
  توسعهء اجتماعی و اقتصادی      

 چشم اندازی برای آينده
 

  بيانيهء مصّوب بيت العدل اعظم 

    برای استفاده در هدايت و جهت دهی فعاليت

   توسعهء اجتماعی و اقتصادی بهائی در سراسر عالم
  

  جهت توسعهء اجتماعی و اقتصادی بهائی –الف 
ه عالم بهائی دعوت به ادغام جريان های توسعهء  خطاب ب١٩٨٣ اکتبر ٢٠بيت العدل اعظم در پيام 

در طّی ده سال گذشته، بسياری از جوامع .  اجتماعی و اقتصادی در فعاليت های منّظم جامعهء اسم اعظم فرمودند
طرحها را که اکثرًا در زمينهء آموزشی اّما برخی ديگر در از اين دعوت را اجابت کرده و تعداد قابل مالحظه ای 

معدودی از .  ی بهداشتی، کشاورزی و توسعه می باشد، شروع کرده اند که اينک فّعاالنه تعقيب می شودزمينه ها
اين طرحها به موقعيت سازمان های توسعه با ساختارهای برنامه ای نسبًة پيچيده و حيطهء نفوذ بارزی دست يافته 

، ارزشمندترين نتايج مساعی مخلصانهء ياران اّما، غير از موّفقيت های اين مجموعه از طرح ها و سازمانها.  اند
در اين زمينه عبارت از انباشت معلومات در مورد نحوهء عملياتی کردن رهيافت دقيقًا بهائی نسبت به توسعهء 

 برخی از عناصر بسيار قابل توّجه اين رهيافت را بر می شمارد که ١٩٨٣پيام اکتبر .  اجتماعی و اقتصادی است
  :رتند ازبرخی از آنها عبا

  
وحدت عالم انسان، که اصل عملياتی و در عين حال هدف غايی اين ظهور الهی است، تلويحًا به     -

  .حصول انسجامی پويا بين مقتضيات روحانی و عملی زندگی روی کرهء ارض داللت دارد
 گيزانندهء تدبير، انعطاف پذيری واين تالش برای شرکت در توسعهء اجتماعی و اقتصادی بران   -

 .همبستگی بسياری از جوامعی می شود که عالم بهائی را تشکيل می دهند
 اقداماتی که بايد انجام شود، ضرورًة بايد در خود جامعهء بهائی آغاز گردد، و احّباء با عمل به موجب  -

اصول روحانی، تحسين رفتار و استفاده از فّن مشورت، سعی کنند خود را ارتقاء بخشند و به اين 
 .دکفا و مّتکی به خويش گردندترتيب خو

  پيشرفت در زمينهء توسعه عمدًة مبتنی بر ايجاد انگيزه و هيجان طبيعی در ميان عاّمهء ناس است، و  -
بايد قّوهء محّرکهء خود را از منابع مزبور کسب کند نه از تحميل نقشه ها و برنامه ها از سطوح 

 .باالتر
منابع، موهوب به استعداد هستند که در حّدی عکس العمل   اّما جميع آنها، صرف نظر از شرايط يا  -

نشان دهند؛ همه می توانند سهمی داشته باشند؛ همه می توانند در مجهودات وسيع مشترکی جهت به 
 .کارگيری سيستماتيک تر اصول امر مبارک برای ارتقاء کيفيت حيات بشر مشارکت نمايند

عنوان وسيله ای جهت تقويت امر تبليغ، به عنوان ظهور   بايد فعاليت های ما در زمينهء توسعه به  -
 .عظيم تر  ايمان در صحنهء عمل مشاهده گردد

  مشارکت صميمانه و همه جانبهء احّباء در اين فعاليت ها تحکيم عميق تر جامعه در جميع سطوح را  -
 .تضمين خواهد کرد

 .  کليد موّفقيت عبارت از وحدت در روح وعمل است -
  

ه در ده سال گذشته اينک به نحوی مؤّثر، وسيع و گسترده است که اجازه دهد جامعهء تجربهء حاصل
بهائی به نحوی سيستماتيک تعداد و گسترهء فعاليت های توسعهء اجتماعی و اقتصادی خود را در سالهای آينده 

  . می گردددر اين رابطه، تعدادی از نظريه هايی که شايان مالحظهء دقيق می باشد، ذکر.  توسعه بخشد
  



  ميزان پيچيدگی -١
ء اجتماعی و اقتصادی در سطح عاّمهء ناس در بهترين حالت خود با به طور کّلی، طرح های توسعه

عقايدی سوی ياران بايد مجاز باشند، بدون فشار بی مورد از .  مجموعهء نسبًة ساده ای از اقدامات شروع می شود
از فعاليت ها به طور طبيعی کسب تجربه کرده، گسترهء آن را که غالبًا صرفًا مبتنی بر مالحظات نظری است، 

فی المثل، مدرسه ای خصوصی می تواند اساسًا مرکزی برای فعاليت هايی مانند آموزش بهداشت، .  توسعه بخشند
مشاور خانواده و احياء جنگل بشود، ولی در اکثر موارد مقرون به مصلحت آن است که صرفًا به عنوان مدرسه 

البّته، اصرار .  ز به کار کند که جميع منابع خود را بر اطفالی که قصد دارد به آنها خدمت کند، متمرکز نمايدای آغا
در واقع، ارتقاء اقدام محّلی .  بر سادگی اقدام اّوليه در سطح محّلی، با پيچيدگی ذاتی خوِد طرح توسعه منافاتی ندارد

، ناحيه و ١است که تدريجًا منطبق با ساختارها در ناحيهء محدود، الزم به سطحی معقول و منطقی از تأثيرگذاری
واّال توسعهء .  خوِد کشور که بتواند با ميزان فزاينده ای از پيچيدگی نظری و اداری عمل نمايد، توسعه يابد

قِد اجتماعی و اقتصادی دچار اين مخاطره ميگردد که به سطح مجموعه ای از فعاليت های در خوِر تحسين اّما فا
  . تنّزل نمايدمداوم ضروری و اجتناب ناپذير است،انسجام و استحکامی که برای ترّقی و پيشرفت مستمّر و 

  
  افزايش ظرفيت        -٢

تحويل " توسعه نيافته ها"به " توسعه يافته ها"غالبًا گفته شده است که توسعه محصولی نيست که توّسط 
بزرگترين نکتهء مورد .   و طرفداران اصلی آن بايد خوِد مردم باشندبلکه، جريانی است که مدافعين.  داده شود

توّجه طرح های بهائی بايد توسعهء ظرفيت ياران برای تصميم گيری دربارهء پيشرفت روحانی و ماّدی خود و 
در يک طرح کمال مطلوب و آرمانی، در عين حال که اقدامی منسجم و ملموس .  بعد، اجرای اين تصميمات باشد

ه سوی بهبود و اصالح برخی از وجوه حيات هدايت می شود، ميزان توفيق به وسيلهء تأثيری که اين اقدامات بر ب
ظرفيت جامعه و تشکيالت آن می گذارند تا به مواضيع توسعه در سطوِح هر چه واالتر و برتری از لحاظ پيچيدگی 

  .و تأثير گذاری بپردازند، سنجيده می شود
البّته برای بهائيان، .  ، رابطهء بين توسعه و تحويل خدمات مستلزم بررسی استقعيتبا توّجه به اين مو

خدمت يک اصل اساسِی موجوديت بشر است؛ هر عملی، هر طرح شخصی يا مربوط به جامعه، بايد با روح 
تصّور طرح توسعهء اجتماعی و اقتصادی بهائی که بر مبنای اصل خدمت اداره نشود، .  خدمت اجرا شود

معذلک، عرضهء خدمات نبايد به عنوان هدف اّوليه و اصلی تعّهدات امری در زمينهء توسعه .  يرممکن استغ
ثابت و مبرهن شده که رهيافت های به توسعه که بر اهداءکاالها و خدمات متمرکز باشد، که از .  تلّقی گردد

ی اثرات تضعيف کننده و فرسايشی خصوصيات برنامه های خيريهء سّنتی مذهبی و برنامهای رفاهی است، دارا
در روستاهای عالم، جامعهء بهائی بايد در تحّوالت روحانی، .  است و غالبًا به فلج شدن قوا منجر می شود

روستا صرفًا به اين عّلت که خدمات ساده در امور پزشکی و بهداشتی، خدمات .  اجتماعی و اقتصادی پيشرو باشد
وسعهء کشاورزی متمرکز بر اعتبارات و کمک های فّنی دريافت می دارد، توسعه مربوط به تحصيالت ابتدايی يا ت

  .نمی يابد
  
  
  

  يادگيری -٣
برای هدايت جريان تحّول واجد اهّميت اساسی می باشد، توانايی آنچه که در مورد ظرفيت جامعهء بهائی 

گی و به اين وسيله تأسيس اعضاء و تشکيالتش برای به کار بردن آثار حضرت بهاءاهللا در وجوه مختلفهء زند
در واقع، يادگيرِی نحوهء به کار بردن تعاليم مبارک برای حصول پيشرفت را .  الگوهای ثابت و محکم تحّول است

  اينچنين يادگيری بايد در سطوح .می توان به عنوان نفِس تعريف توسعهء اجتماعی و اقتصادی بهائی تلقـّی کرد
مللی رخ دهد و محوری شود که مساعی ما در زمينهء توسعه در جميع سطوح، محّلی، منطقه ای، مّلی و بين ال

  .حوِل آن سازماندهی گردد
بلکه در ترکيب با عمل و اقدام به ظهور می .  يادگيری از اين لحاظ محدود به مطالعه و ارزشيابی نيست

  هدايت ذاتی در تعاليم امر مبارک ــــــ توّجه به تمامًا با–احّباء بايد مرّتبًا به مشاوره، اقدام، بررسی و تأّمل .  پيوندد
 صورت گيرد، اّما هاينچنين جريان يادگيری می تواند در روستا و سطح محّلی به نحوی بسيار ساد.  مشغول باشند

در سطح بين المللی، اين کار مستلزم ميزان .  توّسط تشکيالت و مؤّسسات مّلی در سطحی پيچيده تر عملی شود
                                                 
1 Micro-region 



از آن نوعی که جريانات وسيع تری از تحّول جهانی را، آنگونه که در آثار مبارکه .  ز مفهوم سازی استباالتری ا
توصيف شده، به حساب می آورد و متناسب با آن، برای اصالح جهت کّلی فعاليت های توسعه در هر کشور عمل 

  .می کند
  
  توسعه منابع انسانی -۴

اين که طرح ها و .   ارتباط نزديکی دارندبا توسعهء منابع انسانیت ــيــرفــش ظــزايــری و افــيــادگــي
نظريه های مربوط به توسعه از باال تحميل نمی شوند، و اين که تشکيالت بايد به آرمانها و ابتکارات در سطح 

ـيـــری اّما، به کـــارگـ.  عاّمهء ناس عکس العمل نشان دهند، از جمله خصوصيات تثبيت شدهء توسعهء بهائی است
برنامه های تجربه .  هشيارانهء اين اصول داّل بر آن نيست که هيچ ابتکار عملی را نتوان از باال به دست گرفت

شده و کامًال طرح ريزی شده و رهيافتهايی به توسعه را می توان، در وهلهء اولی از طريق تعليم و آموزش، در 
ش های آموزش بايد تشويق به مشارکت نمايند و متواضعانه به سمت البّته، رو.  سطوح مّلی يا بين المللی ترويج داد

واّلا آموزش به سوی ايجاد گروهی از افراد پيش می رود که بردگاِن شيوهء مورد نظر برای .  يادگيری اجرا شوند
  .انجام دادن امور هستند

.  ای عملی نيستبعالوه، نياز به توسعهء منابع انسانی محدود به هدايت شرکت کنندگان در طرح ه
هزاران جوان بهائی در مدارس عالی و دانشگاه های سراسر عالم، و نيز تعداد فزاينده ای از اهل ِحَرف که در 
زمينه های مرتبط با توسعهء اجتماعی و اقتصادی کار می کنند، بايد به مشارکت در جريان جهانی يادگيری که بايد 

مسّلمًا طرح های توسعهء بهائی را می توان به عنوان محّلی .  ونداز لحاظ اندازه وگستره رشد کند، تشويق ش
مشاهده کرد که برای تعداد فزاينده ای از افرادی که از ملل فقير و نيز ملل ثروتمند هستند و از بخش های مختلف 

  .اجتماع برخاسته اند، امکانات آموزشی فراهم می بيند
  

  تأثير بر اجتماع -۵
ای از همکاری و معاضدت با طرح توسعه بهره مند ميگردد ه که از دورصرف نظر از  اين که فردی 

آيا نهايتًا به طور مستقيم در چنين طرحی وارد می شود يا خير، توانايی به کار گيری تعاليم حضرت بهاءاهللا در 
دهء خود  شامل ارزشيابی ارزشمند برای مساعی آين– کسی که از لحاظ عملی کاردان و مّطلع است –امور اجتماع 

طرح های توسعه فی نفسه فرصت های عظيمی را در اختيار ياران می .  جهت خدمت و تأثير بر اجتماع می شود
گذارند تا به طرقی که به مراتب فراتر از مساعی مبذوله جهت بهبود سرنوشت معدودی از نفوس است، در حيات 

ر زمينهء توسعه را مورد استفاده قرار دهيم، سعهء اگر قرار باشد اين ُبعد از مساعی خود د.  اجتماع وارد شوند
صدر و آزادانديشی نسبت به معاضدت با نفوس برجسته و رهبران انديشه که به مواضيع ترّقی و پيشرفت عالقمند 
هستند، و تمايل و توانايی به دعوت از آنها برای مشارکت در به کار گيری تعاليم مبارکه در مسائل معّين، بايد در 

  .   سطوح ايجاد شودجميع
  

  هماهنگی و يکپارچگی -۶
 بايد در تفّکر بهائی دربارهء توسعهء اجتماعی و اقتصادی  دروسی که در جامعهء بزرگتر ياد گرفته شده

تجربه نشان داده .  آنچه که در اين ميان اجتناب ناپذير می باشد، نياز به هماهنگی و يکپارچگی است.  تلفيق شود
راکنده و جزئی در ميادين مختلف مانند بهداشت، تعليم و تربيت، کشاورزی، يا توسعهء است که فعاليت های پ

دانشی که بايد ايجاد شود تا بر مسائل توسعهء جــوامــع عــالــم تأثير .  صنعتی به توسعهء پايدار منجر نمی گردد
  .نگ چندبخشی و بين رشته ای استتوسعهء مؤّثر قطعًا مستلزم اقدام هماه.  بگذارد متناسب با رشتهء واحد نيست

نظريهء توسعهء متشّکل ممکن است با اصلی که در باال توضيح داده شد، يعنی اين که اقدام در سطح 
اّما، .  عاّمهء ناس بايد ساده باشد و به نحوی شروع شود که خوِد جامعه بتواند آن را اداره کند، منافی به نظر برسد

.  نوان وسيله ای برای افزايش ظرفيت تلّقی شود، اين تناقض آشکار از بين می روددر صورتی که اقدام محّلی به ع
در اين صورت اهّميتی ندارد که توسعهء جامعه عمًال با کدام فعاليت شروع شود؛ پيچيدگی تدريجًا با َرَوندی طبيعی 

های پراکنده و مجّزايی آنچه که بايد از آن اجتناب نمود، تجزيهء مصنوعی حاصل از برنامه .  حاصل می شود
است که توّسط اهل حرفه در رشته ای مشّخص در جمعيتی مورد نظر به اجرا گذاشته می شود، هر يک از آنها 
دانش و تجربهء ساير گروه ها را نديده ميگيرند، هر يک برای منابع و نيز برای توّجه مداوم مردمی که ايشان بايد 

  .بت می پردازندبه آنها خدمت کنند با يکديگر به رقا



در چارچوب بهائی، .   ايجاد می کند برای برنامهء بهائی، معضلی مضاعفگی و يکپارچگینهماه
با مساعی مربوط به توسعهء اجتماعی و اقتصادی بايد .  پيشرفت ماّدی را نمی توان از توسعهء روحانی جدا کرد

وقتی که اين حاصل نشود، وقتی که .  وسعه و تحکيم امراهللا صورت گيردت تِر توّجه به شرائط و قرائن عمومی 
از مساعی يکديگر کامًال آگاه نيستند و در مورد ماهيت و تشکيالِت مختلفی که در خدمِت جامعهء محّلی است 

توسعهء اجتماعی و .  گسترهء فعاليت های خود مشاوره نمی کنند، ادارهء طرح های توسعه دشوار می شود
تصادی بهائی اگر از جريانات اصلی توسعه و تحکيم امراهللا منتزع گردد، نمی تواند موّفق شود و مستعّد شکست اق

  .می شود
ما، با تمام شور و شوقی که برای پيگيری توسعهء اجتماعی و اقتصادی در شرائط و قرائن توسعه و 

:   آشفتگی و اشتباه منجر می شود اجتناب نماييمتحکيم داريم، بايد از خطری که به پراکندگی و اتالف قوا و ايجاد
ممکن است کسی تحت تأثير ارتباط متقابل جميع عواملی که به توسعهء جامعه منجر ميشود، برانگيخته شود که 

طبق چنين تعريفی، تمام مجهودات .  توسعهء اجتماعی و اقتصادی را مترادف با توسعهء جامعهء بهائی تعريف کند
ء جامعه، از جمله تأسيس ضيافات نوزده روزه، تشکيل کالسهای تعليم و تربيت روحانی اطفال، و مربوط به توسعه

تقويت محافل محّلی و مّلی و مؤّسسات تابعهء آنها، بايد به عنوان طرح های توسعهء اجتماعی و اقتصادی تلّقی 
بهائی نتيجهء تعدادی فرايندهای چنين تعريف گسترده ای اين واقعيت را نديده می گيرد که رشد جامعهء .  شود

دارای تأثير متقابل است که هر يک از آنها توّسط مؤّسسات مختلف نظم اداری و نهادهای تابعهء آنها با همکاری و 
توسعهء اجتماعی و اقتصادی تنها يک جزء متشّکله است و بايد نقشی خاّص .  معاضدت يکديگر هدايت می شوند

  .در جريان رشد ايفا کند
  

  دفتر توسعه اجتماعی و اقتصادی –ب 
آنچه که در بخش گذشته مالحظه گرديد تأسيس تدريجی مجاری و وسايلی در هر يک از جوامع مّلی را 
مطرح می سازد که از طريق آنها تشکيالت، مؤّسسات و سازمان ها بتوانند در خدمِت نيازهای ياران در مساعی 

.  هللا برای حصول ترّقی ماّدی برای خود آنها و هم وطنانشان باشندايشان برای به کارگيری تعاليم حضرت بهاءا
آنچه که از طريق اين مجاری جريان می يابد در وهلهء اولی يادگيری است، گو اين که گسترش حمايت مالی و 

  .عرضهء هدايت برای حّل مسائلی که طبيعًة در اثر اقدامات جامعه ايجاد می شود نيز حائز اهّمّيت است
 توسعهء اجتماعی و اقتصادی در حيفا در ترويج و هماهنگی توسعهء جهانی اجتماعی و اقتصادی دفتر

هدف اّوليهء اين دفتر تسهيل يادگيری در خصوص توسعه است که .  بهائی به بيت العدل اعظم مساعدت می نمايد
آوری و تدوين تجربيات، با پرورش و حمايت از اقدامات، بررسی و تأّمل بر اقدامات، مطالعه، مشورت، جمع 

از جمله ساير .  مفهوم سازی، و آموزش است که جميع اينها با توّجه به تعاليم امر مبارک صورت خواهد گرفت
 که منابع ماّدی به نحوی فزاينده برای مساعی توسعهء بهائی  از ايناقدامات مهّم دفتر مزبور حصول اطمينان

 ادارهء برخی از صندوق هايیعالوه بر آن ين المللی چنين منابعی و جريان بهماهنگ کردن موجود باشد، و نيز 
  . که برای طرح ها در نظر گرفته شده استاست

افراد و تشکيالت غالبًا دربارهء نحوهء طّراحی، اجرا و ارتقاء طرح های توسعهء اجتماعی و اقتصادی از 
به معلومات مکتسبه از طريق تحليل گزارشهای دفتر مزبور، با توّجه .  دفتر مزبور تقاضای راهنمايی می کنند

عمده و مستند ساختن پيشرفت های سيستماتيک در تجربهء توسعهء بهائی، قادر است هدايت الزم را در اختيار اين 
  .افراد و تشکيالت بگذارد و نتايج يادگيری حاصله در جامعهء بهائی را به اّطالع آنها برساند

 و پيچيدگی، اعم از اين که تحت هدايت مستقيم محافل روحانی مّلی باشد يا با رشد طرحها از لحاظ اندازه
توّسط سازمانهای ملَهم از تعاليم بهائی که از هدايت و حمايت تشکيالت امری استفاده ميکنند راهنمايی شوند، 

با برنامه ها و برای آن که تعامل مؤّثر .  ارتباط دفتر مزبور با آنها غالبًا بغرنج تر و پرزحمت تر می شود
سازمانهای عمدهء بهائی صورت گيرد، دفتر مزبور از افرادی که در زمينهء توسعه مجّرب هستند دعوت می کند 

چنين فردی در نقش خود به عنوان يک .  که، هر يک در افزايش توسعهء يک سازمان خاّص، با آن همکاری کنند
آنچه که در اين ميان از همه مهم تر است .  ده می گيردهمکار، تعدادی از مسئوليت ها را از طرف دفتر به عه

 بينشی که به خويش است؛کمک به سازمان مورد نظر برای تثبيت بينش شّفاف و روشِن خود، نقش خود و مقصد 
طور ادواری مورد بررسی مجّدد قرار می گيرد و برای اين که همگام با پيشرفت امراهللا در منطقه باشد، مورد 

بر اساس اين بينِش در حال تکامل، تدابير واضح و مشّخص بايد ابداع گردد .  م مجّدد واقع می شوداصالح و اعال
بر مبنای اين تدابير، طرح هايی در امتداد خطوط متنّوع عملی ايجاد می .  و به طور مرّتب تعديل و اصالح شود

دتها، به نحوی متناسب به مؤّسسات شود و پيشنهادهای مناسب مطرح ميگردد و برای تأمين مالی و ساير مساع



همکاِر تعيين شده همچنين به توسعهء ساختار سازمانی انعطاف پذير، که عاری از .  مختلف عرضه می گردد
تناقضات باشد، با مجاری شّفاف برای اّتخاذ تصميم، وسايل اجرايی مناسب، و روش های کافی برای ارزيابی 

 تحت هدايت محفل روحانی مّلی و با مشورت با مشاورين، که نقش حياتی البّته، جميع اين وظايف.  کمک ميکند
  . بيت العدل اعظم مطرح گرديد، بايد اجرا شود١٩٨٣ اکتبر ٢٠آنها در اين رابطه در پيام 

اميد چنان است که با تسهيل تماس مستقيم در ميان همکاران، دفتر بتواند شبکهء غيررسمی پديد آورد که 
وجود چنين .  ه ها را بتوان در اختيار کّل گذاشت و يادگيری به طريقی طبيعی صورت گيرداز طريق آن، تجرب

شبکه ای از افراد، که تعدادی از آنها تماس های خود را با منابع مالی خواهند داشت، به نحوی بارز اساس تعامل 
اين افراد همچنين کمک خواهند .  جامعهء بهائی با مؤّسسات اهداء کنندهء کمک های مالی را وسعت خواهد بخشيد

کرد که دانشجويان دانشگاه ها و صاحبان ِحَرف عالقمند به توسعهء اجتماعی و اقتصادی با برنامه های امری در 
رزی با طول مّدت تماس باشند تا، به مرور زمان، تعداد فزاينده ای از اين برنامه ها و سازمانها از طريق کارَو

  .زشی برگزار نمايندهای مختلف برنامه های آمو
عالوه بر حمايت گروهی از برنامه ها و سازمانهای عمده، انتظار می رود که خود دفتر مزبور، در 

فی .  مقياسی بين المللی برخی رهيافتها و روشهای مربوط به توسعه را که تأثيرگذاری آنها ثابت شده ترويج دهد
اقدام گستردهء جهانی پيش بينی .  ی سوادآموزی پديد آمده استالمثل، در چند سال گذشته رهيافتی بسيار مؤّثر برا

با مفاهيم بنيادی رهيافت آشنا می شوند و  شده که در آن، در کشوری بعد از کشور ديگر، گروهی از افراد منتَخب
 متعاقبًا، . از آنها خواسته می شود اين روشها را اّتخاذ نمايند و مطالب را برای استفاده درکشور خود آماده سازند

همين افراد می توانند ديگران را تعليم دهند که به عنوان تسهيل کنندهء کالس های سوادآموزی عمل کنند تا کالس 
همچنين، در مراقبت اّوليهء بهداشتی، تجربهء عالی .  هايی را بتوان در صدها نقطه در سراسر کشور تأسيس نمود

 روشها و مطالب مناسب را تعريف ،ا ميتوان اکنون تحليل نموداين تجربه ر.  در سالهای اخير حاصل شده است
کرد و باز هم در کشوری بعد از کشور ديگر، آموزش مددکاران بهداشتی را می توان به نحوی قاطعانه پيگيری 

  .نمود
  

  زمينه های عمده اقدام –ج 
از تعليم و تربيت، زمينه های عمدهء اقدامی که دفتر بايد در سالهای آينده پيگيری نمايد عبارت 

همانطور که در باال ذکر شد، بايد با .  سوادآموزی، مراقبت های اّوليهء بهداشتی، و توسعهء پايدار روستايی است
برای توسعهء .  تمرکز بر فعاليت های عمدهء آموزشی ناحيه ای به سوادآموزی و مراقبت اّوليهء بهداشتی پرداخت

اّما، ميزان زيادی .  که تجربهء سيستماتيک بهائی در آن بسيار اندک استهماهنگ روستايی، اين زمينه ای است 
تجربهء ارزشمند خارج از جامعهء امر وجود دارد و با کمک بعضی از افراد بهائی که در اين زمينه شناخته شده و 

.  يّسر می گرددمقبول هستند، جمع آوری معلومات الزم، تحليل آن و حرکتی آغازين در اين زمينهء اساسی توسعه م
آنچه که الزم است طرح پيچيدهء توسعه نيست، بلکه طريقهء عملی با پيچيدگی فزاينده می باشد که می تواند به 

  .تأسيس برنامهء توسعهء هماهنگ و پايدار در سطح ناحيهء محدود منجر شود
م ترين نکتهء مورد ترديدی نمی توان داشت که تعليم و تربيت در آينده ای قابل پيش بينی، همچنان مه

سه زمينهء مرتبط با هم، مدارس .  توّجه در مساعی توسعهء اجتماعی و اقتصادی بهائی در سراسر عالم خواهد بود
  .بهائی، برنامه های خاّص نوجوانان و تعليم و تربيت اخالقی، سزاوار توّجه خاّص می باشد

هء خود، حّداقّل با سه معضل بايد روبرو تجربه نشان داده است که مدارس بهائی در مراحل مختلف توسع
اّولين مورد به عملکرد مدرسه مربوط می شود، يعنی سازماندهی فضای فيزيکی، انتخاب برنامه های قابل .  شوند

ثابت شده است که برای اکثر مدارس اين وظيفه ای سخت و شاّق .  قبول، و برپايی ساختار علمی و اداری مؤّثر
اّما، با تجربه ای که در دههء گذشته حاصل .  يش از حّدی را به خود اختصاص داده استبوده و وقت و قوای ب

شده، اکنون ايجاد مجموعه ای از رهنمودها  برای کمک به مدرسه های بهائی، اعم از آن که به بخش خصوصی 
  .وندمتعّلق باشد يا به تشکيالت، ميّسر است تا بتوانند با سهولت بيشتر با اين معضل روبرو ش

معموًال بر .  معضل دوم به جريانی مربوط می شود که توّسط آن خصوصيت بهائی مدرسه بارز ميشود
در اين مرحله .  حسب جّو مدرسه، روابط ميان نفوس و فعاليت های فوق برنامه، به اين موضوع پرداخته ميشود

القی توصيف ميشود، نيز عرضه می کالس های يک يا دو ساعته، که به نحوی مبهم به عنوان تعليم و تربيت اخ
توّجه به اين نکته جالب است که حّتی با تغييرات اندکی در معدودی از اجزاء متشّکلهء فرايندهای آموزشی، .  گردد

مدارس بهائی به عّلت برخورداری از معيارهای عالی مشهور شده و در جوامعی که در آن عمل می کنند از 
  .شده انداحترامی قابل توّجه بهره مند 



معضل سوم که ندرًة تا کنون به آن پرداخته شده است، به توسعهء برنامه های ملَهم از تعاليم بهائی مربوط 
.  اقدام به چنين توسعه ای بايد به نحوی بی نظير مناسب با شرايط و فرصت های جامعهء بهائی باشد.  می شود

وّسط گروهی از افرادی که مستغرق در علوم هستند ابداع انتظار نامعقولی خواهد بود که تعليم و تربيت بهائی ت
توسعهء تدريجی محتوا و روشهای تعليم و تربيت .   هر قدر که معلومات امری و تربيتی آنها عميق باشد،گردد

بهائی به احتمای زياد در اثر فعاليت های متنّوع تعداد فزاينده ای از مرّبيانی که در محيط های متغّير فرهنگی و 
تحقيق سيستماتيک و مطالعهء آکادميک با کيفيت .  وم شناسی در سراسر عالم فعاليت می کنند ايجاد خواهد شدب

باال، نه به عنوان فعاليت های مجّزا و منفرد، بلکه به عنوان اجزاء متشّکلهء جريانی که طرح برنامه های آموزشی 
نقش دفتر در .  ت آموزشی داشته باشد، ضرورت دارددر آن، ارتباط نزديک با مبادرت به آموزش و تدوين تجربيا

 هر گونه تالشی برای نديده گرفتن آن،  با مطرح ساختِن مثًال، مفهوِم .  بسيار حياتی استپرورش چنين مفهومی 
  .برنامهء آموزشی اصلی جهانی در يکی از مراحل اّوليه دارای نتيجهء معکوس خواهد بود

.  ّما متمرکز کردن کّلّيهء قوا بر توسعهء آنها تدبيری سليم و صحيح نيستمدارس بهائی دارای اهّميتند، ا
با سقوط و فروپاشی نظام های آموزشی جهان، تقاضای تشکيالت آموزشی ـــــــ که با روستاها، شهرهای کوچک 

توای و شهرهای بزرگ آغاز می شود و  به زودی به تمامی کشورها خواهد رسيد ـــــ برای برخورداری از مح
با همين تالشی که برای ايجاد و حفظ يک مدرسهء بهائی .  جديد و تعليم معّلم به ميزان شگرفی افزايش خواهد يافت

مبذول می شود، صدها معّلم متعّلق به نظام های رسمی را ميتوان تعليم داد که چگونه عناصر آموزشی متعّدد ملَهم 
در دو زمينه، يعنی تعليم و تربيت اخالقی و آماده سازی .  د بگنجاننداز تعاليم بهائی را در فعاليت های روزانهء خو

  .جوانان و نوجوانان برای زندگی آينده، فرصتها برای نفوذ بهائی تقريبًا نامحدود است
  
  
  


