
  

و روز و شب تضرع و زاري نمائيد تا به خدمت عالم انساني موفق  شب و روز بكوشيد تا امر خيري از شما سرزند
  شويد اين است موهبت كبري 

  51ص 2منتخبات مكاتيب ج            
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  مجموعه نصوص مباركه  - 3

  حضرت بهاء اهللا مي فرمايند:

در لوح مقصود نازل :امروز انسان كسي است كه به خدمت جميع من علي االرض قيام نمايد ... در جميع  "
سبب و علت امنيت و آسايش عالم است... انسان بزرگ است همتش احوال انسان بايد متشبث شود به اسبابي كه 

  "هم بايد بزرگ باشد در اصالح عالم و آسايش امم.

  22ص  1پيام آسماني ج                                                    



  حضرت عبدالبهاء مي فرمايند:

به آنچه سبب عزت ابديه ايران بپردازندو در  احباي الهي را همواره داللت و وصيت نمائيد كه جميع شب و روز "
و بذل همت و مقاصد ارجمند و الفت و محبت و ترقي و اتساع صناعت و زراعت و تجارت  بتحسين اخالق و آدا

  "سعي بليغ و جهد عظيم مبذول دارند.

   22ص 2پيام اسماني ج                 

  و نيز مي فرمايند:

جمعيت ملت غني باشد ولكن اگر اشخاص معدوده غناي فاحش داشته و ثروت و غنا بسيار ممدوح ، اگر هيئت "
سائرين محتاج و مفتقر و از آن غنا اثر و ثمري حاصل نشود، اين غنا از براي ان غني خسران مبين است . ولي 
اگر ترويج معارف و تأ سيس مكاتب ابتدائيه و مدارس و صنائع و تربيت ايتام و مساكين ، خالصه در منافع 

  "وميه صرف نمايد، آن شخص عند الحق و الخلق بزرگوارترين سكان زمين و از اهل اعلي عليين محسوب.عم

  24- 25رساله مدنيه ص                      

  

  

  مناجات خاتمه -12

  هواهللا          

مع را شمع عالم كن زيرا نيتشان خير عمومي است و مقصدشان جاي پروردگار اين انجمن را روشن نما و اين 
خدمت به عالم انساني اي خداوندمهربان چنين انجمن سزاوار الطاف است و چنين جمع الئق فضل و موهبت بي 

  پايان توئي مقتدرو عزيز و توانا و توئي خداوند يكتا و بي همتا ع ع 

  

  

  



  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء -4

  

الحمدهللا كه نيت خيري داشتي ... و آرزو چنان داري كه به خدمت عالم انساني پردازي  عالم انساني خيرخواهاي 
از خدا خواهم كه در اين نيت موفق گردي تا آنچه مكنون ضمير داري اظهار كني. در عالم آفرينش مقاصد 

دارد يعني به اشخاص مخصوص ، اين مقيد است و دائره اش  صخيريه دو قسم است. يك قسم تعلق به خصو
وسيع و هر امري كه خير دائره اش  بسيار تنگ و قسمي ديگر كه تعلق به عموم آفرينش دارد ، آن مطلق است و

، الهيست ... پس تا تواني همت در امري مبذول دار كه سبب ترقي عالم انساني و علويت نامتناهي و عمومي است
  ات ابدي شود.حي

  24ص  2منتخبات مكاتيب ج               

  

  :مجهودات جامعه بهائي در خصوص اقدامات اجتماعي از آغاز تا كنون -6

هاسرايت نمود. نتيجه اين امر آن  هاي كوچك نفوذ نمايد تجاوز كرد و به جامعه پيام بهائي از اينكه فقط در گروه"
بهائي دوباره در وضعي افتادكه در آن، تبليغ و تحكيم را با رفاه اجتماعي و ها سال امر  شد كه پس از گذشت ده

ترقّي اقتصادي با پيوندي ناگسستني همعنان يابد واين خود يكي از خصوصيات و امتيازات امر بهائي در ايام 
امراللّه بهائيان ايران كه از اوليه قرن به هدايت حضرت عبدالبهاء و ولي  هاي فت. در سال ر اش به شمار مي اوليه

داشتن حقوق مساوي باديگر مردم كشور محروم بودند قيامي دليرانه نمودند و حيات جامعه خويش را به نوعي 
غربي نه  هاي بالنّسبه پراكنده بهائيان امريكاي شمالي و اروپاي كامل وجامع االطراف بنا كردند كه براي گروه

ها  هاي تبليغي،ايجاد مدارس و درمانگاه ر ايران ترقّي روحاني و اخالقي، فعاليتضروري و نه ممكن الحصول بود. د
جامعه بود همه از اوائل پيدايش امر الهي از  و تشكيل مؤسسات اداري و تدابير الزم كه هدفش خودكفائي و رفاه

و امريكاي التين و فت و حال در افريقا  ر شمار مي خصوصيات مميزه سير اصيل و متّحد رشد و ترقّي به
دوباره پيدا شد.   اگرچه از چندي قبل مخصوصاً در امريكاي  هائي از آسيا همان فرصت و همان مهم قسمت

هائي جدا و به ابتكار  اجتماعي موجود بود و جريان داشت اما همه برنامه هاي اقتصادي و رفاه التين و آسيا فعاليت
از محافل روحاني ملّي بود كه به هيچ نقشه كلّي ارتباط نداشت. در اكتبر هدايت تعدادي  گروهي از بهائيان تحت

هاي رفاه اجتماعي را درضمن  از جوامع بهائي تمام جهان خواسته شد كه مجهودات در برنامه 1983سال
و رفاه اجتماعي  هاي عادي خود درآورند و در مركز جهاني بهائي نيز دفتري براي پيشرفت اقتصادي برنامه
  ها گردد. برنامهن آموزش و تدارك حوائج مادي آار هماهنگ نمودن  يس شد تا عهده دتأس



ناچيزي برخوردار بودند.  دهه بعد شاهد تجربيات وسيعي در ميداني گرديد كه در آن تشكيالت بهائي از آمادگي
رفاه اقتصادي در سراسر هاي مشابه  هاي بسياري ازسازمان كوشيدند از تجربه هاي بهائي در عين اينكه مي جامعه

در بسياري از موارد از قبيل تعليم و تربيت و بهداشت و  جهان استفاده نمايند، مواجه به اين نكته شدند كه بايد
هاي خود را با درك خود از اصول تعاليم بهائي منطبق و  مخابرات يافته سوادآموزي و كشاورزي و تكنولوژيِ

ها  كه وسوسه شديدي پيدا شد كه با توجه به منابع عظيم مادي كه دولت طبيعي است مربوط سازند. در اين راه
هاي پيشرفت اجتماعي و اقتصادي اختصاص داده بودند و اطميناني كه درپيگيري اين  بزرگ به برنامه و بنيادهاي

همان راه را در مطابق سازند و  هاي معمول ادند بهائيان نيز مساعي خود را با آن روش د اقدامات از خود نشان مي
هاي  توجه خود را معطوف به اين كردند كه روش پيش گيرند. اما چون كار آغاز گرديد تشكيالت بهائي به زودي

جهان غيربهائي را به نحوي به كار برند كه با نظر آئين بهائي در باره نيرو و استعدادهاي انساني مطابقت داشته 
  88قرن انوار ص                                                                                                           باشد.

  

  

  توقيعات مباركه حضرت ولي محبوب امراهللا  - 5

  حضرت ولي امراهللا مي فرمايند:

بايد ياران الهي در خيرات و مبرات و ترويج منافع عموميه و تقدم مصالح جمهور از جميع طوائف من دون  "
... به منكوبين و محتاجين از تمام فرق و نحل و ملل ترجيح و استثناء سبقت از كل يابند و مشاربالبنان گردند. 

  "دو قيام كنند. اعانه و مساعده نمايند و به معاضدت و مساعدة مالي و ادبي هر

                          
                          
  120گلزار تعاليم مباركه ص                

  

  و در بيان ديگري مي فرمايند:

هر انجمني كه مقصدش في الحقيقه ترويج منافع عموميه و مصالح عالم انساني است ، بايد احباي الهي به  "
ده و تأييد ان را نمايند و به قدر وسع و حكمت و اعتدال پس از مشورت كامل به قدر قوت و استطاعت مساع

  "امكان مشاركت نمايند ولي بايد فعال و قلبا و لسانا از ادني مداخله اي در امور سياسيه امتناع نمايند.

  121گلزار تعاليم مباركه ص                



  توسعه اجتماعي و اقتصادي بايد مبتني بر اصول روحاني باشد- 8

و اقتصادي ، بايد بر مبناي اصول اساسي مندمج در تعاليم رباني شامل لزوم  اجتماعياقدام به امر خطير توسعه "
تداخل و توازن ميان ابعاد روحاني و مادي حيات انسان قرار گيرد . و اگر چنانچه فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي 

قدان روحانيت انسان غرق در خواهد بود . زيرا در ف رمبتني بر روحانيت نباشد ، به طور قطع غير نافع و حتي مض
  "مفاسد و ماديات مي گردد.

  

  بيت العدل اعظم الهي 1986جوالي  12نقل از دستخط مورخ           

  

  

  بيت العدل اعظم الهي 2010بخشي از دستخط رضوان -7

اي  هاي جغرافيايي به چنين مرحله در اين برهة خطير از اجراي نقشه، هنگامي كه تعداد بسياري از محدوده
هايي كه جوامع پويا و در حال رشد آنها  اند، مقتضي است كه احبا در كلّية نقاط در بارة ماهيت كمك نزديك شده

ارائه خواهند داد تأمل نمايند. در اين خصوص، تفكّر در دو حوزة فعاليت  پيشرفت مادي و معنوي اجتماعبه 
رايج در  هاي ام اجتماعي و شركت در گفتمانديگرند يعني اشتغال به اقد كنندة يك كه به هم مرتبط و تقويت

 .بود خواهد اجتماع، سودمند

سب كرده است. البتّه بسياري از بهائيان از ها سال تجربيات زيادي در اين دو زمينه ك جامعة بهائي در طي ده
هاي غير  عمومي مشاركت دارند. تعدادي از سازمان  هاي طريق شغل و حرفة خود در اقدام اجتماعي و گفتمان

اي و ملّي براي  اند در حوزة توسعة اجتماعي و اقتصادي در سطح منطقه دولتي كه از تعاليم بهائي الهام گرفته
كنند. بعضي از نهادهاي وابسته به محافل روحاني ملّي از طرق مختلف به  ود فعاليت ميبهبود اوضاع مردم خ

المللي، نهادهايي مانند دفتر  نمايند. در سطح بين ترويج افكاري كه در بهبود رفاه عمومي مؤثّر است، كمك مي
وستاني كه با تودة مردم فعاليت كنند. د المللي بهائي در سازمان ملل متّحد وظيفة مشابهي را ايفا مي جامعة بين

خود   مندي براي رسيدگي به مسائل اجتماعي اطراف كنند، تا حد لزوم و مطلوب از اين تجربيات و توان مي
  .استفاده خواهند نمود

تواند از يك سو مساعي نسبتاً غير  اقدام اجتماعي به بهترين تعريف، طيفي از مجهوداتي است كه مي
دهند شامل شود و از سوي  هاي كوچكي از احبا انجام مي تي را كه افراد يا گروهمد رسمي و كوتاه
هاي ملهم از تعاليم بهائي را  هاي پيچيده و پيشرفتة توسعة اجتماعي و اقتصادي سازمان ديگر، برنامه



اليم نظر از دامنه و مقياس آن، كوششي براي به كارگيري تع  در بر گيرد. هر نوع اقدام اجتماعي، صرف
هاي حيات اجتماعي يا اقتصادي گروهي از  و اصول امر الهي به منظور اصالح يك و يا بعضي از جنبه

گونه مجهودات هدف صريح ترويج رفاه مادي مردم و در عين حال  به اين ترتيب، شاخص اين  باشد. مردم مي
كه اكنون در افق حيات   دن جهانيسعادت معنوي آنها است. از جمله تعاليم اساسي ديانت بهائي آن است كه تم

بشري نمايان گرديده بايد انسجامي پويا بين نيازهاي مادي و معنوي زندگي برقرار سازد. بديهي است كه اين 
آرمان پيامدهاي مهمي براي ماهيت هر اقدام اجتماعي كه بهائيان دنبال كنند، صرف نظر از دامنه و تأثير آن، در 

و احوال از كشور تا كشور بلكه از يك محدوده تا محدودة ديگر تفاوت خواهد داشت و در  بر دارد. هرچند شرايط
نتيجه مساعي احبا نيز متفاوت خواهد بود اما برخي مفاهيم بنيادين وجود دارد كه بايد همه آن را در نظر گيرند. 

به جهل و ناداني از يكي از اين مفاهيم جايگاه مركزي دانش در حيات اجتماعي است. تداوم بخشيدن 
گردد، تعصباتي كه مانعي در  ترين انواع جور و ستم است و موجب استحكام و ابقاي تعصبات گوناگون مي انگيز غم

اهللا  راه تأسيس وحدت عالم انساني است، وحدتي كه در عين حال هم هدف و هم اصل اجرايي امر حضرت بهاء
اد بشر است و مشاركت در ايجاد، به كارگيري و انتشار آن باشد. دسترسي به دانش حقّ هر يك از افر مي

مسئوليتي است كه هر فردي بر حسب استعداد و توانايي خود بايد به جهت شركت در مشروع عظيم بناي يك 
نمايد. در نتيجه، اگرچه اقدام اجتماعي ممكن  عدالت مشاركت عمومي را ايجاب مي .مدنيت جهاني بر عهده گيرد

مندي در جمعيت  اال و خدمات را به صورتي شامل شود اما مقصد آن در درجة اول بايد ايجاد تواناست عرضة ك
اي نيست كه  مورد نظر باشد تا بتوانند در ساختن يك جهان بهتر مشاركت نمايند. تغيير و تحول اجتماعي پروژه

چيدگي اقدام اجتماعي بايد با منابع يك گروه از مردم به جهت خير و مصلحت گروه ديگر انجام دهد. وسعت و پي
متناسب باشد. بنا بر اين بهتر است كه مساعي در مقياس كوچكي آغاز گردد و   انساني موجود در دهكده يا محلّه

اندركاران تغيير و  چنان كه دست البتّه هم .مندي ساكنين گسترش يابد به طور طبيعي به تناسب افزايش توان
هاي علمي، با كارآيي  ها و روش كه عناصري از اين ظهور اعظم را توأم با يافته آموزند تحول اجتماعي مي

يابد. آنان بايد  مندي به سطوح جديدي ارتقا مي اي در برخورد با واقعيت اجتماعي خود، به كار برند توان فزاينده
خود را به مثابة معادني از  نوعان بكوشند تا با بينشي هماهنگ با تعاليم الهي به اين واقعيت بنگرند يعني هم

بها مشاهده نمايند و اثرات فرايند دوگانة سازندگي و تخريب را هم در قلوب و عقول و هم در  جواهر گران
  ساختارهاي اجتماعي تشخيص دهند

  

  سؤال :الف: بنا به تعريف بيت العدل اعظم الهي اقدامات اجتماعي ، چگونه اقداماتي مي باشد؟

  ههائي را براي مشاركت در اقدامات اجتماعي در محله خود مي شناسيد؟ب: چه را         

  



  

براي پاسخ به سؤاالت فوق مي توان از اين بخش از دستخط بيت العدل اعظم الهي به يكي از محافل ملي نيز 
  استفاده نمودكه مي فرمايند:

تغييرات جمعي در يك روستا يا محله همگام ... انتظار مي رود كه ميل به انجام اقدامات اجتماعي ، با شروع  "
باشد ، تغييراتي كه با در هم تنيده شدن عبادت جمعي و مالقاتهاي خانگي با اقدامات مربوط به پرورش روحاني 
ساكنان شروع مي شود و يك الگوي غني حيات اجتماعي را ايجاد مي كند. البته اقدام اجتماعي ميتواند در 

ي باشد ، از كوششهاي غير رسمي كوتاه مدت گرفته تا برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي برگيرندة هر گونه اقدام
با پيچيدگي و پيشرفتگي باال كه از سوي مؤسسات غير دولتي ملهم از تعاليم بهائي تأسيس و ترويج مي شوند. 

كه در زمينه هائي  دغدغه همه اين اقدامات اجتماعي ، به كارگيري تعاليم بهائي در رسيدگي به نيازهائي است
  "همچون بهداشت ، تعليم و تربيت ، كشاورزي و محيط زيست وجود دارند. 

  


