساد
اي يا شغل كوچك براي تأمين  جزء حرفه: كند كه داراي چهار جزء متشكّله است اعطاي ديپلم عرضه مي

يد ها و تعليمات براي رفاه جامعه تأك  جزء خدمتي كه بر استفاده از مهارت، جزء اخالقي و روحاني،معاش
  . و جزء فرهنگي براي ايجاد حس هويت فرهنگي و درك وحدت در كثرت،دارد

 عصر ،هاي روستايي براي يادگيري در مورد تقويت حيات روستايي و ايجاد ظرفيت جمعيت
هاي   تعدادي طرح،كند العاده متنوعي كه در آن خدمت مي هاي مختلف كشور فوق جديد در بخش

 ،هاي حفظ محيط زيست ها شامل ابتكاراتي در زمينه اين طرح.  اده استمبتني بر جامعه را انجام د
 و نيز اقداماتي براي تقويت وجوه مثبت فرهنگ هندي ، ترقّي زنان، تربيت كودك، حفظ الصحه،بهداشت

با .   است استوار ناسةهايش در سطح عام هاي طرح  يافتهةعصر جديد بر پاي آموزشي ةبرنام.  شود مي
 مطالب عصر ،كند  اخالقي مشاهده ميةالعات فنّي و علمي با اصول روحاني كه اساس توسعتركيب اطّ

  .هاي مدارس و ساير مؤسسات در سراسر هندوستان قرار گرفته است جديد مورداستقبال برنامه
 عصر جديد تحت تعليم قرار گرفته و صدها نفر ديگر ة اصلي مؤسسة نفر در محوط800ّمتجاوز از 

المللي به عصر جديد اجازه   بينةهمكاري با مؤسسات توسع.  اند اش مشاركت جسته هاي امدادي مهدر برنا
اي از شركا قرار  المللي در اختيار شبكه داده كه تجربياتش را مستند ساخته در هندوستان و نيز در سطح بين

  .دهد
  

  بنياد بديع
.  فاعي و غير دولتي مستقرّ در ماكائو است سازماني غير انت، تأسيس شد1990 كه در سال بنياد بديع

 ة تدابيري را براي توسع،هاي مشابه در سراسر عالم به صورت شبكه متّصل است اين مؤسسه كه با سازمان
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هاي آموزشي  هايي را براي برنامه هاي آموزشي و روش كند و برنامه بيند و اجرا مي منابع انساني تمهيد مي
  .كند در چين طرّاحي مي

بيش از اش   منظّم علميةدر دور كه ، ملل در ماكائو استة بنياد مدرسةهاي عمد ي از طرحيك
 تحصيل ة مزبور شبها مركزي براي ادامةمدرس.  دبستاني گرفته تا سطح دبيرستان دارد محصل از پيش 260

نواع  مدارس عمومي و خصوصي و اةمطالب آموزشي براي استفاد.  كند جهت بزرگساالن را اداره مي
 آموزشي ة برنامة مركز توسعة به وسيل، شامل مطالب تعليم و تربيت اخالقي،هاي تعليماتي مختلف دوره
  .گردد فراهم ميوابسته به بنياد 
هاي خدمات  فكر كه مايلند طرح هايي از افراد هم  بديع به تشكيل گروه41 اقدام اجتماعيةبرنام

كند كه آنها را به تعيين نيازهاي  مه تعليماتي را عرضه مياين برنا.  كند اجتماعي را شروع كنند كمك مي
 و رسميت بخشيدن به ، بهبود بخشيدن به عملكردهاي داخلي،هاي خدمات اجتماعي محلّي و شروع طرح

 ،هاي متنوعي مانند حفظ محيط زيست همچنين در زمينه.  سازد تداركات و ترتيبات سازماني خود قادر مي
.  كند هاي فنّي به آنها عرضه مي  كمك، بازاري– كودكان و تحقيقات شغلي ةلي تربيت او،سوادآموزي

شود با بذل سعي و   از آنها خواسته مي،وقتي كه شركت كنندگان در مساعي جمعي خود پيشرفت كردند
 و كسب ،ريزي كنند  مدبرانه برنامه، وحدت و شور و شوق را حفظ كنند،كوشش همكاران جديد بپذيرند

 بنياد مورد تشويق ةهمكاري نزديك بين هر گروه و تسهيل كنندگان تعليم ديد.  اي اداري نماينده مهارت
اي از مطالب در حال ظهور و بروز است كه اجازه   مجموعه،بر مبناي تجارب حاصله.  گيرد قرار مي

  . اجرا در آيدةخواهد داد برنامه در مقياس وسيعي توسط بنياد و سايرين به مرحل
  

   ويليام موتله ماستالبنياد
 به ثبت 1995 پيشرفت مردم زامبيا شده در سال ف در زامبيا كه وق 42بنياد ويليام موتله ماستال

 مطالعه و خدمت بود ة برنامةاش عرض مجهودات اوليه.  گردد  باز مي1983 فعاليت آن به سال ة  سابق.رسيد
 ، فنون و صنايع، توليد مواد غذائي،داري  مزرعه،اي در تكنولوژي روستايي كه شامل تعليمات حرفه

  .شد هاي عملي مي  و ساير مهارت،بهداشت و نظافت
يقينش .  اين بنياد از همان ابتدا تعهد خود نسبت به اصل روحاني برابري زنان و مردان را نشان داد

 يس دبيرستان بينبه اين كه آموزش كيفي دختران جوان براي پيشرفت زنان حائز اهميت است آن را به تأس
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  دانش120المللي تحصيالت عمومي دبيرستاني را به قريب   بين نامه  كه گواهي،المللي بناني هدايت كرد
  .كند آموز دختر كه مقيم محلّ تحصيل هستند اعطاء مي

 و تعليم و ، سوادآموزي، بر مراقبت اوليه بهداشتي، ويليام ماستالة يعني مؤسس، بنيادنجزء ديگر اي
 مددكار بهداشتي جامعه را 150طرح مراقبت اوليه بهداشتي قريب .  يت اخالقي و روحاني متمركز استترب

 و انتشار ، افزايش سطح تحت پوشش ايمن سازي،براي اقدامات پزشكي پيشگيرانه در جوامع خودشان
مطالب .  ار داده است تحت تعليم قر، با تأكيد بر جلوگيري از ايدز و ماالريا،دانش مراقبت اوليه بهداشتي

 در دسترس جميع ،هاي ديگر ايجاد شده  اين طرح و طرح ة كه بر پاي، بهداشتيمطالب آموزشيتعليم 
تاج " آموزشي يك ساله به نام ة يك دور،در اين ضمن.  گيرد هاي بهائي در سراسر جهان قرار مي سازمان
.  ده در دبستان در دست تهيه استهاي زباني و علمي كسب ش  براي تقويت دانش و مهارت43"عمليات

 دبيرستان است كه ةهدف آن افزايش ظرفيت جوانان روستايي در زامبيا براي پي گرفتن تحصيالت در دور
كند و امكانات زندگي توأم با خدمت به  آنها را در طريق بحراني از طفوليت به جواني هدايت مي

  .گشايد جوامعشان را فراروي آنها مي
  
  

                                                 
43  Capstone 
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   كردن يادگيريسيستماتيك
 ة دفتر توسع، بهائية نظري و عملي در جامعةدر خصوص توسعبراي تسهيل يادگيري

 اين مؤسسه از سازمان.  اجتماعي و اقتصادي در مركز جهاني بهائي در حيفا تأسيس شده است
 به حد معيني از پيچيدگي ،كنند اي از همكاراني كه در اين زمينه كار مي هايي كه با شبكه

كند كه منابع مادي به نحوي فزاينده در   تضمين مي،بعالوه.  كند اند حمايت مي دهرسي
 المللي چنين منابعي را همĤهنگ مي  جريان بين،دسترس مجهودات بهائي توسعه قرار گيرد

اين دفتر .  كند سازد و برخي از منابع مالي را كه به اين هدف اختصاص داده شده اداره مي
  فنّي و غير آن مي،هاي كلّي  توصيهة به عرض،شود ؤاالتي كه مطرح مي در جواب س،همچنين
  .پردازد

  
آوري و مدون  بخشد كه براي جمع  ديدگاهي به آن مي،دهد وظائفي كه دفتر مزبور انجام مي

  . ضروري است،دهد اي كه در جوامع بهائي در سراسر عالم رخ مي ساختن يادگيري در خصوص توسعه
هاي عملي نتايج  كند كه در بعضي زمينه هاي معيني را  شناسايي مي ر رويكردها و روشوقتي كه اين دفت

 ،ف شروع شودهاي آزمايشي در قارات مختل دهد كه طرح  ترتيبي مي،آورد العاده مطلوبي به بار مي فوق
رنامه در  ب،سپس.  اي آزمايش شده تلفيق گردد و در برنامه  و روشها اصالح گرددبا اين هدف كه محتوا
 به طوري كه جوامع ملّي بهائي بتوانند آن را با نيازهاي معين خود آنگونه كه ،يابد سراسر جهان انتشار مي

  .كند سه نمونه به توضيح شكوفا شدن اين فرايند كمك مي.  مايلند منطبق سازند
 تواندهي ةمسازي روندها در مساعي سوادآموزي بهائي به ايجاد آنچه كه برنا شناسايي و يكسان
 اجتماعي و اقتصادي گروهي از ة دفتر توسع،1994در سال .  شود منجر گرديد روحاني نوجوانان ناميده مي

بر .  سوادي دعوت كرد مربيان و فرهنگيان را براي تحليل تجربيات حاصله توسط جوامع بهائي در امحاء بي
 و گويان ايجاد و اجرا ،آفريقاي مركزي جمهوري ،هاي آزمايشي سوادآموزي در كامبوج  طرح،اين مبنا

ريزي به دنبال  ها به عمل آمد اصالحاتي را در خطّ مشي و برنامه مشاوراتي كه در پايان سال اول طرح.  شد
 اين فرايند يادگيري ، و مالزي، گانا، اتيوپي، يعني كلمبيا،داشت و تصميم گرفته شد در چهار كشور ديگر

 ،قباً نمايندگان براي بيان مالحظات خود و منعكس كردن دستاوردها گرد آمدندمتعا.  به اجرا گذاشته شود
  . مطالب و اطّالعات براي توزيع در سراسر جهان تهيه گرديدة آن مجموعةكه در نتيج
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ها  شي اين نكته معلوم شد كه گروهي كه بيش از همه نسبت به اين برنامهيهاي آزما از طرح
 تواندهي ةبرنام.   سال بودند15 تا 12 بيان را تقويت نمايد نوجوانان بين ةتوانست قو پذيرش داشت و مي

 در نظر دارد نوجوانان اين گروه سنّي را  ،خواندن و نوشتن ة غير از هدايات در روش ساد،روحاني نوجوانان
ا كلمات آاليش ب لزوم همراهي اعمال پاك و بي.   درك و بيان روشن و فصيح افكار برخوردار سازدةاز قو

  .گيرد و افكار مثبت مورد تأكيد قرار مي
 ة  در طي ده. ديگر در اقدامات و مساعي مشترك و جمعي استةمراقبت بهداشتي اوليه يك زمين

هاي مربوط به امور بهداشتي توسط بهائيان به عهده   وسيعي از طرحة گستر1990 ة دهة و بخش اولي1980
هاي موفّق به   اجتماعي و اقتصادي دريافت كه اكثر طرحة دفتر توسع،ادر تحليل تجربيات آنه.  گرفته شد

اي در آفريقاي شرقي مربوط است كه به طور اخص از طريق تعليم مددكاران بهداشتي جامعه به  شبكه
ليها مشاركت   كساني كه در اين طرح1996در پايان سال .   بهداشتي مبادرت كرده استةترويج مراقبت او

 بحثها و ةاز مجموع.   اجتماعي واقتصادي براي مشاوره گرد آورده شدندةوسط دفتر توسعداشتند ت
مربيان بهداشت : رسد مشاورات طرحي آموزشي تهيه شد كه متدرجاً به سطوح باالتري از پيچيدگي مي

در حال   . و عضو هيأت بهداشت روستا، مربي مددكار بهداشت جامعه، مددكاران بهداشت جامعه،خانواده
 و در عين ،هاي توسعه در سراسر جهان است حاضر يك واحد براي اولين سطح در دست عرضه به سازمان

 ،هاي تخصصي مانند تغذيه  از جمله مطالب تكميلي كه متمركز بر زمينه،حال مطالب براي سطوح ديگر
  .داني است در دست تحرير و آزمايش مي، ايدز، مصرف مسكرات، سالمت كودكان،بهداشت زنان

اي   رشته،1990در سال .  مورد توجه سيستماتيك واقع شده استاي است كه  ترقّي زنان نيز زمينه
المللي بهائي براي ترقّي نسوان با تأمين   بينة كامرون و مالزي با حمايت دفتر جامع،ها در بوليوي از طرح

 در تالش براي ايجاد ،سيقي و نمايشهاي سنّتي مانند مو رسانه.   شروع شده است44بودجه توسط يونيفم
.   نقش برجسته و مهمي ايفا كرد،دارد تحول در نگرشهايي كه نابرابري بين زنان و مردان را زنده نگاه مي

 اجتماعي و اقتصادي تحت تأثير نتايج حاصله از شركت كنندگان در مالزي درخواست كرد ةدفتر توسع
يند كه بتوان در روستاها و شهرهاي كوچك براي ارتقاء آگاهي اي با طول مدت ثابت تدوين نما برنامه
 چهار واحد به طور اخص ،هشت واحد طرّاحي شد.   اجرا در آوردة برابري زنان و مردان به مرحلةدربار

هاي آزمايشي  بعد از امتحان آنها در طرح.   و دو واحد براي زنان و مردان، دو واحد براي مردان،براي زنان
 و قارات آمريكا ، افريقا،اكنون اين واحدها به كشورهايي در آسيا  هم، الئوس و مالزي، كره،دشدر بنگال
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هايي كه بهائيان براي ازدياد مشاركت زنان در  آنها به تقويت بسياري از ساير طرح.  در دست عرضه است
  .نمايد  كمك فراوان مي،امور جامعه بدان مشغولند
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   جهانيةسعتشريك مساعي در گفتمان تو
  

 بهائي داراي ة كه در آنچه گذشت توصيف شد  از نظر جامع شبكهء فعاليتهاةتوسع
 به كار بردنِ اصول مندرج در ةتجرب.  اهميتي به مراتب فراتر از منافع فوري حاصله داشته است

 روشندرجاً به جامعه دركي تها م  بسيار متنوعي از شرايط و وضعيتةآثار بهائي در مورد دامن
 توسعه بخشيده و آن را تجهيز نموده تا با اعتمادي هر چه ةتر نسبت به معضالت فعلي در زمين

 خود مبين فرصت مهم ديگري ة  اين مشاركت به نوب.بيشتر در گفتمان جهاني مشاركت نمايد
  .براي يادگير مداوم است

  
المللي سران   بينة عمدهاي  در تعدادي از اجالس، در سطحي كلّي،المللي بهائي  بينةجامع

از جمله موارد قابل توجه كنفرانس سازمان ملل .  ممالك و جلسات تبادل نظر غيردولتي شركت كرده است
 اجالس ، در ريو دو ژانيرو1992در )  زمينة كرةاجالس سران دربار( محيط زيست و توسعه ةمتّحد دربار

و چهارمين كنفرانس جهاني زنان در پكن در  ، در كپنهاك1995 اجتماعي در ةجهاني سران براي توسع
  . بوده است2001همان سال و نيز كنفرانس جهاني نژادپرستي در دربِن آفريقاي جنوبي در سال 

 مزبور توجه دقيقي به بحثها و مذاكراتي ة جامع،بيني مقتبس از نظام اعتقادي بهائي به علّت جهان
اين موارد شامل .  دارد  مبذول مي،دهد و بررسي قرار مي مورد كنكاش كه سهم دين در مسائل توسعه را 

با حمايت مشترك  در لندن 1998برگزار شده در سال  ،كنفرانس گفتمان اديان عالم در خصوص توسعه
 در 1999 پارلمان جهاني اديان منعقده در ، 45 در كاخ لَمبثهبانك جهاني و اسقف اعظم كانتربوري منعقد

آنچه كه به طور اخص پربار بود مشاركت در طرحي تحت حمايت مركز .  شود آفريقاي جنوبي مي
  . علم و توسعه پرداخت، دينة در كانادا بود كه به بررسي رابط2000 تا 1995المللي توسعه از  تحقيقات بين

انگيز  ها براي ابراز اعتقاد راسخ خود به كارهاي برانگيزاننده و شوق جامعه در اين رشته فعاليت
المللي بهائي از   بينةاي توسط جامع  بيانيه،در اجالس زمين.   يافته استهايي  فرصت توسعهةدر زمينبهائي 

: طرف جميع سازمانهاي ديني خطاب به اجالس عمومي صادر شد كه در آن اين عبارات مندرج بود
عالم نسبت  مورد نياز جهت انطباق دادن مجدد ةسابق  وحدت و معاضدت بي،تحوالت عميق و گسترده"
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 با توسل به آن ، تنها با تأثير گذاشتن بر روح انساني،محيطي پايدار و عادالنه اي از لحاظ زيست به آينده
توانند به افراد و امم توان و نيرو بخشند كه منطبق با عالئق و مصالح  هاي جهاني كه به تنهايي مي ارزش

  ". قابل حصول است،ل كنند زمين و عالم انساني به طور كلّي عمةدرازمدت سيار
رفاه عالم : نمايد ها را با تفصيل بيشتري بيان مي المللي بهائي اين برداشت  بينة جامعة عمدةدو بياني

ارزش قائل شدن براي روحانيت در  و ، اجتماعي توزيع گرديدة كه در اجالس سران براي توسعانساني
 است كه براي عرضه 46بتني بر روحانيت براي توسعههاي م مالحظات اوليه در خصوص ايجاد نشانه: توسعه

 اول كه رفاه بشري را از لحاظ روحاني و ةبياني.  در كنفرانس گفتمان اديان عالم براي توسعه تهيه گرديد
 توسعه را ة متداول در زمينةگرايان  تحليلي صريح از پندارها و اقدامات مادي،كند  تعريف مي  هر دو،مادي

كند كه هدف آن تواندهي عموم عالم انساني براي  و خطّ مشيي براي توسعه پيشنهاد ميكند  عرضه مي
 پنج اصل ارزش قائل شدن براي روحانيت.   زمين استة سيارةاتّخاذ مسئوليت براي شكل دادن به آيند
 ،ثرتوحدت در ك: سازد كه عبارتند از  متّحد و پايدار مطرح مي،اساسي را براي حصول مدنيتي عادالنه

 ةبيانيه در ادام.   و تحرّي باالستقالل حقيقت، امانت و رهبري اخالقي، برابري زن و مرد،انصاف و عدالت
هاي فعاليت كه معتقد است بايد در به كار بردن اين اصول در اولويت قرار گيرند  كالم توجه را به زمينه

 ، رفع نيازهاي اساسي غذا،حيط زيست حراست از م، تعليم و تربيت، اقتصاديةتوسع: دارد معطوف مي
  .گرايي و مشاركت  حكومت، و سرپناه، بهداشت،تغذيه

گيري نائل شده بودند كه   تشكيالت بهائي به اين نتيجه، بيستم به پايان خودةبا نزديك شدن سد
 شد كه نتيجه آن.   مورد توجه ضرورت دارد تبادل نظر دائمي براي بررسي مستمرّ و عميق اين مواردةجلس
 در مورد يسكنفران حمايت از 2000 ايجاد شد كه اولين ابتكار آن در نوامبر 47ت رفاه جهانيا مطالعةمؤسس
 كه به بحث در خصوص ،كنفرانس.   دين و توسعه بود كه در دهلي نو در هندوستان تشكيل شد،علم

صد نفر از نمايندگان  بيش از ،هاي ديني در امر توسعه بود هاي علمي و ارزش يكپارچه كردن روش
 مطالعات رفاه جهاني كه عميقاً  از توقيق ةمؤسس.  هاي غيردولتي را از جميع نقاط كشور گرد آورد مانساز

اكنون جريان مشابهي از مشاوره با   هم،هاي حاصل از آن تشويق شده است العمل اين جلسه و عكس
  .كند  را شروع مي مدني در كشورهاي مختلف در سراسر جهانةهاي جامع سازمان

گذاري عظيم منابع انساني و مادي را كه  تواند ضرورت سرمايه هيچ ناظر جدي و عالقمندي نمي
 درك نكند؛ و مسلّماً ارزش شعور ،اختصاص دهند مدني به ترويج رفاه نوع بشر ةدولتها و سازمانهاي جامع
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 بهائي ةجامع. كند ميدارد از نظر دور نميي را كه اين امر را به فعاليت و جنب و جوش وايو روح آرمانگرا
 به بهبود و اصالح ديدگاه خود كه كليد ،باشد هاي خود براي توسعه متعهد مي  برنامهگسترشكه نسبت به 

چنين ديدگاهي مستلزم مشاركت دادن مردم .  دهد  ادامه مي،باشد آميز افزايش ظرفيت مي  موفّقيتةتوسع
توانند چنين  هاي علمي با هم مي اصول روحاني و روش.  انش استدر همه جا در ايجاد و كاربرد د

 بهائي معتقد است مفيدترين سهم و مشاركتش در گفتمان جهاني در ةجامع. مشاركتي را باعث شوند
  . قرار گيرد،اند هايي كه به اين طريق حاصل شده  آموختهةخصوص توسعه بايد نهايتاً در عرض
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