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کند. هدفش  محفل روحانى ملّى بهائيان کلمبيا انجام وظيفه مى در ظلّ مؤّسسۀ روحى نهادى آموزشى است که 
 هاى گذشته، طّى دهه گى مردم کلمبيا است.پرورش منابع انسانِى متعّهد به پيشرفت روحانى، اجتماعى و فرهن

  مواد درسى اين مؤّسسه به نحو روزافزونى در جوامع بهائى در همۀ نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

با رويکرد سنّتى يعنى  اى ، به نحو قابل مالحظهکند رويکردى که مؤّسسۀ روحى براى تهيّۀ مواد درسى دنبال مى
 ؛شود متفاوت است انجام مى خّطىدر عمل و ارزيابى که يکى بعد از ديگرى و به صورت ريزى، آزمايش  طرح

شود که تجربياتى در سطح مردمى از  زمانى برداشته مىاى  براى هر دورهاّولين قدم براى نوشتن مواد درسى 
د درسى از طريق انجام خدمتى در پاسخ به نيازهاى ضرورى براى توسعۀ يک جامعه به دست آمده است. موا

که آن يادگيرى است گردد. اين مواد از يک سو شرحى از  از آن تجربه مىنمودى گيرد و  اين تجربه نشئت مى
اى براى  در يک ميدان خاّص خدمت حاصل شده، و از سوى ديگر وسيلهامر بهائى در اثر به کار گرفتن تعاليم 

يادگيرى دربارۀ رشد: داستان "کى تحت عنوان . اين رويکرد در جزوۀ کوچاست کردن آن يادگيرىسيستماتيک 
  به نحو زير توضيح داده شده است: "مؤّسسۀ روحى و گسترش وسيع آئين بهائى در کلمبيا

ديگر مشورت  شد، گروه کوچکى متشّکل از آحاد مردم، با يک شناسايىوقتى که يک نياز آموزشى 
آورند. نتيجۀ اين  و آنها را به عمل در مى ندپرور مى هاى آموزشى براى فّعاليّت يىها انديشهکنند،  مى

گيرد. در پرتو اين مشورت، مجموعۀ  مىمورد مشورت قرار گردد و  شود، ارزيابى مى عمل بازنگرى مى
گردد که اين به تعديل و  بازنگرى مىشود و  به اجرا گذاشته مى اى تعديل شدههاى آموزشِى  فّعاليّت

گاه اقدام به خاطر تهيّه و ارزيابى  ، هيچآموزشىنِد تهيّۀ مواد فراي طىّ . انجامد تصحيح بيشترى مى
هاى آموزشى با بهترين موادى که در دست  فّعاليّتدر هر مرحله، . شود متوّقف نمىنهايى مواد درسى 

هر دو در پرتو ظهور  –که فقط از طريق عمل و بازنگرى با اعتقاد راسخ به اين رود، با   است پيش مى
فقط موقعيّتى اين  اّماتواند به تدريج تکامل يابد.  ترى مى مناسب برنامۀ آموزشى – حضرت بهاءاهلل

براى استفادۀ خودشان به وجود آورند، و دير يا زود الزم را موادى  مى از افرادکتعداد نيست که 
. کننداز آن استفاده با اطمينان ديگران بتوانند تا نهايى شود شود که ساختار و محتواى هر واحد  مى

شود که  گرفته مىزمانى براى يک دورۀ مورد نظر، آموزشى تصميم در مورد نشر نسخۀ نهائى مواد 
تعديالت الزم بسيار جزئى و قابل اغماض است. نکتۀ مهّمى که بايد اصالحات و ديگر  شودمشاهده 

، به موازات هاى مختلف اين فراينِد مشورت، اقدام و بازنگرى به آن توّجه داشت اين است که جنبه
  شوند. ترتيبى تصنّعى خواهد بود، اجرا نمى ذاتًااى متوالى، که  روند، و به صورت سلسله هم پيش مى

به نحوى فزاينده بر  درسى ، فرايند تهيّۀ موادشدهتر  گسترده استفاده از مواد درسى مؤّسسۀ روحىهمچنان که 
گرچه بسته به ماهيّت مواد  .مبتنى بوده استشر تعاليم در حيات نوع ب کارگيرى بهتجربۀ جهانى حاصله از 



  

 

به طور کلّى سه  ،گيردبهاى مختلفى به خود  شکلدر عمل تواند  اين فرايند امروزه مىدرسى در دست تهيّه، 
  انجامد. شود مى توان در فرايند تهيّه شناسايى نمود که به آنچه نسخۀ منتشرۀ نهايى خوانده مى مرحله را مى

 اّوليهطرح  .۱
هايى از آثار مبارکه است  و قسمت اساسىشامل مفاهيم  نويس يک دوره يا متنْ  مرحله، پيش يندر ا

به  اّوليهطرح اين تا مّدتى رسد جمعًا بتواند اهداف آموزشى مورد نظر را حاصل کند.  که به نظر مى
يلۀ مواد درسى، به وس کارآمدمؤثر و  اىدر جهت تهيّه و تنظيم محتو ها عنوان بخشى از تالش

 گيرد. مورد استفاده قرار مى در ميدان عملهاى کوچکى از افراد  گروه

 نسخۀ الف .۲

را به دست آمده شود و رفته رفته تجربيّات جديد  مى تلطيف، مواد درسى اقداماتضمن پيشرفت 
. بعضى از مفاهيم به کّرات تعديل دهد جاى مىحاصله را در خود  هاى انديشهنمايد و  منعکس مى

ساده ارائه گردد، يا يک سلسله تمرينات  اضافه مىبه آن هاى جديدى از آثار بهائى  سمتشود، ق مى
مهم کمک کند. از  منشتر نمايد يا به ايجاد يک مهارت يا  شود تا درک يک موضوع را آسان مى

محسوب  "نسخۀ الف"آيد که معموًال  طريق اين فرايند، يک دوره يا متن منسجم به وجود مى
 گردد. مى

 خۀ پيش از چاپنس .۳
شود که آن دوره يا متن به عنوان  تصميم گرفته مىدر وقت مناسب، عمومًا بر اساس انسجام متن، 

 ،ترى در دسترس افراد قرار گيرد. از طريق استفادۀ مداوم اين نسخه نسخۀ پيش از انتشار به طور گسترده
. بازبينى شوند اتتمرين برخىشود که چه وقت الزم است جاى يک بخش عوض شود و يا  مىمعلوم 

ممکن است چندين نسخه يکى پس از ديگرى به وجود آيد. اّما به تدريج تعديالت الزم براى رسيدن 
براى انتشار فرستاده  آموزشىگردد و در اين مرحله مواد  کمتر و کمتر مى دوره يا متن به منظور دلخواه

  شود. مى

پيش از چاپ رسيده در اختيار نهادها و مؤّسسات منتخب قرار خوشحاليم که يکى از واحدهايى را که به مرحلۀ 
از شما  است. سرزندهپويا و ايجاد جوامع سه واحد کتابى در دست تهيّه تحت عنوان دهيم. اين اولين واحد از 

  استفاده از محتواى اين دوره، براى ما بفرستيد.در بر اساس تجربۀ خود نظرات خود را  کنيم دعوت مى

ىمؤّسسۀ روح



 براى توزيع نيست  –  )ترجمۀ مقّدماتى( PP.PV۲.۲.۱.نسخۀ   –  نسخۀ پيش از چاپ

 ۱ – ر در مسير خدمتهمراهي

  بخش اّول
من "ايم بررسى معناى عبارت  حال مطالعه کردهبه که تا  ىهاي کتابمجموعه اساسى از اهداف يکى 

و  "عمل کردن"، "بودن"به نحوى به  ها کتاباين بوده است. هر يک از واحدهاى  "پيمايم مسير خدمت را مى
. آنچه از  "بپيماييم"ريف کنيم و آن را را تع "مسير خدمت"و  "من"کند  ى پرداخته که به ما کمک مى" دانستن"

مورد نظر به نفس که در  "منِ "که است شود آن  مان در اين واحدها روشن مى نصوص فراواِن مورد بررسى
اهلل  اشاره ندارد. هويّت و خصائل آن در آتش محبّت است،مورد تکريم اين چنين امروز  رو به زوالاجتماع 
ه نيستم ک "من"اين صرفا  .شود حفظ مىنوع انسان  وحدتتوسط اصل و اصالتش  درستى و گيرد شکل مى

تا حد  "ما"و  "من"کنيم؛  هستيم که اين مسير را با يکديگر طى مى "ما"پيمايم، بلکه  مسير خدمت را مى
ها به سوى دورنماى ارائه شده توّسط  دغدغۀ ما حرکت کّل جمعيّتدر نهايت ناپذيرند. زيرا  جدايى زيادى

. شدد نخواهمند  بهرهاز آن  بشرنوع جميع جهانى است که آميز  صلحاءاهلل از يک تمّدن شکوفا و حضرت به
ّرک بخشيدن به تح، به قابليّت جمعى الزم براى کنيم مطالعه مىکه  ىهاي کتاب  مجموعهاميد است  همچنين

العدل اعظم الهى  دانيم در جميع نقاط کرۀ زمين، تحت هدايت بيت اين حرکت کمک کند، حرکتى که مى
  است.گرفتن در حال قّوت و سرعت 

به  کهداريم  خدماتى معطوف مىتوّجه خود را به نيز  –مجموعه اين کتاب از دهمين  – در اين کتاب
به ماهيّت ويژه  نگاهىواحد اّول با کار خود را در . کنيم مىتقديم به امر الهى و نوع بشر جامعه  عنوان
از بسيارى از . براى اين کار، يمماين آغاز مىکنيم  هم تالش مى ۀى که شانه به شانزمانمان با يکديگر  روابط
را به تدريج براى ما روشن متعّددى که در آنها مفاهيم بنيادين هاى اخير  در دههالعدل اعظم  هاى بيت پيام

را شکل ت ما تعامالتا حّد زيادى در واقع، دو مورد از اين مفاهيم که  .گرفتخواهيم کمک  اند فرموده
عملکرد ما به عنوان يک جامعه  ۀشيو، موضوع مطالعه و تأّمل ما در اين واحد خواهند بود: اين که دهند مى
يادگيرى است و ما با حالت يادگيرى يکديگر را در مسير خدمت به امر مبارک و بشريّت همراهى  ۀشيو
ت خود را آن قابليّ  ت مسيرى را که در طىّ هيّ ماکنيم. به منظور فهم مناسب اين دو مفهوم، بايد بکوشيم  مى

را واحد مان در اين  مطالعاتپس بياييد تر درک کنيم.  دهيم، به نحوى هر چه عميق براى خدمت پرورش مى
  شروع کنيم: ۲۰۱۱دسامبر  ۱۲العدل اعظم به تاريخ  زير از پيامى از بيتقسمت با بررسى 

اند که فرد را اعّم از اينکه بهائى باشد يا نه در  تههاى متسلسل اصلى به نحوى سازمان ياف دوره"
دهند که بر اثر تجربيّات جامعه در راه ارائۀ ديدگاه نظم جهانى حضرت بهاءاهّلل به  مسيرى قرار مى

گردد. مفهوم حرکت در يک 'مسير' خود نشان دهندۀ ماهيّت و هدف اين  نوع بشر تعيين مى



  نيستبراى توزيع   –  )ترجمۀ مقّدماتى( PP.PV۲.۲.۱.نسخۀ   –  نسخۀ پيش از چاپ

   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۲

کند، خواهان  مىهاى تازه رهنمون  نمايد، به افق مىهاست زيرا مسير دعوت به مشارکت  دوره
هاى متفاوت را پذيراست و ساختار و تعريف  هاى مختلف و گام سرعت تالش و حرکت است،

توانند بشناسند و طّى  شمارى مى مشّخصى دارد. يک مسير را نه فقط يک يا دو نفر بلکه افراد بى
  ١"د. مسير متعلّق به جامعه است.کنن

هاى مسير خدمت را  بخواهيد از فرصت استفاده کنيد و با ديگر اعضاى گروه خود ويژگىممکن است 
شناسيد  اند بررسى نماييد. البتّه خود شما اين مسير را از نزديک مى العدل اعظم در باال توصيف فرموده که بيت
سعى کنيد تا جاى ممکن  ،ها اين ويژگىدر تفّکر دربارۀ در اينجا، دهيد.  هاى يادشده را تشخيص مى و ويژگى

ى کمک به شما، هر تان با آنها آشنا هستند استفاده کنيد. برا جوامعى که اعضاى گروه ه درآمد از تجربۀ گردهم
هاى چندين گروه مانند گروه شما که اين  حاصل مشورت از ضمنًاو اند  در زير فهرست شدهها  يک از ويژگى

خواهد  فراهمدر گروه شما را گفتگو  زمينۀ. خواندن آنها ستا  شده يمهضمهايى  انديشهند ا هتمرين را انجام داد
بنويسيد و هر جا ممکن بود  راتان  هاى مشورت حاصل ازهاى  ى، انديشهخال توانيد در فضاى کرد. مى

  از تجارب بياوريد. خاصهايى  مثال

  نمايد. مسير دعوت به مشارکت مى

هايم را بر خدمت به عنوان راهنماى يک  من تالش. آورد ، مشارکت به وجود مىتمرکز بر خدمت −
هاى هر دوره مساعدت نمودم.  حلقۀ مطالعه متمرکز کردم و اعضاى حلقه را در انجام تمرين

دغدغۀ آنها روزافزون جامعه به نحوى  اعضاىتوانستم ببينم که در اين فرايند، پيشرفت ديگر  مى
شترى از افرادى که با آنها در تماس بودند شروع به فّعاليّت، تعداد بي ۀهر دور طىّ تدريج،  . بهشد

مشارکت در مجهودات جامعه کردند. در نتيجه، جامعۀ محلّى ما توانست به حرکت کّل محدودۀ 
 .نمايدجغرافيايى کمک شايانى 

، افرادى که هر يک به شکلى به کند که بدان بپيوندند مى مسير خدمت از افراد بسيارى دعوت −
مثًال در مورد تربيت روحانى کودکان، فردى از  کنند. هاى جهانى خدمت مى نقشهنيازهاى متنّوع 

، چند گذارد در اختيار مىرا مطالعه کرده، خانۀ خود را به عنوان محل کالس  ۳گروهى که کتاب 
نمايند و يک يا دو  کنند و کودکان را تشويق به شرکت در کالس مى ها مالقات مى نفر با خانواده

 روند. شوند. همۀ آنها در يک مسير به پيش مى اين کالس کودکان مىنفر معلّم 

پيوستن به ما در مسير براى مان در حال توسعۀ توانايى دعوت از افراد  ما در محدودۀ جغرافيايى −
کند. مثًال وقتى والدين  خدمت هستيم. اين نيازمند سخاوت است و سخاوت اعتماد ايجاد مى



 براى توزيع نيست  –  )ترجمۀ مقّدماتى( PP.PV۲.۲.۱.نسخۀ   –  نسخۀ پيش از چاپ

 ۳ – ر در مسير خدمتهمراهي

گذاريم و آنها به تدريج به  ، افکار خود را آزادانه با آنها در ميان مىکنيم نوجوانان را مالقات مى
خود براى  ساالنکند از هم نوجوانان را تشويق مى ،والدين هاى کنند. حمايت ما اعتماد مى

 پيوستن به برنامه دعوت کنند.

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  کند. هاى تازه رهنمون مى به افق

بينيم. براى  کند و امکانات جديدى را مى تغيير مىيدمان دپيماييم، افق  وقتى مسير خدمت را مى −
از من خواست در شناسايى مشّوقان بالقّوه  ۀ جغرافيايىمحدودنوجوانان در کنندۀ  مثال، هماهنگ

سرد نشديم. يکى از آن دو نفر را مالقات  مان رسيد، اّما دل به او کمک کنم. فقط دو نفر به ذهن
کرد. روز بعد، همۀ آنها را مالقات کرديم و حاال بعد از آشنا ديگر شش نفر با کرديم و او ما را 

 کنند. اند و به عنوان مشّوق خدمت مى چند ماه، سه نفر از آنها گروه نوجوانان تشکيل داده

توانيم با  کند. نمى هاى تازه رهنمون مى چنان است که مدام ما را به افق ها ماهيّت تسلسل دوره −
ها پيروى  يک خط توليد برخورد کنيم و فکر کنيم که اگر از دستورالعملها مانند  تسلسل دوره

هاى مؤّسسه آن است که ما به  دوره هدفکنيم، حلقۀ مطالعۀ خوبى توليد خواهيم کرد. 
کنيم و  مان و عمل مطابق آن مجّهز شويم. وقتى عمل مى قرائت واقعيّت راستاى هايى در قابليّت

 شود. نماييم، امکانات جديدى پيش روى ما گشوده مى مان تأّمل مى دربارۀ اقدامات

هاى  پايه در قالبايم، اما حاال الزم است آنها را  هايى براى کودکان داشته مّدتى است کالس −
 اى است. دهى کنيم. اين افق تازه مختلف سازماندرسى 
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  خواهان تالش و حرکت است.

 باشد.مداوم هاى ما در مسير خدمت بايد  شخواهيم شاهد پيشرفت باشيم، تال اگر مى −

 هاى ما بايد افزايش يابد. خواهيم شاهد حرکت باشيم، پيچيدگى تالش اگر مى −

تقّال  درسکون  در برابر نيروىآگاه باشيم. همۀ ما هميشه سکون و اينرسى الزم است از نيروى  −
 يم. هست

با هاى خود را  همچنين نبايد تالشنبايد انتظار داشته باشيم همه به يک اندازه تالش کنند،  −
 مساعى ديگران مقايسه کنيم.

سازد که  وادار مىحرکت و پيشرفت کنيم. ما را  که کند تالش براى يادگيرى به ما کمک مى −
ت موضوع ماهيّ  سؤاالت تازه مطرح کنيم و در تالش براى پاسخ دادن به آنها، دربارۀ 

کنيم، ماهيّت سؤاالت تغيير  نان که پيشرفت مى. همچبه دست آوريمهايى  بصيرت مان يادگيرى
 کند. مى

انجام  را هاى ما نبايد احساس گناه باشد. نبايد احساس کنيم که مجبوريم کارى محّرک تالش −
دهد آرزوى خدمت به حضرت بهاءاهلل  دهيم. آنچه به ما انگيزۀ تالش در مسير خدمت را مى

 است.
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  .ى متفاوت را پذيراستها هاى مختلف و گام سرعت

بردارند. آنچه  ىهاى کوچک توانند گام مى ، در حالى که بعضى تنهاتوانند بدوند برخى مى −
هاى مختلف را  سرعت و ضرورى است آن است که ما با هم به عنوان يک جامعه پيشرفت کنيم

 پذيرا باشيم.

ما دريافتيم شود.  عريف نمىافراد بايد بردارند تتک تک شده که  هاى از پيش تعيين مسير با گام −
. به اين درک رسيديم که خواهد بود، پيشرفت ما در نهايت به شّدت محدود باشداگر چنين که 

که در آن هم کسانى که مشتاق حرکت سريع هستند و هم است ايجاد محيطى است آنچه مهم 
 به اقدام شوند.تشويق ترى بردارند،  هاى کوچک خواهند گام کسانى که مى

 .است شدهنمودارتر کنندگان  ويژگى مسير با افزايش تعداد شرکتاين  −

گرفت  تماس مىمان  هر يک از اعضاى حلقۀ مطالعهبا کردم، راهنما  را مطالعه مى ۱وقتى کتاب  −
هاى خودمان  از ما در آن زمان بهائى نبوديم. هر يک چالش يک هيچ آمد. مان مى و به مالقات

. اّما او به ما کمک کرد شرکت کنيملى سخت بود که مرتّب را داشتيم. براى بعضى از ما خي
تر  منّظم مان . به اين ترتيب به تدريج مشارکتامکانات خود را در نظر بگيريم و بر موانع فائق آييم

سريع  بتوانند خواهند فّعاليّتى تشکيل دهند کرد کسانى که مى شد. او همچنين اطمينان حاصل مى
 را که در آنها جوانه زده از دست ندهند. ىمتکنند تا اشتياق خد اقدام
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  ساختار و تعريف مشّخصى دارد.

. يک مثال را در نظر کنيم مىوضع  دلبخواهىقوانين  ، معموالً ندارد مشّخصى وقتى مسير ساختار −
 کنيم به اين اميد گونه است. يا چيزهاى تصادفى را امتحان مى گوييم همه چيز اين گيريم و مى مى

کنيم و نقاط  که يکى از آنها نتيجه دهد. اّما وقتى مسير ساختار دارد، با حالت يادگيرى کار مى
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بريم تا  دهيم. رويکردهاى خود را در فضاهاى متفاوت بسيارى به کار مى قّوت خود را پرورش مى
ترى  فراگير تواند به نحو کدام يک مىتوان آنها را با فضاهاى متنّوع وفق داد و  ببينيم چگونه مى

 کاربرد يابد.

هاى کودکان ساختار و تعريف مشّخصى دارد. کالس اّول شامل نصوص  کالسآموزشى برنامۀ  −
قدر  آنساختار اين است. مشارکتى هاى  آميزى و بازى گويى، رنگ کوتاه، از بر کردن، داستان

ند به کمک آن دارند بتوانکودکان را تعليم  به تمايل و اشتياق کسانى که ۀساده هست که هم
گذارد. و محتوا  مىباقى  نيز براى خّالقيتفضاى کافى  با اين حال،. خدمت خويش را آغاز کنند

 تأثير ماندگارى داشته باشد. قدر عميق هست که آن

مان با ديگران،  پيچيدگى فزايندۀ اقدامات خدمتى، نحوۀ همراهى ساختار، ۀفکر کردن دربار −
ى اساسى، نحوۀ هدايت فرايند توّسط مؤّسسات، ادوار رشد، ها روابط متقابل ميان فّعاليّت

 .آورد به خاطرم مىالگوى مطالعه، اقدام، تأّمل و مشورت را 
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  توانند بشناسند و طى کنند. شمارى مى يک مسير را نه فقط يک يا دو نفر بلکه افراد بى

 يماييم.پ اين تنها مسير من نيست. مسير ماست و با يکديگر آن را مى −

هاى بزرگى از جوانان را در حال حرکت در مسير  گروهدر ذهن خود هاى مؤّسسه، بايد  در کمپين −
 رسد تعداد کسانى که مايل به مشارکت هستند کنيم. به نظر مى ترسيمهاى متسلسل  دوره

 باشيم. جوانان خواهند آمد و ديگران را خواهند آورد. ما فقط بايد به ياد داشته تى نداردمحدوديّ 
 باشند. مند آيا دوستانى دارند که آنها نيز به پيمودن مسير خدمت عالقه بپرسيماز آنها  که
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هاى مطالعه در محدودۀ ما افزايش يافت، سرعت حرکت  کنندگان حلقه همچنان که تعداد شرکت −
کى ها ي هاى متسلسل بهتر و بهتر درک شد. گروه ها زياد شد، و هدف دوره ها در مسير کتاب گروه

 به ميدان خدمت وارد شدند. ىپس از ديگر

. لجنه به کنيمدهى  سازمانهايى  کمک کرده بتوانيم خود را در قالب گروهاى ما  لجنۀ تبليغ ناحيه −
کند واقعيّت خود را قرائت کنند و از تعداد والدين، خواهران و برادران،  ها کمک مى گروه

آگاه شوند. بنابراين  هستند اساسى مرتبط هاى بستگان و دوستانى که به نحوى با فّعاليّت
 اى از مجهودات تصّور نماييم. ها و صدها نفر را در تنّوع گسترده توانيم مشارکت ده مى
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  بخش دوم
هاى  پس از توصيف ماهيّت مسير خدمتى که دورهنقل شد، در بخش پيش پيامى که قسمتى از آن 

  يابد: ادامه مىبه اين ترتيب کند،  مؤّسسه ترسيم مى

'گام برداشتن در يک مسير' نيز به همان اندازه مفهومى گويا و رساست. مستلزم اراده و اختيار "
چنين خواستار بعضى خصايص  ها نياز دارد، هم ها و توانايى اى از مهارت فردى است، به مجموعه

لزوم بررسى و نمايد ولى در صورت  ها است، پيشروى بر اساس يک منطق را ايجاب مى و منش
انگيزتر  پذيرد، در ابتدا ممکن است آسان به نظر آيد ولى به مرور چالش کشف طرق مرتبط را نيز مى

  ٢"پيمايد. تر انسان در همراهى ديگران يک مسير را مى گردد. از همه مهم مى

مودن اين بار دربارۀ معناى پي –تان  ، بحث ديگرى در گروهمان در اين واحد هاىدر راستاى کاوش
نظرات کسانى بيان کامل مفيد خواهد بود. بر خالف بخش پيش، تمرين اين بخش شامل  –يک مسير خدمت 

هايى که در مذاکرات آنها به  صيرتبرخى با باشد. امّ  اند، نمى شما در خصوص اين پيام کردهالتى مشابه مّ أکه ت
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از اتّکا به برخاسته اميد با سير، ارادۀ ما مان براى پيمودن م هاى شود: در تالش دست آمده در اينجا مطرح مى
و اين ما را  کنيم روحانى دريافت مىکالم الهى تغذيۀ گردد؛ از مطالعۀ  هاى الهى تقويت مى قدرت مساعدت
از مادون به خاطر آنچه واالتر است اعمال انقطاع را در  خود سازد؛ ما اختيار تفاوتى توانا مى بر پيکار با بى

و تفّوق پدرمآبى کنيم از انحصارطلبى، رقابت،  کوشيم به پاکى قلب دست يابيم و سعى مى کنيم؛ ما مى مى
سه منطقى است، اّما دروس مؤسّ  پيشروىاند که  اجتناب کنيم. عالوه بر آن، چندين نفر ديگر اشاره کرده

ها براى پيشروى در  که افراد و گروهاست هايى  ها روى قابليّت اصلى دورهسلسلۀ تمرکز ناپذير نيست؛  انعطاف
در پيمودن مسير، ما خود را با نيروهاى يکپارچگى "زير را داده: روشنگر مسير خدمت نياز دارند. يک نفر نظر 

کنيم. هيچ کس  مىايستادگى  برد به تحليل مىفروپاشى که انرژى ما را  کنيم و در برابر نيروهاى مقاوم همسو مى
  " چنين کارى کند.تواند  بدون حمايت و تشويق ديگران نمى

تان دربارۀ معناى پيمودن يک مسير خدمت به  را که از مشورت گروههايى  صيرتشايد بخواهيد ب
  تان نقل کنيد: هايى از تجربه آيد در فضاى زير يادداشت کنيد و مثال دست مى

  گام برداشتن در يک مسير مستلزم اراده و اختيار فردى است.
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  ها است. چنين خواستار بعضى خصايص و منش ها نياز دارد، هم ها و توانايى مهارت اى از به مجموعه
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نمايد ولى در صورت لزوم بررسى و کشف طرق مرتبط را  پيشروى بر اساس يک منطق را ايجاب مى
  پذيرد. نيز مى
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  گردد. تر مىانگيز در ابتدا ممکن است آسان به نظر آيد ولى به مرور چالش
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  پيمايد. انسان در همراهى ديگران يک مسير را مى
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حاضر خواهد بود. بياييد اين بخش را با از بر در سراسر اين واحد مان  هاى مفهوم مسير در مشورت
  نّص زير به پايان بريم:نمودن 

رة امر ربّک و ال يمنعک عن ذکره من على لو تتفّکر فى الّدنيا و فنائها ال تختار لنفسک اّال نص"
(مضمون به فارسى: اگر دربارۀ دنيا و فناى آن تفّکر نمايى، براى خود چيزى جز  ٣"االرض اجمعين

  نصرت امر پروردگارت برنگزينى و کّل زمينيان نيز تو را از ذکر او منع نکنند.)

 بخش سوم
معناى دربارۀ توانيم  مى، ماي داريم تأّمل کرده حال که دربارۀ مسير خدمتى که با هم در آن گام برمى

فعل دهد که از  مسير بررسى و کاوش کنيم. زبان اجازه مىاين يکديگر هنگام پيمودن  "همراهى کردن"
، در تحصيالت يا در راهمتنّوعى شود: براى مثال، افراد يکديگر را تا فروشگاه، هاى  استفاده "همراهى کردن"

اى دارد.  براى ما در بستر خدمت به امر مبارک معناى بسيار ويژه "همراهى کردن"د. اّما کنن در سفر همراهى مى
خود به پيشرفتى که جامعۀ بهائى در سراسر جهان در سطح فرهنگ  ۲۰۱۰العدل اعظم در پيام رضوان  بيت

  دارند: فرمايند و اظهار مى داشته اشاره مى

ر مکالمات بين احبّا د' همراهى'افزون از واژۀ نشانۀ اين تکامل در آگاهى جمعى استفادۀ روز"
اى که با وارد شدن در مجموعۀ لغات متداول در جامعۀ بهائى مفهوم جديدى يافته  است، واژه

گير فرهنگى است که در آن يادگيرى شيوۀ عمل است،  گر تقويت چشم است.  اين واژه نمايان
از مردم در کوششى متّحد براى به کارگيرى اى  اى که باعث مشارکت آگاهانۀ تعداد فزاينده شيوه

گردد، تمّدنى که تأسيس آن به فرمودۀ حضرت  تعاليم حضرت بهاءاهّلل در بناى تمّدن الهى مى
امراهّلل غايت قصوٰى و مقصد اعالى اين دور مقّدس است.  چنين رويکردى با ورشکستگى  ولىّ 

در تضاّد است، نظامى که اغلب با  رو به زوال يک نظام اجتماعى کهنه شديدًا  روحانى و روش
کارى در افراد و يا دخل و تصرّف رياکارانه در امور  جويى يا آز و طمع و يا ايجاد حّس گناه سلطه

  .باشد خواهان تسلّط بر قواى بشرى مى

شود.  يادگيرى به  تجلّى اين تحّول فرهنگى در روابط بين احبّا در کيفيّت تعامل آنان مشاهده مى"
شيوۀ عمل مستلزم آن است که همگى تواضع و فروتنى در پيش گيرند حالتى که در آن  صورت يک

کند، توّکل تام بر حضرت پروردگار دارد، متّکى به قدرت و  انسان نفس خويش را فراموش مى
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 ۱۱ – ر در مسير خدمتهمراهي

داند که تنها حّى توانا است  اش مطمئن است و به يقين مبين مى حمايت اوست، به تأييدات الريبيّه
ست پشۀ ضعيف را عقاب قوّى و قطره را بحر عظيم نمايد.  در چنين حالتى نفوس پيوسته که قادر ا

آوردهاى خويش بلکه در پيشرفت  کنند و شادى و سرور خود را نه چندان در دست فّعاليّت مى  با هم
يابند.  از اين جهت است که افکارشان همواره متوّجه يارى رساندن به  و خدمات ديگران مى

است تا بر قلل خدمت در سبيل امر مبارکش عروج نمايند و در افالک علم و معرفت او  ديگر يک
در سراسر جهان   به پرواز درآيند.  اين است آنچه شاهد شکوفايى آن در الگوى کنونى فّعالّيت

  ٤".هستيم، الگويى که پير و جوان و قديم و جديد همه در کنار هم به ترويج آن مشغولند

پيامدهاى ضمنى خدمات ما به امر مبارک،  در "همراهى کردن"وشن است که مفهوم از متن باال ر
بياييد سعى کنيم با انجام تمرينات دهندۀ آن دارد.  افراد تشکيل هم براى براى حيات جامعه و اى هم گسترده
  ضمنى به دست آوريم:پيامدهاى هايى اّوليه دربارۀ اين  صيرتزير، ب

توسط ديگران در ميدان خدمت همراهى شديد به ياد آوريد، براى در گذشته  کهرا بسيارى  موارد ابتدا .۱
هاى کودکان، هنگام مشارکت در تواندهى روحانى گروهى از نوجوانان يا  مثال هنگام برگزارى کالس

شما  بارز کسانى که بهصفات ها و  هنگام خدمت به عنوان راهنماى يک حلقۀ مطالعه. برخى منش
 کردند چه بود؟ آنها را در فضاى زير بنويسيد. کمک مىتان براى خدمت  پرورش قابليّت در

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

در کيفيّت تعامالت ميان  "همراهى"العدل اعظم، در آن کلمۀ  اى که به توصيف بيت در جامعه .۲
 –که هر يک در عرصۀ خاّص خود مشروع است  –کند، کدام يک از موارد زير  مى تجلّىدوستان 

 کند؟ ن دو فرد خواهد بود که يکى ديگرى را در انجام يک اقدام خدمتى يارى مىمشّخصۀ رابطۀ بي

  کار تازهبا متخّصص     ____  
  آموز دانشبا معلّم     ____  
  کارمندبا مدير     ____  
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۱۲

  فرزندبا والد     ____  
  کارآموزبا دهنده  آموزش    ____  
  شاگردبا استاد ماهر     ____  
  ناآگاهفرد با فرد دانا و مّطلع     ____  
ى يادگيردر حالى با هم  ، کهخاّص  ىدر حوزۀ اقدامديگرى تر از  باتجربهيکى  ،دو دوست    ____  

 .ندهست

و  تواضعبه کنيم، از طريق تعامالتى که  همچنان که يکديگر را در يک مسير خدمت همراهى مى .۳
 انرژى ما، ن استمزيّ ديدن پيشرفت ديگران  به ميل خالصانهبه خدا و توّکل ، ازخودگذشتگى، فروتنى
رو   ورشکستگى روحانى و روش"، بايد از کنيم مى تمّدنى نوين بناىوقف  وقتى خود راشود.  آزاد مى
مان از  ت تعامالتکيفيّ يک دنياى در حال فروپاشى آگاه باشيم و اطمينان حاصل کنيم که  "به زوال

هايى از مواقعى بزنيد که در نظم اجتماعى  . در اين زمينه، مثالهايى پاک بماند زنگار چنين روش
 :شوند ا استفاده از موارد زير هدايت مىقوا ب کنونى،

 جويى  سلطه −
 آز و طمع  −
 کارى گناهحّس  −
 اموردر  دخل و تصّرف رياکارانه −

هايى که گروه شما در تمرين قبل آورد، بايد به خاطر داشته باشيد کسانى که از  صرف نظر از مثال .۴
اين هايى زيرکانه  کنند، به روش هاى خود استفاده مى برد منافع و ايدئولوژى ى براى پيشهايچنين ابزار

  :را مفيد يابيدهاى زير  دربارۀ پرسش تأّمل. از اين نظر، شايد دهند کار را انجام مى

 جويى در لفافۀ اقدامات مزيّن به مهربانى و عطوفت پنهان شود؟  آيا ممکن است سلطه  الف.

دخل و تصّرف ت به مردم، با تظاهر به دادن دانش و اّطالعات مبتنى بر واقعيّ آيا ممکن است   ب.
 ؟صورت گيردآنها ذهن در رياکارانه 

 آيا ممکن است آز و طمع در لفافۀ بخشندگى و سخاوت پنهان شود؟  ج.

کارى مشروعيّت  حّس گناهايجاد اطاعت از خداوند، به  برانگيختن حّس آيا ممکن است با   د.
  داده شود؟ 
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 ۱۳ – ر در مسير خدمتهمراهي

 ى دراخير صرفًا آگاه شدن ما از تمايالت در اينجا مهم است اشاره شود که هدف از دو تمرين
کنيم  مان مشاهده مى از آنها اجتناب کنيم. اکثر اقدامات مزيّن به مهربانى که در زندگى بايدجهان است که   اين

گذارند.  ها بدون اشتياق به دخل و تصّرف رياکارانه، دانش را با ديگران در ميان مى اند. انسان خالصانه
هاست. و اغلب بدون  بخش ارواح بسيارى از انسان يک خصيصۀ روحانى است که زينتسخاوت و بخشندگى 

شود. هر يک از ما بايد مراقب باشيم که مبادا  صحبت مى وندبرانگيختن احساس گناه دربارۀ اطاعت از خدا
بدگمانى  سوء ظن و. شودعادت مان تبديل به  براىهاى کسانى که با آنها تعامل داريم  دربارۀ انگيزه ترديد

هاى ما در همراهى يکديگر  . روشنابود سازدعمل را  براىخطرناک است که ممکن است ارادۀ ما  خصلتى
  باشد. سوءظناز عارى در مسير خدمت بايد 

  بخش چهارم
که قابليّت همراهى يک اشاره شده العدل اعظم که در بخش پيش مطالعه شد  بيت قسمتى از پيامدر

ا در دو سطح بررسى ر حالت يادگيرىتوانيم  ست. مىنييادگيرى جداشدنى لت حادوست در مسير خدمت از 
  کنيم، سطح فردى و سطح جمعى.

مستلزم  "يادگيرى به صورت يک شيوۀ عمل"فرمايند که  العدل اعظم اشاره مى در سطح فردى، بيت .۱
زير  هاى کدام يک از گزاره مشّخص کنيد "همگى تواضع و فروتنى در پيش گيرند."آن است که 

 دارد: نمايانگر افکارى است که ذهن فردى را که اين حالت ضرورى را اتّخاذ کرده به خود مشغول مى

  رسيديم. تر به نتيجه مى ردند، خيلى سريعک به من گوش مىاگر     ____  

  دهم. روم و کارها را به روش خودم انجام مى کنند؛ مى آنها درک نمى    ____  

  از او ياد بگيرم.بشود چيزى نيست که  او توانمند است، اّما هنوز جوان است.    ____  

بايد به دّقت به آنچه ديگران براى گفتن دارند گوش کنم؛ هميشه چيزى براى يادگيرى وجود     ____  
  دارد.

، ممکن است چند رويکرد من در ذهن داشتم بهتر است؛ باالخره آنچهشايد اين رويکرد از     ____  
  کنند. مى عملوجود داشته باشد که در اين وضعيّت خوب 

  و نتيجه نداد. هيچ کس ديگر نبايد آن را امتحان کند. عملى کنمرا ايده قبًال سعى کردم اين     ____  
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۱۴

و نتيجه نداد. اّما الزم نيست آن را به کسى بگويم؛  عملى کنمرا ايده قبًال سعى کردم اين     ____  
  بگذار همه با تجربه کردن ياد بگيرند.

ام صحبت  ه نداد. شايد بتوانم دربارۀ تجربهو نتيج عملى کنمرا ايده قبًال سعى کردم اين     ____  
  کند رويکرد مفيدترى بيابيم. به ما کمک مى آيا کنم و ببينم

، چه افکارى که ممکن است ذهن فرد در اضافه کنيدشايد بخواهيد افکار ديگرى به فهرست باال 
ا فضايى است که پردازد. اينج حال يادگيرى را به خود مشغول دارد و چه افکارى که او به آنها نمى

  يادداشت کنيد. را اين موارد

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

در جامعه ريشه گرفته و در  "همراهى"فرمايند همچنان که مفهوم  اشاره مىپيام العدل اعظم در  بيت .۲
به شّدت تقويت  است "يادگيرى به صورت يک شيوۀ عمل"که در آن  تفّکر ما جاى گرفته، فرهنگى

هاى خاّصى که وجه تمايز  ت يادگيرى بايد خود را در ويژگىحالدر سطح جمعى، پس . شده است
اى را  هاى زير فرهنگ جامعه کدام يک از گزاره مشّخص کنيدفرهنگ جامعه است نشان دهد. 

يادگيرى حاصل دربارۀ نحوۀ مشارکت در بناى يک تمّدن الهى  توان مىسازند که در آن  منعکس مى
 :کرد

و از  مند استارزشاز نظر همگان رون هر حوزۀ فّعاليت تالش مستمر، هماهنگ و متمرکز د    ____  
  شود. اجتناب مى زدگى گرايش به شتاب

در يک حوزۀ تالش خاص به صورت کدام هاى متنّوع که هر  دانش گردآمده توسط گروه    ____  
شود و جامعه مستمرًا از تجربۀ فزايندۀ آنها استفاده  کند محترم شمرده مى سيستماتيک کار مى

  کند. مى

  ر ميدان عمل، به رقابت گذاشتن يک رويکرد عليه رويکرد ديگر شايع است.د    ____  
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 ۱۵ – ر در مسير خدمتهمراهي

  گيرد. د قرار مىاقتنامورد موشکافى و  وسواسبه اسم ارزيابى، هر تجربه با     ____  

مفاهيم از تعاريف محدود داشتن  نتيجۀکه در اى  مّدت و نااميدى لحظه هيجان کوتاهاز     ____  
  د.دگر ًا اجتناب مىعمومشود  ايجاد مى "شکست"و  "موّفقيّت"

انجام شود،  کمال آرمانى و بهدر سطح شود اين انتظار که هر فّعاليّتى بايد  اجازه داده مى    ____  
  شود. مانع مشارکت عمومى 

  است. به يک هنجار تبديل شدهتعّهد درازمّدت به اقدام     ____  

چارچوب يک در ها  هاى از افراد و گرو که تعداد فزاينده عاقداماتى متنوّ و ترکيبِى مثبت تأثير     ____  
  شود. مغتنم شمرده مى دهند مشترک و فراگير انجام مى

که مذاکرات ميان افراد،  ندستهاملى وهاى تازه و پيشرفت ع صيرتميل به تفّحص و کسب ب    ____  
  د.نکن ها و مؤّسسات را هدايت مى گروه

ضايى در اينجا جهت شايد بخواهيد چند گزارۀ ديگر به فهرست باال اضافه کنيد. فقبل، مانند تمرين 
  .است تان فراهم شده انجام اين کار براى

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  بخش پنجم
ادامه دهيم، بايد  ندتمرکز اين واحد ۀنقطدربارۀ دو مفهوم مرتبط که را پيش از آن که کاوش خود 

ن تمّدن ايجاد هستۀ آيعنى گيرد بررسى کنيم:  مان در آن انجام مى هاى که همۀ تالشرا کنيم و بسترى  درنگ
کنندۀ اصلى اين  دانيم که سه شرکت مى .است در آثار حضرت بهاءاهلل ترسيم شده ششکوهمند که دورنماي

گيرى است.  مشروع فرد، مؤّسسات و جامعه هستند و مجموعۀ جديدى از روابط در ميان آنها در حال شکل
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۱۶

، مفاهيمى که اينجا بررسى ريمبنگباشد عامل روابط اين سه مشّخصۀ وقتى در پرتو خصايصى که قرار است 
 ۲۰۱۰دسامبر  ۲۸زير از پيام بخش يابند.  اهّميّت بيشترى مىباز  ،"همراهى کردن"کنيم، به ويژه مفهوم  مى
به ما  در اين زمينهارزشمندى هاى  بصيرتاى  هاى مشاورين قاّره العدل اعظم خطاب به کنفرانس هيئت بيت
  دهد: مى

گردند براى اجراى  لى که جمعًا ترويج و تحکيم امر اهّلل را موجب مىدرک ماهيّت فرايندهاى متعام"
شود که در تالش  آميز نقشه امرى حياتى است. به شما و اعضاى هيئت معاونت توصيه مى موّفقيّت

خود براى پيشبرد چنين درکى، مفهومى را که در شالودۀ مشروع جهانى جارى و در واقع در قلب هر 
ملکوتى قرار دارد در نظر داشته باشيد و آن مفهوم اين است که پيشرفت از  از مراحل نقشۀ  مرحله

شود. در سراسر تاريخ  حاصل مى –افراد، مؤّسسات و جامعه  –کنندۀ نقشه  طريق توسعۀ سه شرکت
خواهى به پا  بشر، تعامل بين اين سه عامل هميشه با مشکالت همراه بوده است. فرد فغان آزادى

باشد. هر اجتماعى  بردارى هستند و جامعه مّدعى اولويّت مى خواستار فرمانکند، مؤّسسات  مى
هايى از ثبات و آشوب داشته است.  دهندۀ اين سه عامل را به نوعى تعيين نموده و دوره روابط پيوند

باشد،  امروزه در اين عصر انتقال در حالى که بشريّت در تالش براى رسيدن به بلوغ جمعى خود مى
اين روابط، بلکه مفهوم فرد، مفهوم مؤّسسات اجتماعى و مفهوم جامعه در معرض هجوم نه تنها 
اين اّدعا است.  شمار است. بحران مرجعيّت در سراسر جهان، خود دليل کافى بر هاى بى بحران

چنان دردناک و بيزارى و سوء ظّن حاصله در حال حاضر  سوء استفاده از قدرت مرجعيّت آن
گردد، وضعى که  گسيخته و غير قابل اداره مى ت که جهان روز به روز بيشتر لگامچنان عميق اس ن آ

  .تر نموده است سست شدن پيوندها در سطح جامعه آن را بسيار وخيم

دانند که منظور از اين ظهور اعظم ايجاد يک خلق جديد  پيروان اسم اعظم همگى به خوبى مى"
ارتفع منه بمشيّتک و ارادتک انقلبت أالشيآء کلّها  اّول کلمة خرجت من فمه و اّول ندآء…' است.

کنندۀ نقشۀ  افراد، مؤّسسات و جامعه، سه شرکت ' .…و الّسمآء و ما فيها و أالرض و من عليها
ملکوتى، تحت تأثير مستقيم قواى خالّقۀ ظهور حضرت بهاءاهّلل در حال تقليب هستند و مفهومى 

شود، در حال بروز است.  به مرحلۀ بلوغ خود نزديک مى جديد از هر يک، متناسب با نياز بشرى که
باشد و قواى  دهد نيز در حال تحّولى عميق مى کننده را به هم پيوند مى روابطى که اين سه شرکت

شود. خصايص  آيد که تنها با پيروى از تعاليم مبارک ايجاد مى  سازى به عرصۀ وجود مى  تمّدن
جانبۀ حاکم بر عالم  بستگى همه گر هم گى متقابل که نمايانمشّخصۀ اين روابط، همکارى و وابست

  ٥"باشد. خلقت است مى
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هايى که همگام با  ، ويژگىيابد ادامه مىتوصيف برخى خصايص فرد، مؤّسسات و جامعه  بابيان اين 
چه . آنخواهند شدپديدار رود  مى پيشبه ظهور حضرت بهاءاهلل  که با الهام از سازى فرايند تمّدنپيشرفت 

مشّخصۀ روابط  تعاون و تعاضددر اين زمان مفيد باشد آن است که شما تصويرى از جهانى که در آن تواند  مى
تان به  کنندۀ مورد بررسى است در ذهن خود شکل دهيد. افکار زير ممکن است در تأّمالت ميان سه شرکت

به اين فهرست  حاصل شده،ستان از مشورت با دورا که ديگر  ىهاي شما کمک کند و شايد بخواهيد انديشه
  .اضافه کنيد

جويى جايى  شوند و حسادت و رقابت جهانى که در آن همه از دستاوردهاى ديگران مسرور مى −
 ندارد

 ديگران هستندبا يادگيرى مشتاق و  توانند از نظرات خود منقطع شوند جهانى که در آن افراد مى −

 با هم در هماهنگى و توازن هستند شرفت جامعهجهانى که در آن ترّقى مادى و روحانى فرد و پي −

 وجود دارد ىبه قابليّت هر فردايمان جهانى که در آن  −

، نه از شود ناشى مىجهانى که در آن اقدامات از اشتياق به خشنودى خدا و اطاعت از تعاليمش  −
 شوق به مقام يا قدرت

کنند و  و هدايت مىورانند پر مىجهانى که در آن مؤّسسات ابتکار و اقدامات خودجوش فرد را  −
 دهند انضباط نشان مىاز خود شان  نفسپيروى نکردن از تلقينات  درافراد 

شخصى ندارند و با کّف نفس، قواى منفعت جهانى که در آن اعضاى مؤّسسات اشتياقى به  −
 نمايند کنند مى خود را وقف تواندهى مردمى که به آنها خدمت مى

 تماع الگوى فروتنى و تواضع هستندکنندۀ اج اداره جهانى که در آن اعضاى مؤّسسات −

اعضاى شانه به شانۀ ،  جهانى که در آن کسانى که از آنها براى خدمت در مؤّسسات دعوت شده −
 کنند جامعه کار مى

جهانى که در آن مؤّسسات منابع هدايت هستند و اطاعت صميمانۀ قلبى از آنها يک شرط الزم  −
 شود دانسته مىاصلى کنندۀ  براى پيشرفت سه شرکت
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هاى  دهد استعدادها و قابليّت کند که اجازه مى جهانى که در آن جامعه شرايطى فراهم مى −
 تجلّى جمعى پيدا کند شاعضاي

تر  دهد انرژى اعضاى جوان است و اجازه مى" ها شکاف نسل"از عارى جهانى که در آن جامعه  −
 گيردتر تحت هدايت قرار  جامعه و تجربۀ اعضاى سالخورده

 کنند هاى حيات جامعه کار مى جنبهجهانى که در آن زنان و مردان دوشادوش هم در همۀ  −

آنها در حيات جامعه تأثيرى ها در مشارکت  جهانى که در آن جايگاه اقتصادى افراد و خانواده −
 ندارد

تمّدنى جهانى شود و وقف پيشرفت  در آن آزادانه به اشتراک گذاشته مىدانش جهانى که  −
 مادى و روحانى شکوفا و مرّفه استود که در ابعاد ش مى

−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

  ديگرى به فهرست اضافه کرديد، در گروه خود سه سؤال زير را به بحث بگذاريد:جمالت وقتى 

گرايانه است يا واقعًا به وجود خواهد  کنيد رؤيايى آرمان آيا جهانى که در ذهن خود تخيّل مى  الف.
 آمد؟
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بينيم  شود با جهانى که امروز پيرامون خود مى ه با افکار و عواطف باال توصيف مىجهانى ک  ب.
 چقدر فاصله دارد؟

  اند و نسبتًا اندک افرادى که خود را وقف خدمت به امر مبارک کردههنوز از گروه فزاينده اّما   ج.
چه چيزى  کوشند اند مى فاصلۀ جهان ما با آنچه حضرت بهاءاهلل ترسيم فرموده براى کاهش
  ؟رود انتظار مى

  بخش ششم
 "همراهى"در معناى گستردۀ کلمۀ  ،هر چند مختصر ،مذاکرات ما در چند بخش پيش کمک کرده

وقتى تالش مى کنيم که با حالت يادگيرى به پيمودن يک مسير خدمت کاوش کنيم.  خصوص در ارتباط با هب
شان يارى کنيم، بايد برخى صفات،  شابههاى م امر مبارک خدمت کنيم و همچنين ديگران را در تالش

ها را در خود پرورش دهيم. بياييد داستانى را مطالعه کنيم که در خصوص پرورش اين  ها و مهارت منش
اين داستان که قسمت اّول آن را در اين بخش ارائه  کند. هايى ارائه مى ها بينش ها و مهارت صفات، منش

هاى واقعى تنظيم شده و بنابراين تجربۀ دوستان بسيارى را  ى از موقعيّتمشاهداتبا کنار هم گذاشتن کنيم،  مى
  نماياند. ها به واقعيّت بازمى شان براى تبديل آرمان هاى حين کوشش

تحصيالت عالى از اّولين سال  حال آغازمونيکا جوانى نوزده ساله از يک شهر کوچک است و در 
وقتى نيز  شغل پارهاش  ى کمک به مخارج خانوادهبرا. او در دانشگاهى در همان نزديکى است خود

دارد. طّى دو سال گذشته، به عنوان مشّوق يک گروه يازده نفره از نوجوانان خدمت کرده، مسئوليتى 
که برايش عزيز است. او که تأثيرات برنامه را بر خود و دوستانش ديده، براى کمک به گروه در 

را   هر لحظهکند  هاى ديگرى که با انرژى دنبال مى يّتاش و فّعال هاى خدمتى پروژه مطالعاتش،
کند، از حّس عميق سرور  کنند فکر مى شمارد. هر گاه به پيشرفتى که اعضا حاصل مى غنيمت مى
نقشى در فرايند  ايفاى فرصِت کند چه لطفى شامل حالش شده که  احساس مىشود و  سرشار مى

يوند خودش با برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان به پ .يافته استتواندهى روحانى و عقالنى آنها 
شان بود.  کنندگان يک گروه در محلّه از شرکتخود او گردد، وقتى که  حدود هفت سال پيش بازمى
شان  متون مورد مطالعه موجود دردربارۀ مضامين روحانى  ساالنش و سن گفتگوهاى بسيارى که با هم

تکوينى حياتش کننده و  تعيينهاى  سال طّى آنام دادند، هاى خدمتى که با هم انج داشت و پروژه
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شان در مونيکا  ها شوقى براى کمک به ديگران در ترّقى روحانى تأثير عميقى بر او داشت؛ اين فّعاليّت
  برانگيخت.

کنندۀ  . در جلسۀ تأّمل و بازنگرى مشّوقان، هماهنگاست پذيرفتهرا امروز مونيکا مسئوليّت جديدى 
را  ۵، اعالم کرد گروهى از جوانان که به تازگى مطالعۀ کتاب آندرهمحدودۀ جغرافيايى، ر نوجوانان د

اند مشتاقند خدمت به عنوان مشّوق را آغاز کنند. از آنجا که يکى از آنها، رودريگو،  به پايان برده
در تالشش  تواند او را مى اگرکند، از مونيکا خواسته شد که  تقريبًا نزديک خانۀ مونيکا زندگى مى

هاى الزم در برنامۀ تواندهى  براى تشکيل يک گروه و کمک به اعضاى گروه براى آغاز فّعاليّت
 ،روحانى نوجوانان همراهى کند. گرچه مونيکا به توانايى خود در انجام اين وظيفه به نحو شايان

مراهى رودريگو در ، تصميم گرفته به خدا توّکل کند و نهايت تالش خود را در هاطمينان کامل ندارد
اى که چند ماه پيش برگزار شد به خاطر دارد،  . او در واقع رودريگو را از جلسهبنمايدمسير خدمتش 

هاى  تاليّ فعّ در تا اى که در آن براى اّولين بار از رودريگو و دوستانش دعوت شده بود  جلسه
  شرکت کنند. ۀ جغرافيايىسازى محدود جامعه

شناسد که گاهى  يابد که رودريگو چند نوجوان در محلّۀ خود مى شان درمى مونيکا طّى صحبت اّوليه
، دربارۀ آنها فکر ۵کند که هنگام مطالعۀ کتاب  کند. رودريگو اشاره مى آنها را در پارک مالقات مى

تواند برنامه را به نحوى توصيف کند که توّجه آنها را برانگيزد.  انديشيده که چطور مى کرده و مى مى
کند براى مالقات نوجوانان  و پيشنهاد مىکند دنبال که اين فکر را کند  کا رودريگو را تشويق مىموني

، مونيکا و رودريگو يکديگر را مالقات به ديدار نوجوانان برونداو برود. روزى که قرار است همراه 
 ۵مرتبط کتاب هاى  . آنها به بخشصحبت کنند گروه بگويندتوانند به  مى در مورد آنچهکنند تا  مى

 ۵نوجوانان و اهداف برنامه را آن طور که در کتاب  شمار ىکنند و استعدادهاى بالقّوۀ ب مراجعه مى
 روند. مى و به پارک محلّهکنند  تالوت مىکنند. با هم چند مناجات  خود يادآورى مىبه توصيف شده 

  فوتبال هستند.بازى مشغول  جاجوانان در آننو

کند و شروع به گپ  نوجوان معّرفى مى ۸از حدود متشّکل جمعى مونيکا را به  بعد از بازى، رودريگو
آشنا اى  برنامهبا که اخيرًا  گويد مىاى بّشاش و مسرور به آنها  خيلى زود، رودريگو با چهرهکنند.  زدن مى

ى کنند، اّما يک سّن آنهاست. نوجوانان با دّقت گوش مى که هدفش آزاد کردن قواى جوانان هم شده
 تکماالمايل به کسب  که گروه نوجوانانيک . رودريگو دربارۀ مفهوم شود دور مىاز آنها به آرامى 

 ،دهند هايى که با هم انجام مى کنند و نوع فّعاليّت بحث مى آن  ۀدربار يش، مضامينى که اعضااست
شود ممکن  مىهايى که ارائه  کند انديشه اى در اين ميان، مونيکا احساس مى کند. لحظه صحبت مى

به آنها دربارۀ گروهى که مونيکا کند،  مى ىاست کمى انتزاعى به نظر برسد؛ پس وقتى رودريگو مکث
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گويد، اين که چطور گروه تشکيل شد، هر چند وقت يک بار مالقات  کند مى خودش با آن کار مى
که را هاى خدمتى  ژهکنند. همچنين بعضى از پرو اعضاى گروه مطالعه مىو چه مطالبى را با ، کنند مى

. در پايان دربارۀ پيوندهاى قوى دوستى که ميان همۀ آنها شکل گرفته کند توصيف مىگروه انجام داده 
  کند و اين که مطالعه، يادگيرى و خدمت با يکديگر چقدر براى همه سرورانگيز است. صحبت مى

کند  نند. رودريگو احساس مىکند دوستان جوان رودريگو ماهيّت برنامه را درک ک اين مثال کمک مى
کند، اّما رشتۀ  دهند. او شروع به صحبت مىتشکيل زمانش رسيده که از آنها بپرسد آيا مايلند گروهى 

به مونيکا گرفتن دهد و مطمئن نيست چطور گفتگو را ادامه دهد. براى کمک  افکارش را از دست مى
دهد که اّولين  . به اختصار توضيح مىتابدش کمکش مىبه حالت ترين  طبيعىبا کند. مونيکا  نگاه مى

به آسانى اش  به گروه مهم بوده. بقيه بخشيدنو هدف دادن مالقات گروه خودش چقدر در شکل 
شود. رودريگو و مونيکا عمدتًا  . صحبت کوتاهى دربارۀ بهترين زمان براى مالقات مىرود پيش مى

براى اّولين مالقات  کند جوانان پيشنهاد مىشود: يکى از نو ساکت هستند. به زودى توافق حاصل مى
ببينند و به در پارک بعد از ظهر يکديگر را  ۳که روز بعد ساعت  گذارند قرار مى. آنها به خانۀ او بيايند

يک يا دو نفر از دوستان خود را که فکر بتوانند کنند که  خانۀ او بروند. چند نفر ابراز اميدوارى مى
  .بياورندمند باشند با خود  امه عالقهکنند ممکن است به برن مى

شد. مونيکا  کنند. بهتر از اين نمى مونيکا و رودريگو در راه بازگشت از پارک دربارۀ اين تجربه تأّمل مى
و خلوص  چطور به سببکه رودريگو چقدر خوب برنامه را معّرفى کرد و اين که نوجوانان  ددار ابراز مى

کنند که  بدون تجزيه و تحليل بيش از حد، گفتگو مى آنها ند.نظرات او جذب برنامه شدصميميّت 
خواهد براى  تر توضيح دهند. رودريگو از مونيکا مى ها را واضح توانستند برخى انديشه چطور مى
آن بخش هر يک جداگانه، گيرند که شب،  پذيرد. آنها تصميم مى اّول به او بپيوندد و او مى مالقات

  مرور کنند. ،کند مى را بررسىجلسات اّول گروه نوجوانان را که ماهيّت  ۵کتاب از 

 کنيد مشّخصۀ منش مونيکا بود خط بکشيد: دور کلماتى که احساس مى .۱

  رو گشاده  مهربان
  مصنوعى  انتقادى
  جو و سلطه کنندهتحقير  کننده تشويق

  طبيعى   رئيسمثل 
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دارد خدمت به عنوان مشّوق  براى ى کهمونيکا چگونه به رودريگو کمک کرد تا اطمينانش به قابليّت .۲
 افزايش يابد؟ 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

 ؟دکر حاصل مىاگر مونيکا هر يک از افکار زير را داشت، نتيجۀ مالقات چه تفاوتى  .۳

 کنم. توانم ببينم که واقعًا دارم به او کمک مى ! مىماهرممن چقدر   الف.

 کند. خوب شد که آمدم. داند چه مى نگاهش کن. او واقعًا نمى  ب.

 گذارم نيروهاى روحانى او را هدايت کنند. فقط در سکوت دعا خواهم کرد و مى  ج.

 .پيروى کنداز دستورات من فقط الزم است در اين مرحله،   د.

 گيرد. کنم، و اّال اشتباه ياد مى بايد مطمئن شوم که هر اشتباهى را همين حاال تصحيح مى  ه.

کرد، نتيجه چه تفاوتى  ۀ مساعدت مونيکا فکر مىهاى زير دربار و اگر رودريگو به هر يک از شيوه .۴
 داشت؟

 نياز از ديگرانم. به کمک کسى نياز ندارم. بىمن   الف.

 کنند از من بهتر هستند. کنند، فکر مى کسانى که به من پيشنهاد کمک مى  ب.

 خواهد نحوۀ کار من را ارزيابى کند. دهد، مى هر کس به من پيشنهاد همراهى مى  ج.

ام کند؛ کافى است  دهم کسى همراهى م وقتى يک اقدام خدمتى انجام مىخواه نمى  د.
 ام را در جلسات تأمل و بازنگرى در ميان بگذارم. تجربه

 .دهد ، پيشنهاد کمک نمىتوّقع جبرانهيچ کس بدون   ه.
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 ۲۳ – ر در مسير خدمتهمراهي

 خواهم ديگران به من آموزش دهند که چطور خدمت کنم. نمى  و.

 نند. خواهم ديگران دربارۀ من قضاوت ک نمى  ز.

به پارک  گىنوجوانان چقدر بود؟ اگر بدون آمادبا اهّميّت صحبت مونيکا و رودريگو قبل از مالقات  .۵
سازى و  شدند؟ در گروه خود دربارۀ ضررهاى عدم آماده رفته بودند، چقدر کارآمد و مؤثّر واقع مى

 سازى بيش از حد در چنين مواقعى گفتگو کنيد. آماده

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

گفتگو شود. با دوستان خود  به تشکيل گروه نوجوانان مى منجر عّددى وجود دارد کهالبتّه شرايط مت .۶
کنيد در هر يک از بسترهاى زير، چگونه براى کمک به مشّوقى که براى بار اّول در حال تشکيل گروه 

 کرديد: است اقدام مى

 شناسد شان را مى هاى اى که مشّوق تعدادى نوجوان و خانواده در محلّه  الف.

 اى که مشّوق هنوز با اعضاى جامعه آشنا نيست در محلّه  .ب

 ميان نوجوانانى که عضو خانوادۀ گستردۀ مشّوق يا از دوستان نزديک او هستند  ج.

 اى که مديرانش دانش کمى دربارۀ برنامۀ نوجوانان دارند در مدرسه  د.

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   
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همراهى يک مشّوق گروه نوجوانان محدود  نيازهاى مرتبط بادغدغۀ شما حين مطالعۀ اين واحد به  .۷
شود. بنابراين شايد مفيد يابيد تمرين قبل را اين بار در زمينۀ کمک به کسى که مشتاق است يک  نمى

حلقۀ مطالعه را آغاز کند يا کسى که مايل است يک کالس کودکان را شروع کند تکرار کنيد. البتّه 
براى از موارد باال باشند؛ گروه شما ممکن است  ىيککنيد  الزم نيست بسترهايى که انتخاب مى

قابل توّجه هاى مطالعه، يک بستر  در نظر آورد. در مورد حلقهترى  هاى مناسب موقعيّت، انجام اين کار
اند و آمادۀ شروع  موقعيّتى است که در آن گروهى برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان را به پايان رسانده

   ه هستند.اصلى دروس مؤّسسسلسلۀ 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

 بخش هفتم
ماهيّت رابطۀ بين دو نفر مانند مونيکا و رودريگو را که با هم يک مسير خدمت را در اين بخش، 

که وجه تمايز تعامالت ميان کسانى که با هم به امر  حتمًا موافقيدپيمايند با دّقت بيشتر بررسى خواهيم کرد.  مى
است. دوستى حقيقى آرمانى  –سن، تجربه يا پيشينه  از صرف نظر –د، دوستى حقيقى کنن مبارک خدمت مى

خواهيم دربارۀ يک  يابند. وقتى مى است که بسيارى در آرزويش هستند، اّما دستيابى به آن را دشوار مى
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 ۲۵ – ر در مسير خدمتهمراهي

الهى نامحدود بصر باطنى خود را به سرچشمۀ  استبه دست آوريم، خوب هايى  بصيرتانسانى  ۀخصيص
  گيريم. هاى بسيارى ياد مى خصيصۀ دوستى، از دوست حقيقى خود درست ماهيّ طوف داريم. در مورد مع

  دربارۀ گزيدۀ زير از کلمات مبارکۀ مکنونه تأّمل نماييد:

دوستان ظاهر نظر به مصلحت خود يكديگر  را دوست داشته و دارند و لكن دوست معنوى شما "
  ٦"مخصوص هدايت شما بالياى ال تحصى قبول فرموده.را الجل شما دوست داشته و دارد بلكه 

را به  مان مظهر ظهور الهى، دوست حقيقى ما، ما را به خاطر خودمان دوست دارد. ما نيز دوستان
 که اين اصلى با اينرسد.  خاطر خودشان دوست داريم و نه به خاطر مصلحت و خيرى که به خودمان مى

دشوار اين اصل ، به عمل درآوردن د از معيارهاى دنيوى پيروى کنيمدر روابط خوواضح است، هر گاه سهوًا 
شود و  بينيم دوستى به کااليى قابل مذاکره تبديل مى بينيم؟ مى نگريم چه مى شود. وقتى پيرامون خود را مى مى

 برند با ميزان سودى که يک يا چند نفر از آن رابطه مى به نحوى فزاينده ، ارزش آنتصريحبه تلويح يا 
و بعدًا، سازد  وادار مىديگر يکشود. و چه بسا، احساسات زودگذر افراد را به دوست شدن با  گيرى مى اندازه

  نّص زير را بخوانيد و دربارۀ آن تأّمل کنيد: .کند مجبور مى همان احساسات آنها را به دور شدن از هم

به معرفت الهى حاصل شود  محبّت ميان قلوب احباب نظر به اتّحاد حقيقى ارواح بوده. اين حّب "
تا انسان محبّت الهى را در مرآت قلب بيند. هر يک انعکاس جمال الهى را در ديگرى مشاهده 
نمايد؛ چون اين شباهت را ميان خود بينند، به محبّت مجذوب يکديگر گردند. اين محبّت کل را 

نمايد. اين محبّت  امواج يک دريا کند، اين محبّت کل را نجوم يک آسمان و اثمار يک شجر
 اتّفاق حقيقى را تحّقق بخشد و بنياد اتّحاد واقعى گردد.

اّما محبّتى که گاه ميان دوستان وجود دارد محبّت (حقيقى) نيست، چه که در معرض انقالب "
جهت شرق از است، جذبۀ صرف است. چون نسيمى بوزد، اشجار ضعيف تسليم شوند. چون باد 

جهت غرب بوزد، درخت به شرق متمايل گردد. اين از شود و چون  باشد، درخت به غرب متمايل
محبّت ريشه در شئون تصادفى حيات دارد. اين محبّت نيست، آشنايى صرف است، در معرض 

 تغيير است.

کند. ديروز حاضر بودند در راه  اند و فردا تغيير مى بينى دو نفس به ظاهر دوست صميمى امروز مى"
امروز از مصاحبت هم در گريزند. اين محبّت نيست. تسليم قلوب به يکديگر جان فدا کنند، 
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تصادفات زندگى است. چون علّت مرتفع شود، محبّت منقضى گردد. اين به واقع محبّت 
  (ترجمه) ٧"نيست.

 گرچه تنها فضا نيست، اّما فضايى مهم استاست که عرصۀ خدمت اين  ارائه شده در اينجا  انديشه
تواند شکل بگيرد. بياييد دربارۀ اين  مىمثل بيان فوق تحسين شده، بياناتى در که وستى که در آن اين نوع د

شان همگراست، به صورت طبيعى به سوى يکديگر کشيده  هاى قضيه تأّمل کنيم. افرادى که اهداف و آرمان
با دهد  ه مىآورد و اجاز خدمت به نوع انسان نيرويى است که افراد را گرد هم مى ۀشوند. طلب خالصان مى

توان  . اّما چنين پيوندهايى چقدر قوى و ماندگار است؟ به طور کلّى، مىبرقرار کنندپيوندهاى دوستى يکديگر 
. تصميم بگيريد کدام يک از شوند افراد دوست يکديگر بمانند سبب مىبه پيوندهاى متنّوعى انديشيد که 

بيشتر، در  احتماالً ست، به بيان ديگر کدام يک ترين ا ترين و کدام قوى ضعيف، موّجهموارد زير، هرچند 
  آورد: ها دوام مى امتحانات و دشوارى

  منافع فردى مشترک    ____  
  منافع خانوادگى مشترک    ____  
  منافع مشترک بر اساس ايدئولوژى سياسى    ____  
  منافع مشترک بر اساس قوميّت    ____  
  منافع مشترک بر اساس ملّيت    ____  
  هدف مشترک براى ساختن اجتماعى جديد    ____  
  هدف خداونديافتن بر اهلل و عرفان  بّتمح    ____  

يابند، بايد مراقب باشيم که مبادا به اسم خدمت، مطالبات  گرچه در بستر خدمت، روابط عمق مى
اهلل است  انگيزد محبّت بيش از حد از دوستى داشته باشيم و موجب بيگانگى شويم. آنچه ما را به خدمت برمى

اى از اين  فان هدف خداوند براى نوع انسان است. درک فزايندهدهد عر هاى ما جهت مى و آنچه به تالش
پيشرفت در يک حوزۀ خدمت از يک  ۀمالحظهاى غيرضرورى بين شوق  کند از تنش واقعيّت به ما کمک مى

ها مثًال  مان به ايجاد پيوندهاى دوستى بادوام از سوى ديگر، بپرهيزيم. ممکن است اين تنش سو و اشتياق
هاى خدمت و نيازهاى دوستى حقيقى را متمايز و جدا از هم ببينيم ايجاد شوند. دربارۀ  ندىزمانى که نيازم

که تواند به عنوان راهنماى يک حلقۀ مطالعه يا مشّوق بر عهده گيرد بينديشيد. اين  اقدام خدمتى که فرد مى
م آن است که دوست حقيقى باشيم مستلز انکنندگان يک حلقه يا اعضاى يک گروه نوجوان براى شرکت

 خالصانهبه امر الهى را به دست آوريم. و خدمت  پرستى عارى از نفسخالصانه و خصايص الزم براى خدمت 
که اشتياق خدمت به ايشان را داريم. اين دو نياز را نبايد است به امر مبارک نيازمند محبّت حقيقى به کسانى 
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، دوستى بين کسى که خدمت نيستند هميشه مالزمه از يکديگر جدا کرد. توضيح دهيد چگونه عوامل زير، گرچ
کند و  کنندگان حلقۀ مطالعه يا کسى که به عنوان مشّوق خدمت مى کند و شرکت به عنوان راهنما عمل مى

  اندازند: به امتحان مىرا اعضاى يک گروه نوجوانان 

    ____________________________________________________  انتظارات نابجا:   الف.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    _________________________________  کنندگان:   سرعت مطالعۀ شرکت زصبرى ا بى  ب.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    ____________________________   کنندگان: توّجهى به شرايط دشوار يکى از شرکت بى  ج.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    __________________________  : شده ها و نتايج ثابت و از پيش تعيين دلبستگى به رويه  د.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

  بخش هشتم
توانيم ماهيّت تعامالت بين کسانى  داشتن افکار باال دربارۀ رابطۀ بين دوستى و خدمت، مىنظر با در 
. بياييد ابتدا مثال رودريگو در نظر بگيريمکنند  به پيشرفت يکديگر کمک مىد گوناگون خوى ها را که در نقش

خواهد براى هر يک از اعضاى  کوشد يک گروه نوجوانان تشکيل دهد بررسى کنيم. او بدون شک مى را که مى
گروه يک دوست حقيقى شود. او همچنين انگيزۀ خدمت به عنوان مشّوق را دارد تا بتواند در پيشرفت 
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مشارکت در شود، بايد مطمئن شود فوريّتى که براى  اش سهيم گردد. اّما وقتى وارد اين حوزۀ خدمت مى معهجا
سبب نشود که انتظار نتايج سريع داشته باشد و به اين ترتيب روابط دوستى که  کند حس مىتحّول اجتماع 
مبادا به خاطر حفظ دوستى، از که  شان دارد به خطر افتند. در عين حال، او بايد مراقب باشد سعى در پرورش

تان به  هاى زير در گروه معيارهاى روحانى که بايد راهنماى اعضاى گروه باشند غفلت کند. تأّمل بر موقعيّت
  فکر کمک خواهد کرد.طرز اين  وضوِح 

ند کند هدف برنامه را درک کن نحوۀ تعامل رودريگو با نوجوانان در چند جلسۀ اّول به آنها کمک مى  الف.
. به نظر شما، کدام يک تعيين کنندشان با يکديگر و با رودريگو  براى نحوۀ تعاملمناسبى  ۀمحدودو 

 کشد؟ به بهترين نحو به تصوير مى ،رودريگو بايد در چند جلسۀ اّول انجام دهدرا که آنچه  از موارد زير

  گذاشتن قوانين سخت که هر عضو گروه بايد از آن پيروى کند.    ____  

آنها در جلسات حثى در ميان نوجوانان دربارۀ مفهوم کمال و نحوۀ کوشش هدايت ب    ____  
  براى رسيدن به کمال.گروه 

آزادند وقتى با او هستند دوست آنهاست، او اعضا که چون  بهاين حس  منتقل کردن    ____  
 .خواهند رفتار کنند هر طور مى

هاى  يک از پاسخ نند. کدامک در جلسات گروه شرکت نمىبه طور منّظم چندين نفر از نوجوانان   ب.
 دهد که رودريگو هنوز به آنها محبّت دارد و دوست آنهاست؟ زير نشان مى

  کنند. که آنها وقت او را تلف مى کند و فکر مى کند صبرى با آنها رفتار مى او با بى    ____  

کند همه چيز  شوند، وانمود مى گيرد و هر بار حاضر مى او غيبت آنها را ناديده مى    ____  
  ت.خوب اس

و  آنها زندگى کند تا با يادگيرى بيشتر دربارۀ محيط شان مالقات مى هاى او با خانواده    ____  
 را کشف کند. شان حضور نامرتّب عللهايى که با آن روبرويند،  چالش

اند، موانعى وجود دارد، به ويژه گاهى در نحوۀ رفتار  با وجود پيشرفتى که اعضاى گروه کرده  ج.
از ارزش عميق خدمتى که هم دهد که رودريگو  هاى زير نشان مى نشکدام يک از واک آنها.
 دهد آگاه است؟ دوستى که با نوجوانان شکل مىهم کند و  مى

  انديشد. شود و به ترک گروه مى آيد دلسرد مى او هر بار مانعى جّدى به وجود مى    ____  
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و  را انجام دادهخود  ۀوظيف ،که با ارائۀ برنامه به نوجوانان رسد به اين نتيجه مىاو     ____  
  .ندارددر قبال نحوۀ واکنش آنها به برنامه مسئوليّتى 

تواند اغلب تأثيرى منفى بر نوجوانان داشته باشد.  داند که محيط اجتماعى مى او مى    ____  
کنند و سرور  مطمئن است درکى که آنها به تدريج از مفاهيم روحانى کسب مىاگرچه 

هاى آنها را به  کنند زندگى جامعه تجربه مى هاى خدمتى در پروژهانجام از عميقى که 
  نحوى مثبت تغيير خواهد داد.

هايى مانند دوستى آنها تأّمل کنيم.  حال بياييد به مونيکا و رودريگو برگرديم و دربارۀ ماهيّت دوستى
بليّت و پيشرفت دوست خود را دارد. او همچنين آگاه است که قابهروزى توان تصّور کرد که مونيکا آرزوى  مى

يابد. او بين دوستى با رودريگو و همراهى او در پيمودن مسير  رودريگو به عنوان مشّوق در عمل پرورش مى
موجب ايجاد تواند  بيند. با اين حال، تصّورات اشتباه از مطالبات دوستى و خدمت مى خدمت تناقضى نمى

کار زير که ممکن است به ذهن مونيکا که براى هر دو مضّر است. سعى کنيد براى هر يک از اف دوگانگى شود
  . جايگزينى بنويسيدداّل بر وجود يک دوگانگى بين دوستى و خدمت به امر مبارک هستند ند و نخطور ک

اگر قرار است به رودريگو در خدمت به عنوان مشّوق کمک کنم، بايد همه چيز را دربارۀ   الف.
 .بدانمرودريگو 

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

ش بگذرانيم. کافى نيست که فقط ب با جوانان ديگر بيرون برويم و خومن و رودريگو بايد مرتّ   ب.
 هم خدمت کنيم. با

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   
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 يابد. اگر رودريگو خدمت به عنوان مشّوق را رها کند، دوستى ما پايان مى  ج.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

هاى  چالشثير أتحت تتوانم رودريگو را همراهى کنم که او بدون آن که از  تنها در صورتى مى  د.
 به خدمت ادامه دهد. قرار گيرد،اش  احتمالى زندگى

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

دار خواهد  هايى کنم دوستى ما خدشه اگر دربارۀ خدمت رودريگو به عنوان مشّوق به او توصيه  ه.
 شد. بهتر است فقط او را تحسين کنم.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

 به او آيد مى به ذهنمدربارۀ رودريگو و نحوۀ خدمتش هر چه توانم  مىمن ما دوست هستيم و   و.
 .بگويم

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   
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باشد، آکنده تا آنجا که تعامالت بين مونيکا و رودريگو از آن نوع محبّتى که در بيان زير توصيف شده 
ترين اثمار را به بار  يابد، عالى دوستى آنها که با پيمودن مسير خدمت به امر مبارک در کنار يکديگر رشد مى

  :به خاطر بسپاريدايد، شايد بخواهيد آن را  تر از بر نکرده خواهد آورد. اگر اين بيان را پيش

بايد ياران الهى مجذوب و مفتون يکديگر باشند و جانفشانى در حّق يکديگر کنند اگر نفسى از "
معشوق ه آب حيات رسد و يا عاشقى ب ۀچشمه ديگرى برسد مانند آن باشد که تشنه لبى به احبّا ب

اعظم حکمت الهى در ظهور مظاهر مقّدسه اين است که نفوس  حقيقى خود مالقات کند زيرا از
محبّت اهّلل جميع را امواج يک دريا نمايد و ازهار يک بوستان کند و  ۀمأنوس يکديگر گردند و قوّ 

نجوم يک آسمان نمايد اينست حکمت ظهور مظاهر مقّدسه. چون اين موهبت عظمى در بين قلوب 
ب گردد ظلمات امکان زائل شود نورانيّت آسمانى حصول يابد احبّا جلوه نمايد عالم طبيعت منقل

ه مبارکه شود و اثمار بديعه ب ۀوقت جميع جهان جنّت ابهى گردد و هر يک از احبّاى الهى شجر آن
  ٨"بار آرد.

 بخش نهم
هاى بسيارى که در همراهى يک دوست در مسير خدمت وجود دارد  براى آن که دربارۀ ظرافت

  به دست آوريم، بياييد به ادامۀ داستان رودريگو و مونيکا بازگرديم.هاى ديگرى  بصيرت

بينند دو  رسند و مى به پارک مى ۳بعد از ظهر روز بعد، مونيکا و رودريگو چند دقيقه پيش از ساعت 
سراغ کنند و  پرسى مى نفر از نوجوانان، پائوال و رکسانا، آنجا هستند. مونيکا و رودريگو با آن دو احوال

دهد سرجيو که قرار بوده مالقات در خانۀ او انجام گيرد بايد براى  . پائوال توضيح مىگيرند ه را مىبقي
. رودريگو که انتظار داشت اکثر دوستان از بقيه خبر نداردداده و اين که  مادرش کارهايى انجام مى

ر، مونيکا از داند چه بگويد. از طرف ديگ کند و نمى جوانش را مالقات کند، احساس دلسردى مى
روند و از ديدن  آورد که وقايع اغلب آن طور که اميدوار هستى پيش نمى اش به ياد مى تجربۀ گذشته

  کند. پائوال و رکسانا ابراز خوشحالى مى

پرسد:  رکسانا مى" آييد يا نه. ما آمديم چون کنجکاو بوديم ببينيم شما و رودريگو مى"گويد:  پائوال مى
بيند،  سرورانگيز مونيکا با آنها را مىبرخورد وقتى رودريگو اشتياق دو نوجوان و  "حاال بايد چه کنيم؟"

شناسند.  رود. در ادامۀ گفتگوها، اين چهار دوست بهتر يکديگر را مى اش به سرعت از بين مى نااميدى
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شان  اىه خانوادهبا شان مجاور هم است،  هاى يابند اين دختران جوان که خانه رودريگو و مونيکا درمى
شناسد.  و در واقع مادر پائوال خانوادۀ رودريگو را مىاند  صحبت کردهدربارۀ مالقات قبلى در پارک 
د معلّم است. مونيکا اين خوان تر رودريگو در آن درس مى ادر کوچکاو در مدرسۀ ابتدايى که بر

دختران موافقت کند به مالقات والدين پائوال بروند.  شمارد و پيشنهاد مى فرصت را غنيمت مى
کند. او با دّقت به  رسند، مادر پائوال، خانم راميرز، به گرمى از آنها استقبال مى کنند. وقتى مى مى

کند. به ويژه عالقه دارد  صحبت رودريگو دربارۀ دورۀ آموزشى که اخيرًا در آن شرکت کرده گوش مى
بالقّوۀ توان انند در آزاد نمودن تو تر مى سال توضيحات رودريگو را دربارۀ نقشى که جوانان بزرگ

، رسد نوجوانان داشته باشند بشنود. وقتى صحبت به توصيف برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان مى
خواهد که  مشتاقند پائوال و رکسانا در آن شرکت کنند، رودريگو از مونيکا مى آن دوکه اى  برنامه

خدمت است، نحوۀ تشکيل گروه، هدف به مشغول در آن خود صحبت کند. مونيکا گروهى را که 
شاهد پرورش يافتن قواى چگونه دهند، و اين که او  هايى که نوجوانان انجام مى برنامه و فّعاليّت

. خانم راميرز از تجربۀ غنى مونيکا و پايدارى و ثبات او کند را توصيف مى بوده آنها روحانى و عقالنى
به اين دو رفته  رفتهدو سال تحت تأثير قرار گرفته. او  ازى بيش مّدتبراى در پرورش گروهى از جوانان 

کند در  کند. پيشنهاد مى يابد اعتماد مى زدنى مى شان را مثال جوان که خلوص و حّس قوّى هدفمندى
اى که به نظر او  اين برنامه با چالشى روبرو شدند به آنها کمک کند، برنامهداير کردن صورتى که در 

  ضرورى است. شان در محلّهوجودش 

شوند. طّى هفتۀ آينده که مصادف با مرحلۀ  شان با خانم راميرز دلگرم مى مونيکا و رودريگو از گفتگوى
گاه با کمک پائوال و رکسانا و گاه به در محدودۀ جغرافيايى است،  ها فّعاليّتکنونى ترويج دورۀ 

اين اکثر   هاى يستماتيک خانوادهکنند. همچنين به طور س با تعداد زيادى نوجوان مالقات مىتنهايى 
هاى مرحلۀ  تر جامعه که در فّعاليّت سال کنند و از مساعدت چند عضو بزرگ را مالقات مى نوجوانان

يابد که جمع کردن حدود ده تا دوازده نوجوان و  گيرند. رودريگو درمى ترويج مشارکت دارند بهره مى
نفر صحبت کنى.  ين و چند. در آغاز بايد با چندطلبد کمک به آنها در تشکيل گروه تالش زيادى مى

کنند، اّما همۀ آنها وارد آن نخواهند شد. از ميان کسانى که وارد  بسيارى به برنامه ابراز عالقه مى
کنند. اّما اگر با اشتياق و سرور پشتکار داشته باشى،  در چند جلسه شرکت مىفقط شوند، بعضى  مى

دهد که  و ثابتى تشکيل شود. مونيکا به رودريگو اطمينان مى گروه محکمتا کشد  خيلى طول نمى
حضور مرتّب در جلسات گروه عادتى است که نوجوانان به تدريج کسب خواهند کرد. با کمک پائوال 

رودريگو روز به روز کنند.  مند پيدا مى ، به زودى چند نوجوان عالقههمچنان مشتاق هستندو رکسانا که 
همۀ والدين به اندازۀ خانم دهد.  مختلف با حکمت بيشترى واکنش نشان مىهاى  تنسبت به موقعيّ 

 چند نفررسد  به نظر مىا امّ ، کنند بانه رفتار مىدّ ؤمکه همه  با اين. ق نيستندمشوّ و پذيرنده راميرز 
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يا وقت پرداختن به گفتگو دربارۀ مضامين مرتبط به تواندهى روحانى نوجوانان را  عالقه هستند بى
د. در يک مورد که پدر يکى از نوجوانان دربارۀ ارتباط برنامه با دينى که او با آن آشنا نيست ندارن

کند با اعتقاد راسخ و به وضوح به سؤاالت اين پدر دربارۀ  شبهه دارد، مونيکا به رودريگو کمک مى
کنند که  مىت صحبکنند و  تأّمل مىخصوص  به امر مبارک پاسخ گويد. بعدًا آن دو دربارۀ آن مالقاِت 

حيطۀ گفتگو با والدين، مديران مدارس،  گسترشدر چطور مواد آموزشى ملهم از ديانت بهائى 
  .کند کمک مىمعلّمان و ديگر اعضاى جامعه 

اند. اّما در  ها کار کرده کند ماه الگوى فّعاليت در اين مّدت چنان فشرده بوده که رودريگو احساس مى
اّولين  ندرد اّول در پارک، هشت نوجوان هستند که مشتاقانه منتظرواقع تنها ده روز پس از برخو

اند که به زودى دوازده نفر شوند.  خودشان اين هدف را گذاشتهبين . و در شان تشکيل شود هجلس
مساعدتى که خانم راميرز کرد، به ويژه گفتگوى مفّصلش با مادر سرجيو که قرار است گروه در خانۀ 

  حياتى بوده.دستاورد اين  ، براىتشکيل شودآنها 

هايى روبرو  مان را تشويق کنيم، به ويژه وقتى با دشوارى الزم است حين پيمودن مسير خدمت دوستان .۱
شوند. چند کلمه دربارۀ اين که چگونه مونيکا در داستان باال هم با کالم و هم با اعمالش رودريگو  مى

 را تشويق کرد بگوييد.

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

باشد. براى مثال، رودريگو توانست نااميدى خود  آنفرد پذيراى رآمد و مؤثّر است که تشويق زمانى کا .۲
. اگر قرار است از مشارکت کندرا به سرعت کنار گذارد و در گفتگويى سرورانگيز با پائوال و رکسانا 

هايى  ها و منش شويم فراتر رويم، چه نگرش هايى که ناگزير در مسير خدمت با آنها روبرو مى نااميدى
 الزمند؟

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
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  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

استعداد و در داستان باال، چطور فراتر رفتن از اتّفاقات خاص و تمرکز بر که کنيد بيان توانيد  مىآيا  .۳
 واقعيّت روحانى به ايجاد سرور و انگيزه براى خدمت منجر شد؟

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

گيرى  شکلراه ن تنها داستانى که روايت کرديم دربارۀ تشکيل گروه نوجوانان است، اّما اين داستا .۴
چنين گروهى نيست. در شرايط متنّوعى که در جهان وجود دارد، بايد رويکردهاى متنّوعى نيز براى 
برپايى کالسى جهت آموزش روحانى کودکان و ايجاد يک حلقۀ مطالعه وجود داشته باشد. در 

 تأسيستاق به مشهاى مختلف،  تدر موقعيّ  فردى کهبخش ششم، دربارۀ نحوۀ مساعدت تمرينات 
مان پيش رفته، روشن شده  پرداختيد. همان طور که داستانبه کاوش  است، يکى از اين سه فّعاليّت

هاى اّوليه براى مالقات افراد، تالش بسيارى جهت تحکيم هر يک از اين سه فّعاليّت  که فراتر از گام
در زمينۀ است مفيد يابيد که  کند. پس ممکن الزم است. بدون شک تجربۀ شما اين مسئله را تأييد مى

ى که از آنها مّطلع هستيد در گروه دربارۀ تجارب متنّوعهاى زير بر اساسى محکم،  تأسيس فّعاليّت
 گفتگو کنيد.خود 

    ________________________________________________  يک کالس کودکان:   الف.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   
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    _________________________________________________  يک گروه نوجوانان:   ب.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    __________________________________________________  يک حلقۀ مطالعه:   ج.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

کنند. در گروه  گو دربارۀ مواد آموزشى ملهم از تعاليم بهائى صحبت مىدر داستان، مونيکا و رودري .۵
از اين مفهوم به ما در کافى . چگونه درک چه معنايى داردخود بحث کنيد که اين مفهوم براى شما 

 ؟کند کمک مى با والدين، مديران مدارس، معلّمان و ديگر اعضاى جامعه هاگسترش حيطۀ گفتگو

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  بخش دهم
کند،  ، شرح تجارب و منابع انسانى الزم را فراهم مىافکاراسطۀ مؤّسسۀ آموزشى که مواد درسى، و به

و شهرهاى کوچک ها،  اى از افراد در دهکده پاسخ به اشتياق تعداد فزايندهجهت قابليّت رو به رشدى 
. شود ايجاد مىانى براى مشارکت در يک فرايند تعليم و تربيت روحدر سراسر جهان  هاى بزرگهاى شهر محلّه

شوند. برخى در کودکى وارد  مىوارد فرايند آموزشى مؤّسسه به ها در مراحل متفاوتى از زندگى  البتّه افراد و گروه
اين فرايند  واردشوند، در حالى که بعضى ديگر مانند پائوال و رکسانا در داستان ما، در آغاز نوجوانى  آن مى
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بينش حضرت بهاءاهلل براى اجتماع آينده و فرصت خدمت به نوع بشر  مجذوبشوند. بعضى ديگر نيز که  مى
  پيوندند. شوند، در جوانى و بزرگسالى به فرايند مى مى

از کودکى، حتّى از را دارد که بيشترين تأثير همۀ ما به اين حقيقت واقفيم که تعليم و تربيت وقتى 
 براى آن را جامعۀ بهائى در آينده ى است کهنوزادى، شروع شود و تا بزرگسالى ادامه يابد. اين آرمان

. با اين حال، در اين برهه، با توجه به مرحلۀ کنونى توسعۀ ق خواهد ساختاز مردم متحقّ  هاى بزرگى تجمعيّ 
در کّل فرايند آموزشى، از کودکى به بعد، صرفًا براى تعداد نسبتًا اندکى وجود دارد. شدن جامعه، امکان وارد 

مان را بر هر سه نقطۀ ورود به فرايند، يعنى کودکى، اوايل نوجوانى، و  هاى نى، ما بايد تالشبراى مّدتى طوال
مختلف يکى پس جاهاى جوانى و بزرگسالى، متمرکز نماييم. براى آن که بتوانيم از نظام تعليم و تربيتى که در 

هاى  ين سه نقطۀ ورود و فّعاليّتبهرۀ کامل بريم، بايد بتوانيم دربارۀ ايابد،  پرورش مىسيس و أتاز ديگرى 
و گاه به شکل سه واحد : گاه به صورت يک فرايند آموزشى ل کنيممّ أتمکّمل  ديدگاهدو  ازمربوط به آنها، 

  فرايند متمايز اّما به هم مرتبط.

کند سه  هاى زير چگونه به ما کمک مى ، در گروه خود گفتگو کنيد که گزارهاّول به عنوان تمرين
واحد را به عنوان يک فرايند آموزشى  –هاى مطالعه  هاى نوجوانان و حلقه هاى کودکان، گروه کالس –فّعاليّت 

  در نظر آوريم:

 قلب اين فرايند است.در مطالعۀ کلمةاهلل   الف.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

کمک کنندگان  شرکتهاى انگيزه در  تراوش سرچشمهبه تأکيد بر درک مفاهيم روحانى   ب.
 کند. مى

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   
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ناى همۀ مراحل فرايند آموزشى، فرضيات مشترکى دربارۀ ماهيّت انسان و پيشرفت اجتماع زيرب  ج.
 است.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

  شايد بخواهيد در زير، چند گزارۀ ديگر بنويسيد و مفاهيم ضمنى آنها را بررسى نماييد.

    _______________________________________________________________    د.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

    _______________________________________________________________    ه.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

    _______________________________________________________________    و.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

آموزشى به صورت يک  ۀسسّ ؤهاى م الشتمرين باال به مزايايى اشاره دارد که در عمل از درک ت
تفّکر و اقدام اين فرايند را از چندپارگى محافظت واحد چارچوب يک شوند.  فرايند آموزشى واحد ناشى مى

شود که منابع جامعه به  شوند؛ اين امکان فراهم مى کند. سه فّعاليت آموزشى در رقابت با يکديگر ديده نمى مى
بازگرديم، اين ديدگاه که آن شوند و توسعه يابند. حال بياييد به ديدگاه مکّمل  کارآمدترين شکل به کار گرفته

اند. در  خوانده "سه نياز آموزشى" العدل اعظم سه فّعاليّت فرايندهايى متمايز اّما به هم مرتبط هستند، آنچه بيت
دوم، آنها را در گروه خود به هايى در اين زمينه وجود دارد. شايد بخواهيد در اينجا به عنوان تمرين  زير پرسش

  گفتگو بگذاريد.
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، يعنى تربيت روحانى کودکان، تواندهى روحانى نوجوانان و ى آموزشىهر يک از فرايندها  الف.
سازى  هاى فشرده، در مجهودات جامعه هاى مطالعه و کمپين توسعۀ منابع انسانى از طريق حلقه

 ؟نقش متمايزى دارندما چه 

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

هاى متفاوت و تجارب  که همۀ منابع انسانى جامعه، از جمله جوانانى با پيشينه در حالى  ب.
برد سه فرايند آموزشى  توانند در پيش تر، مى اعضاى سالخورده و گوناگون، مادران جوان

به شکلى خاص مشّخص جمعيّت اغلب به اهداف يک فرايند  بخش ازمشارکت کنند، هر 
 هاى متمايزى بياوريد؟ يى از چنين مشارکتها توانيد مثال کنند. مى خدمت مى

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

که در يک محدودۀ جغرافيايى خدمت  را توانند مؤّسسات و نهادهايى چه نوع عواملى مى  ج.
در مراحل مختلف رشد يک محدودۀ  کهدر تشخيص اين امر يارى دهند نمايند  مى

، با توّجه ويژه؟ به تأکيد شودد بايفرايند آموزشى چقدر به ورود  نقاطجغرافيايى، بر هر يک از 
از ها  العادۀ اکثر جمعيّت خارقاستقبال به ماهيّت خاص اوايل نوجوانى در زندگى يک فرد و 

حتّى در مدارس، که عالقۀ روزافزونى به بخش ملهم از  –برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان 
اين فّعاليّت  ۀامکانات بالقوّ ن چه راهبردهايى تحّقق يافت –دهند  تعاليم بهائى برنامه نشان مى

 سازد؟ پذير مى را امکان

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
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  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

 هاى زير مورد بحث قرار گيرند چيست؟ برخى مفاهيمى که الزم است در مالقات  د.

    _______________________________________   :هاى کودکان مالقات خانواده −
  ____________________________________________________________    
  ____________________________________________________________    
  ____________________________________________________________   

    ______________________________________   :هاى نوجوانان مالقات خانواده −
  ____________________________________________________________    
  ____________________________________________________________    
  ____________________________________________________________   

دروس را مطالعه کنند و خود را  هاى جوانانى که مشتاقند سلسلۀ اصلى مالقات خانواده −
    ___________________________________   :براى اقدامات خدمتى آماده سازند

  ____________________________________________________________    
  ____________________________________________________________    
  ____________________________________________________________   

 معلّماناى براى راهنمايان، مشّوقان و  چرا مهم است جلسات تأّمل و بازنگرى جداگانه  ه.
 هاى کودکان وجود داشته باشد؟ کالس

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

و  طرح کنيدمؤّسسۀ آموزشى شايد بخواهيد چند سؤال مشابه دربارۀ اين ديدگاه دوم نسبت به کار م
  آنها را بررسى نماييد.
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    _______________________________________________________________    و.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    _______________________________________________________________    ز.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    _______________________________________________________________    ح.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

هاى مؤّسسه را به صورت  که تالشديدگاه را بعضى از محاسن اين  ى که اکنون انجام داديد،تمرين
در را ايند اين سه فرهر يک از سهم خاص دهد. در اينجا  سه فرايند متمايز اّما به هم مرتبط ببينيم نشان مى

. هر فرايند با پيشرفت ترويج و توان مالحظه نمود مى که در همه جا در جريان است،سازى  مجهودات جامعه
کند. بنابراين مثًال  هاى يک جمعيّت خاص دريافت مى تحکيم امر مبارک، توّجه مقتضى را بر اساس واقعيّت

شود  اى از افراد ايجاد مى ان در تعداد فزايندهکارآمد کودک معلّمانکه قابليّت خدمت به عنوان حقيقت اين 
که به ايجاد ترتيبات الزم براى عبور کودکان نزديک به  به همين ترتيب با اين. يابد ت متناسب خود را مىيّ اهمّ 

تواندهى روحانى نوجوانان و کسب يادگيرى  ۀبه برنام کودکانتربيت روحانى  ۀيازده و دوازده سالگى از برنام
 ۀبه برنام کودکانتنها بر مبناى ورود  کودکانتربيت  ۀت برنامقيّ شود، موفّ  ت داده مىيّ ين زمينه اهمّ الزم در ا

شود اين واقعيّت که  ، اشتياق به پيوند دادن اين دو برنامه سبب نمىشکل همينبه شود.  نوجوانان ارزيابى نمى
ند، فرايندى که زندگى آنها را تغيير خواهد هزاران هزار نوجوان اکنون مشتاق ورود به اين فرايند آموزشى هست

داد و آنها را توانا خواهد ساخت تا در تحّول اجتماع به نحوى هدفمند مشارکت کنند، از نظر پوشيده ماند. و 
اى از  شود که وجود تعداد فزاينده تا آنجا که به مطالعۀ تسلسل اصلى دروس مربوط است، هرگز فراموش نمى

خود را با بينش حضرت بهاءاهلل براى نوع بشر همسو  و پيمايند، را با يکديگر مىکه مسير خدمت افراد 
تواند رخ دهد  مسير مىاين اى از  چقدر ارزشمند است؛ اين درک وجود دارد که تسجيل در هر نقطه ،دانند مى

  و نبايد به عنوان شرطى براى پيمودن مسير در نظر گرفته شود. 
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  بخش يازدهم
اى  هاى مشاورين قاّره خود خطاب به کنفرانس هيئت ۲۰۰۱ژانويۀ  ۹ر پيام موّرخ العدل اعظم د بيت

 فرمايند: مى

بديهى است که کارآموزى به خودى خود الزامًا تحرکى خاص در فعاليت تبليغى به وجود "
 ٩"هاى خدمت، احبّا به تشويق مداوم نيازمندند. آورد. در همۀ رشته نمى

روند، يکديگر را هم با کالم و هم با عمل تشويق  مت به پيش مىدوستان همچنان که در مسير خد
ساختگى  ،شود کننده مى که در درازمّدت خسته عىتصنّ تمجيد تعريف و آميز  همانند  کنند. البتّه کالم تشويق مى

اين  توان به آميز را نمى انجامد نيست. همچنين اعمال تشويق مىسرخوردگى به شود و  بوده آن درک مى
. ه شوداى به کسى داد يا هر چند وقت يک بار هديهشود کشيده  "دست نوازشى به پشت کسى" است کهفروک

حمايت و تشجيع کمک  سرشار از براى آن که بتوانيم اطرافيان خود را تشويق کنيم و به ايجاد يک محيط
زم است از خود باشيم. ال هشيارو انرژى روحانى هستند تحّرک کنيم، بايد نسبت به منابعى که سرچشمۀ 

اى که با  انگيزند چه هستند و روحيه بپرسيم: نيروهايى که ما را به جّد و جهد هر چه بيشتر در ميدان خدمت برمى
شود، که از مطالعۀ  شود؟ بياناتى که در زير نقل مى کوشيم چطور احيا مى مىدر مقابل مشکالت کمک آن 

بصيرت هاى روحانى تشويق به ما  ريشهها و  سرچشمهدربارۀ  پيشين با برخى از آنها آشناييد، ىسهاى در هرود
دهند. پس از تأّمل بر آنها با اعضاى گروه خود، در فضايى که در پايان اين بخش فراهم شده، برخى از  مى

  افکار خود را در اين زمينه بنويسيد.

، يابيم رش مىفرمايند که از طريق اشعۀ شمس حقيقت است که ما پرو حضرت عبدالبهاء به ما مى
 گرديم: شويم و تشويق مى تربيت مى

بخشد. بدون حرارت آفتاب مخلوقات ممکن نيست  آفتاب جسم هم مخلوق ارضى را حيات مى"
انسانى نيز به همين قسم  سى نيابند و دچار فنا و زوال گردند. نفوى کنند، راهى براى ترقّ ترقّ 

ند و شادمان گردند. به همان قسم که آفتاب محتاج پرتو شمس حقيقتند تا رشد نمايند و نمو ياب
ى عطا ى بخشد، به همچنين شمس حقيقت روح انسانى را تعالى و ترقّ جسم انسان را ترقّ 

 (ترجمه) ١٠".کند 

گذارد  . آگاهى از اين واقعيّت نمىساطع استشمس حقيقت هميشه حاضر و اشعۀ آن هميشه 
 بارد مىنبايد فراموش کنيم که مواهب خداوند مستمرًا بر ما  تاريکى و نوميدى در قلوب ما جاى بگيرد. ما هرگز
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دانستن و عرفان بر اين و بايد هميشه، حين پيمودن مسير خدمت، آمادۀ دريافت آنها باشيم. حّس اميدى که از  
را حضرت عبدالبهاء ما  انگيزد. دهد و ما را به اقدام برمى ما نيرويى تازه مى روحبه ، آوريم به دست مى مطلب

  دعا کنيم:اين گونه فرمايند که  تشويق مى

در شبان تيرۀ نوميدى ديده ام به صبح اميد الطاف بى نهايتت روشن و باز و در سحرگاهى اين "
  ١١".جان و دل پژمرده به ياد جمال و کمالت خرّم و دمساز

اى  آينده کوشيم، در کنار حس پابرجاى اميد، ايمان ما به همچنان که در خدمت به امر مبارک مى
  هستند.ما بينى برخاسته از آن منابع قدرتمند انرژى  روشن و روحيۀ خوش

قلوب خود را از تعلّق به شؤون حاليّه فارغ نمائيد و به آينده به چشم ايمان بنگريد. امروز بذر کاشته "
گردد. شد، دانه بر زمين افتاد به روزى ناظر باشيد که تبديل به درختى شود و شاخه هايش پر ثمر 

را ادراک نمائيد البته که بى نظير  مسرور و خوشحال باشيد که چنين صبحى دميده، قدرت آن
  ١٢"است!

 نمايد ومنادى رايت عدالت بين ملل جلوه  شود ويوم نورا نزديک گشته. اساس خلقى بديع ظاهر "
صحراى جرز . ت و ثنا مبدل گرددت و استهزاء به ذهب عزّ م گردد و مس ذلّ درختان اميد سبز و خرّ 
ه دانش بدل گردد و غمام هولناک مرتفع شود و انجم ايمان و احسان در جهالت به بساتين ملتفّ 
 ١٣"آسمان عرفان بدرخشد.

بينى و محبّت  تر گردد، بنا به جبر تقابل، اعتماد و خوش چون امور ماّدى در جهان هر چه وخيم …"
و مردم را به صراط حق هدايت کند، راهى که  تر از هميشه بتابد و اميد احبّا چون فانوس درخشان
  (ترجمه) ١٤"را به بشارت آينده رهنمون باشد.تواند آنها  خدا مقرّر فرموده و به تنهايى مى

را در پيشروى امر مبارک درک  ىبينى، بايد تعامل پوياى بين بحران و پيروز براى حفظ روحيۀ خوش
  کنيم:

آيد.  هل بهاء از طريق باليا و امتحانات به دست مىبايد همواره به خاطر داشت که فتوحات ا"
مبادى آئين الهى و قابليّت اجرائى آن  ۀگيرى از امکاناتى که جهت اثبات قّوۀ فائق بحران را با بهره

ها و  کنيم. در سير تکامل امر الهى بحران سازد به وسيلۀ پيشرفت امر اهّلل تبديل مى فراهم مى
  ١٥"مده و مايۀ ترّقى بوده است.ها همواره از پى هم آ پيروزى
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موانع پايدار نگاه ترين  سهمگينبينشى از عظمت اين يوم و قواى نهفته در آن ما را حتّى در برابر 
دانيم به يارى جنود مالٔ اعلى، دستاوردهايى که در گذشته قابل تصّور نبود، اکنون ممکن  دارد، زيرا مى مى

  شده است:

عمل  .سموات و ارض و لحاظ فضل مقصود عالميان متوّجه کلّ  امروز بابى مفتوح است اوسع از"
يک قطره آب اگر در سبيلش داده  .شود بسيار جزئى در مرآت علم الهى اکبر از جبل مشاهده مى

چه که اين يوم يومى است که در جميع کتب حّق جّل جالله  .شود شود در آن مرآت دريا ديده مى
  ١٦".فرموده آن بشارته انبيا و اصفياى خود را ب

حاال شايد بخواهيد در فضاى زير برخى افکار خود را دربارۀ منابع روحانى که در ميدان خدمت از 
  بنويسيد.گيريم  آنها بهره مى

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    

  بخش دوازدهم
يم توان کنند نسبت به منابع روحانى که همۀ ما مى بياناتى مانند آنچه در باال نقل شد، به ما کمک مى

ترى پيدا کنيم. حال که بر  در ايجاد و حفظ اشتياق براى خدمت به امر مبارک  از آنها بهره بريم درک عميق
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۴۴

توانيم وارد اين بحث شويم که دوستان چگونه حين پيمودن مسير خدمت با هم،  ايم، مى اين بيانات تأّمل کرده
ارى که ممکن است وجه تمايز تعامالت آنها در زير برخى عادات و الگوهاى رفت کنند. يکديگر را تشويق مى

ايد فکر کنيد و به اختصار  هاى متفاوتى که با آن مواجه بوده . براى هر يک، به موقعيّتاست باشد فهرست شده
توصيف کنيد. سعى کنيد به طور خاص  دانيد از تشويق مى مناسبى هاى نمونهيک يا دو مورد از آنها را که 

کند. براى کمک به  تر در کنار ديگرى کار مى ر کنيد که در آنها يک دوست باتجربههايى فک دربارۀ موقعيّت
هاى متفاوت  ها مبتنى بر تجربۀ دوستان در محدوده مثالاين  .هايى براى دو مورد اّول در زير آمده شما، مثال

  است.

به و شدن آگاه ترين پيشرفتى که يکى از دوستان در يک اقدام خدمتى کسب کرده  از کوچک  الف.
 صحبت کردن تر بزرگ بسترىدربارۀ آن در نحو طبيعى 

هنگام ديدار از کالسى که يکى از يک محدودۀ جغرافيايى در  اى هکنند هماهنگ
ها را به آسانى و با اشتياق تالوت  آن بود، متوّجه شد که کودکان مناجات معلّمدوستان 

، بودشکالت کودکان در اين زمينه م نگرانکنند. او که به ياد داشت آن معلّم ابتدا  مى
، به اين پيشرفت به ظاهر کوچک اشاره کرد. آنها در با اين دوست خوددر صحبت 
  کند صحبت کردند.  که عادت دعا و مناجات وارد زندگى فرد مىمواهبى ادامه دربارۀ 

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

 تمرکز بر نقاط قّوت و مقابله با تمايل به تمرکز بر ضعف  ب.

دانست  تاق بود براى اّولين بار يک گروه نوجوانان تشکيل دهد، نمىمشّوقى که مش
اى  کرد آن بود که به خانه چطور برنامه را به والدين معّرفى نمايد. تمام کارى که مى

کننده که  هماهنگ "شما اينجا فرزند دوازده ساله داريد؟"پرسيد  و مى رفت مى
هايش براى مالقات  گرفت در تالش تر است، تصميم ترها راحت دانست او با جوان مى

تا کمک کرد کار با نوجوانان و برقرارى پيوندهاى دوستى با آنان به او کمک کند. اين 
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 ۴۵ – ر در مسير خدمتهمراهي

با گذر زمان، او ، او توانست گروهى تشکيل دهد. ىزودبه و اطمينان کسب کند 
  همچنين ياد گرفت با والدين دربارۀ برنامه صحبت کند.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

 هنگامى که يکى از دوستان در مسير خدمت با مشکل مواجه است يد دادنو ام بينى خوش  ج.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

فرد را نفس ، ضمن توّجه به اين که تأّمل کردن هايش يک دوست دربارۀ ماهيّت مشارکت با  د.
 تقويت نکنيم

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

 گويد هنگامى که يکى از دوستان از تجربۀ خود سخن مىگوش کردن با دّقت   ه.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۴۶

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

 تقويت عادت شناسايى اصول روحانى مرتبط با هر موقعيّت  و.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

 انتقال دادناظهار نمودن و را به يک دوست اطمينان به مساعدت هميشگى مالٔ اعلى   ز.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

که نتايج با انتظارات اّوليه اجتناب از احساس نااميدى زمانى کمک به يک دوست در   ح.
 اقدام خدمتىنفس از مسرور شدن خوانى ندارند و در عوض  هم

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

 اى براى پيشرفت ببيند ک به يک دوست در اين که موانع را وسيلهکم  ط.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
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  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

 اش باشد کمک به يک دوست در اين که به دنبال انسجام ابعاد روحانى و ماّدى زندگى  ى.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

 ن در نظر گرفته شدهانتقال بينشى از پيشرفت که تعامل بحران و پيروزى در آ  ک.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

 يک دوستدر کنار خدمت سرشار از سرور   ل.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

 کنند که با يکديگر مسيرى از خدمت را دنبال مىدو دوست  در رابطۀتا اينجا دربارۀ اهّميّت تشويق 
ين مسيرى قرار . حال بايد آنچه را که در بخش اّول اين واحد خوانديم به ياد آوريم، اين که چنايم تفّکر کرده

پيمايند. زيرا مسير متعلّق به جامعه  شمارى آن را مى توّسط يک يا دو نفر تجربه شود، بلکه افراد بىصرفًا نيست 
بدين معنى  .را داشته باشدجامعه نيز بايد دغدغۀ مسئلۀ تشويق که  اين مطلب به اين نکته داللت دارداست. 

براى خدمت کند.  تواند مىشود به بهترين شکلى که  تشويق مى بايد محيطى ايجاد شود که در آن هر عضو که
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۴۸

مورد نياز  ىهشيارى همگان اگر قرار باشد بعضى عادات معيّن ناخواسته در جامعه شکل نگيرند، ،نيزاين منظور 
. کنيدپيدا شايد بخواهيد چند مورد ديگر را نيز  .هايى از چنين عادات و تمايالتى آمده است . در زير مثالاست

  تمايل به

 ها تمرکز بر کاستى −
 ترين اشتباهات انتقاد از کوچک −
 ايجاد قوانين بيش از حد −
 مقايسۀ آن با اقدامى ديگر به سببيک اقدام نماياندن ارزش  کم −
 گذارد رو به افزايش مى انجام اقدامىمطرح کردن يک تجربۀ منفى از گذشته هر گاه اشتياق به  −
 شتههاى گذ بزرگ جلوه دادن روشزيبا و  −
 تفاوتى و انفعال شدن تسليم بى −
−   _________________________________________________________________   
−   _________________________________________________________________   
−   _________________________________________________________________   
−   _________________________________________________________________    

عاداتى که همۀ ما بايد اجتناب از آنها را ياد بگيريم، عاداتى هستند که پدرمآبى به بار  از جمله
اى که هم فرد و هم جامعه ممکن است داشته باشد. بنابراين هر جامعه بايد توّجه کند که  آورند، خصيصه مى

شود،  هاى فرهنگ آن تبديل شود. پدرمآبى با تشويق آغاز مى به يکى از ويژگى مبادا به اسم تشويق، پدرمآبى
  دهد. انجامد. در گروه خود گفتگو کنيد که اين مسئله چطور رخ مى زدايى افراد مى اّما به توان

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    

 ۲۹موّرخ اگر اين بررسى دربارۀ ماهيّت تشويق را با تأّمل بر بخش زير از پيامى  بودبسيار مفيد خواهد 
  اى به پايان بريد: هاى مشاورين قاّره العدل اعظم خطاب به کنفرانس هيئت از بيت ۲۰۱۵دسامبر 
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 ۴۹ – ر در مسير خدمتهمراهي

شود.  اگر با فوريّت ترتيباتى براى همراهى  تمهيدات آموزشى البتّه به تنهايى موجب پيشرفت نمى"
اند.  حمايت کافى م نتيجه مى سازى بى افراد در ميدان خدمت صورت نگيرد مساعى در راه قابليّت

رود.  کار کردن در کنار شخصى باتجربه در حين آماده شدن  آميز فراتر مى به مراتب از کلمات تشويق
شود.  اطمينان به  اى ناآشنا موجب افزايش آگاهى نسبت به امکانات موجود مى براى انجام وظيفه

ت به شروع يک فّعاليّت بخش فردى است که براى اّولين بار مبادر هاى عملى شهامت وجود کمک
دهند، هر يک با فروتنى  کند.  به اين ترتيب نفوس با کمک يکديگر درک خود را افزايش مى مى

هاى آموخته در هر زمان را با ديگران در ميان گذاشته مشتاق يادگيرى از همراهان خويش در  بينش
تواند مستقالًّ به  فرد مى شود تا جايى که شوند؛ ترديد زايل و قابليّت حاصل مى طريق خدمت مى

  ١٧"فّعاليّت پردازد و به نوبۀ خود ديگران را در همان مسير همراهى کند.

  بخش سيزدهم
روز قبل از اّولين جلسۀ نوجوانان که حاال تعدادشان به ده رسيده، مونيکا و رودريگو با يکديگر  چند

تواند کسب کند، با هم  خود مىل گروه در چند جلسۀ اوّ دستاوردهايى که  ۀدربارکنند تا  مالقات مى
خواهد تمام جزئيات جلسۀ اّول را  زده اّما نگران است؛ او مى . رودريگو هيجانصحبت کنند

که آماده  دوست دارد اين جمله را هميشه تکرار کندمادربزرگم "کند که  ريزى کند. او اشاره مى برنامه
کند.  يّت تهيّۀ يک برنامۀ سنجيده را درک مىمونيکا البتّه اهمّ  "آماده شدن براى باخت. يعنى نشدن

آگاه است: در مرحلۀ اّوليۀ ايجاد يک گروه، عوامل غيرقابل  نيز پذيرى در عين حال، از نياز به انعطاف
به آنها پاسخ دهيم. او ياد گرفته  يندآ مىپيش طور که  همانبينى بسيار زيادى وجود دارند و بايد  پيش

مفاهيمى  مناسبدرک اقدام از کامًال از يکديگر جدا کرد. توان  دام را نمىريزى و اق است که برنامه
دهد:  . مونيکا پيشنهاد مىکند پيشرفت مىو با کسب تجربه  گيرد سرچشمه مىکنند  را هدايت مى آنکه 

 "بيا کمى در اين مورد فکر کنيم که اميدواريم در سه يا چهار جلسۀ اّول به چه چيزى دست يابيم."
مان ما را قادر  مکالمات"دهد:  آورد و پاسخ مى مطالعه کرده به ياد مى ۵و آنچه در کتاب رودريگ

شان، اميدها و  شان، طبع و تمايالت با اعضاى گروه، استعدادهاىتا خواهند ساخت 
در يک کّل  کنند ى را که آغاز مىهاي به آنها کمک خواهد کرد فّعاليّت وآشنا شويم.  شان هاى انديشه

پس بايد مکالمات را طورى هدايت "کند:  مونيکا اضافه مى "دهى کنند. شان سازمان در ذهنمنسجم 
کند: ايجاد بينشى  او در ادامه اهداف مهّم ديگرى را ذکر مى "کنيم که به اين هدف دست يابيم.
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۵۰

محيطى سرشار از محبّت و احترام متقابل که مشّخصۀ جلسات آيندۀ گروه نوجوانان ساختن مشترک و 
  واهد بود.خ

آن بخش  ،با يکديگر بررسى کنندرا  ۵کتاب  در انتهاى ىگيرند بخش مونيکا و رودريگو تصميم مى
کند و  ، را به اختصار بيان مى"خدمت"و  "کمال"که برخى مفاهيم مهم براى اين مکالمات، مانند 

بررسى، دربارۀ  ضمن اينآنها به رويکردهاى ثمربخشى که خوب است مشّوق اتّخاذ کند اشاره دارد. 
جلسۀ اّول اين که کنند. همچنين يک تصوير ذهنى از  شده به دّقت مذاکره مى اهّميّت مضامين توصيه

روى رودريگو شود که  مى. طّى مشورت، مونيکا متوّجه کنند تجّسم مى چطور پيش خواهد رفت
او ممکن است بکنند و کند که نوجوانان چه سؤاالتى  فکر مىمدام . رودريگو تمرکز کردهجزئيات ريز 

کند براى هر يک زمانى  کند و سعى مى ها تهيّه مى چطور به آنها پاسخ خواهد داد؛ فهرستى از فّعاليّت
چيزى بگويد، زيرا تمايل حتّى به طور کلّى، بيند که دربارۀ اين  نيازى نمىثابت مشّخص کند. مونيکا 

با کسب تجربه، رودريگو بر نگرانى خود غلبه داند که  . او مىبکاهداشتياق رودريگو از خواهد  نمى
به پتانسيل کامل هر موقعيّتى رسيدن ذهنى الزم براى مساعدت نوجوانان در  خواهد کرد و به وضوِح 

شان دربارۀ تدارکات و مواد درسى مورد  که با هم هستند دست خواهد يافت. قسمت آخر گفتگوى
ببرد. مونيکا با خود هاى بزرگ کاغذ و خودکار  هگيرد يک تخته، تکّ  نياز است. رودريگو تصميم مى

قبل از خداحافظى، براى نوجوانان و و خوراکى بياورد.  نسائم تأييدهايى از  کند که نسخه پيشنهاد مى
  ند.نخوا مناجات مىدعا و شان  هاى خانواده

به گيرند.  رار مىند و مورد استقبال او و والدينش قور روز بعد، رودريگو و مونيکا به خانۀ سرجيو مى
بينند پائوال با دو دوست جديد  رسند. همه خوشحال هستند که مى مىاز راه بقيۀ نوجوانان زودى 

جوانان به عنوان يک گروه نواند. اين اّولين بارى است که اين  آمده؛ آنها به هدف دوازده نفر رسيده
اى  خواهد فّعاليّت ساده د و از آنها مىگوي آمد مى اند. رودريگو به گرمى به آنها خوش دور هم گرد آمده

يک تّکه کاغذ با تعدادى هر نفر شناسند. او به  انجام دهند تا مطمئن شوند که همه يکديگر را مى
نويسند؛ هر نفر کاغذ را به دوستى که سمت چپش  شان را مى هاى دهد و همه پاسخ سؤال مقّدماتى مى

  کند. معّرفى مى دهد و آن دوست او را به کّل گروه نشسته مى

شان صحبت کرده  با يادآورى مضامينى که هنگام دعوت هر نوجوان به گروه دربارهرودريگو و مونيکا 
تعالى و دربارۀ مضمون بيند نوجوانان  مسرور است که مىدهند. رودريگو  را ادامه مىجلسه بودند 
شان، يعنى در خانه،  در زندگىاين قدر حرف براى گفتن دارند؛ آنها دربارۀ کاربرد اين مفهوم کمال 

راه را براى صحبت دربارۀ موضوع کنند. مذاکره دربارۀ اين  مدرسه و جامعه، مشورت و تعّمق مى
را روى يک  ها انديشهکند. رودريگو همۀ  هايى که دوست دارند با يکديگر انجام دهند باز مى فّعاليّت
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 ۵۱ – ر در مسير خدمتهمراهي

ها آنها براى  دهد که در همۀ اين فّعاليّت يح مىنويسد تا همه ببينند. مونيکا توض برگۀ کاغذ بزرگ مى
خواهند  –جسمانى، عقالنى، هنرى و روحانى  –شان  هاى متنّوع زندگى رسيدن به کمال در جنبه

بيشتر رودريگو اعتماد به نفس شود که  رود، مونيکا متوّجه مى کوشيد. همچنان که جلسه پيش مى
رودريگو . گفتگو کنندجّديتى دربارۀ موضوعات عميق  نداشت نوجوانان با چنين. او انتظار شود مى

تواند آنها را با نوع مواد درسى که مطالعه خواهند کرد آشنا سازد. چند  کند اکنون مى احساس مى
نشان عالقه  نسائم تأييدگروه به مطالعۀ کند.  دربارۀ کتاب اّول و مفهوم تأييد صحبت مى اى دقيقه
درس اّول را به سرعت و با سرور مطالعه  ،در ادامهکند و  وزيع مىها را ت ؛ رودريگو نسخهدهد مى
  کنند. مى

، اّما هستندتمرکز مشوند که نوجوانان گرچه  زمان سريع گذشته است. رودريگو و مونيکا متوّجه مى
براى بازى فوتبال به پارک  کشد که طولى نمىکنند و  . به آنها خوراکى تعارف مىاند شدهقدرى خسته 

 هايى تعدادى از فّعاليّتنرسيدند کند که گروه  مىخاطرنشان د. در راه پارک، رودريگو به مونيکا رون مى
به که به هيچ وجه کم نبودند را  آن روز. مونيکا دستاوردهاى انجام دهندريزى کرده بود  برنامهاو که  را

ديدى.  را دو سال پيش مى بايد جلسۀ اّول گروه منتو "گويد:  مى طبعى شوخکند. او با  او يادآورى مى
در هيچ يک از نوجوانان ديگر عمًال هيچ چيز آن طور که اميد داشتم پيش نرفت و مطمئن بودم 

  "بهتر و بهتر شد.اوضاع حاضر نخواهد شد، اّما بعد جلسات 

 گيرد. کنند سرچشمه مى اقدام از درک صحيح مفاهيمى که آن را هدايت مىدر داستان گفته شد  .۱
هر چه بيشترى نسبت به مفاهيم و باورهاى عميقى بصيرت اى پرورش قابليّت خدمت، بايد بنابراين بر

که درک شناسايى کنيد را  يىها دهند به دست آوريم. برخى انديشه که به هر اقدام خدمتى شکل مى
 کند ضرورى است: آنها براى فردى که مسئوليت هر يک از موارد زير را قبول مى

    ____________________________________________________  ۀ دعا: يک جلس  الف.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    ________________________________________________  س کودکان: يک کال  ب.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۵۲

    _________________________________________________  نوجوانان: يک گروه   ج.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    __________________________________________________  مطالعه: يک حلقۀ   د.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

برهه از رودريگو در طول حيات خود، به طرق بسيارى به امر مبارک خدمت خواهد کرد. در اين  .۲
 ت داردضرورزمان، او خود را به مّدت سه سال به پيشرفت يک گروه نوجوانان متعّهد ساخته است؛ 

به خدمت ميلى  با بىتعّهدش را جّدى بگيرد و انرژى الزم را بر اين اقدام خدمتى متمرکز سازد. او که 
تمرکز خود را از دست به آسانى  در جهانى که در آن مردمثمرى نخواهد داشت.  مشغول شدن

د کرد با اشتياق ، مونيکا چطور به رودريگو کمک خواهپرند مى ديگر شاخه به اى  شاخهو از  دهند مى
هايى را  برخى انديشهکه انتخاب کرده انجام دهد؟ در گروه خود، را  خدمتى کمال، اقدامدر حّد و 

بگذاريد و به ياد داشته باشيد که مونيکا دربارۀ گفتگو توانند در اين زمينه بررسى کنند به  که اين دو مى
 اهّميّت تعّهد براى او سخنرانى نخواهد کرد.

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

که او را  در خود پرورش خواهد دادهايى که رودريگو در اين سه سال  ها، عادات و منش برخى توانايى .۳
 د کرد، چه هستند؟نبراى يک زندگى سراسر خدمت به امر مبارک آماده خواه
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  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

 کنند مىاّول سلسلۀ اصلى دروس را مطالعه کتاب راهنماى گروهى از دوستان که به عنوان فرض کنيد  .۴
را که با گذر زمان، همچنان که  "عمل کردن"و  "بودن"هاى  . برخى روشايد مشغول به خدمت شده

 دهيد، درونى خواهيد کرد چه هستند؟ به خدمت در اين نقش ادامه مى

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

ايد. برخى  متعّهد شدهدروس کالس اّول به گروهى از کودکان فرض کنيد يک سال را به تعليم  .۵
 به دست خواهيد آورد يا در خود تقويت خواهيد کرد چه هستند؟به خاطر کالس کودکان ى که خصائل

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   
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رسد مونيکا در همراهى کردن رودريگو، قابليّت تفّکر در سطح مفاهيم و اصول در عين  به نظر مى .۶
اى بليّت اين قدر بر. در گروه خود بحث کنيد که چرا پرورش اين قابرد به کار مىتوّجه به جزئيات را 
مان، يعنى  هاى جهانى کنونى آموزشى نقشه نيازاز سه يک هر  بر کنندۀ متمرکز مثًال يک هماهنگ

پيامدهاى ماندن در سطح  هاى مطالعه، مهم است. هاى نوجوانان و حلقه هاى کودکان، گروه کالس
چه هستند؟ اگر  گيرد صورت مىآن در اقدام ها با مقتضيّات واقعيّتى که  انتزاع و ارتباط ندادن انديشه

آن قدر دغدغۀ جزئيات را داشته باشيم که مکالمه فرصت نيابد به سطح مفهومى ارتقا يابد، چه 
 پيامدهايى خواهد داشت؟

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  بخش چهاردهم
عمل "و  "بودن"ايم از روابط عميقى که  هاى مختلف مؤّسسۀ روحى، سعى کرده در مطالعۀ کتاب

، بايد يمکن مىهمراهى يکديگر را هنگام يادگيرى در عمل وقتى دهند غافل نشويم.  ه هم پيوند مىرا ب "کردن
کنيم و چطور يک اقدام  اين که چه مى هر اقدام خدمتى توّجه داشته باشيم.ُبعد دو يک از اين دائمًا به هر 

رت دارند. اّما به خوبى ريزى خوب و اجراى ماهرانه به وضوح ضرو شود مهم است؛ برنامه خاص انجام مى
اقدام بناميم نيز وابسته است. ات کيفيّ ممکن است يک خدمت به آنچه اثربخشى کارآيى و دانيم که  مى

پيماييم، بايد هميشه هشيار باشيم که اقدام بايد سرشار از  بنابراين همچنان که مسير خدمت را با يکديگر مى
ت است. فرد بايد ماهو هم نفِس عمل. اقدام نيازمند شآن هاى  محبّت باشد. اقدام بايد پاک باشد، هم انگيزه

. اين موارد و شود مىحالت انقطاع اقدام را انجام دهد. بدون پشتکار دستاوردهاى اندکى حاصل با بکوشد 
العدل اعظم خطاب به  ايم. گزيدۀ زير از پيامى از بيت اقدام را اغلب مورد مشورت قرار دادهخصايص ديگر 

مان به  اقدامات دادنما در تالش براى زينت به بسيارى است که بيانات نس جوانان، تنها يکى از يک کنفرا
  بخشد: الهام مىخصايص اين 
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اى به امکان تغيير بنيادين مخالفند مجهودات شما را  اگر صداهايى که با هر نوع اشاره"
ويد. به توان اين نسل در رها کردن اعتنايى قرار دهند، مأيوس مش گرايانه تلّقى کنند و مورد بى آرمان

تان، بايد شهامت  هاى هاى يک اجتماع متفرّق اعتماد کنيد. براى اداى مسئوليت خود از آشفتگى
شان به پاکى  نشان دهيد، شهامت کسانى که به معيارهاى درستکارى پايبندند، کسانى که حيات

شان است. چون خود را  هدف ناپذير هدايتگر فکر و عمل مخّصص است و عشق و ايمانى چيره
  (ترجمه) ١٨"ناپذير عدالت خواهيد شد. وقف درمان جراحات مردمان خود کنيد، قهرمانان شکست

هاى  بصيرتدر اين بخش، در تعدادى از آثار مبارکه که به بحث فعلى ما مربوط هستند، به دنبال 
  خوانيم: مى سورۀ هيکلجديدى خواهيم بود. در 

يکل انّا خلقناک من الحديد ان استقم على امر رّبک على شأٍن تستقيم به ان يا ِرْجل هذا اله"
ارجل المنقطعين على صراط ربّک العزيز الحکيم. ايّاک ان تتحرّک من عواصف البغضآء و 
قواصف هؤالٓء االشقيآء ان اثبت على االمر و کن من الثّابتين. انّا بعثناک باسمنا الّذى به استقام کّل 

بکّل اسٍم من اسمائنا الحسنى بين الّسموات و  االرضين سوف نبعث منک ارجالً ذى استقامة و 
مستقيمة يقومّن على الّصراط و ال يزلّّن عنه و لو يحارب معهم جنود يعادل جنود االّولين و 

پاى اين هيکل، به درستى که ما تو را از آهن آفريديم. بر امر  اىمضمون به فارسى: ( ١٩"االخرين.
مستقيم بمان، به شأنى که از استقامت تو پاهاى منقطعان بر صراط پروردگار عزيز  پروردگارت

هاى بغضا و حمالت شديد اين اشرار بلغزى. بر امر ثابت بمان و  حکيمت مستقيم ماند. مبادا از طوفان
م از ثابتان باش. ما تو را به اسم خود مبعوث فرموديم، به اسمى که هر صاحب استقامتى به آن مستقي

ها. به زودى از تو پاهاى مستقيمى مبعوث  ها و زمين هاى نيک خود بين آسمان ماند و به همۀ نام
لغزند حتّى اگر سپاهيانى معادل  کنند و از آن نمى خواهيم کرد که بر [پيمودن] صراط ما قيام مى

  ).سپاهيان اّولين و آخرين با آنها بجنگند

نه ممکن است حين همراهى يکديگر در مسير خدمت در گروه خود دربارۀ اين که استقامت چگو
  تأّمل کنيد. شودظاهر 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۵۶

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  کنند: ، حضرت عبدالبهاء روايت زير را نقل مىتذکرةالوفاءدر 

روزى جناب آقا سيّد يحياى وحيد شخص فريد روح المقرّبين له الفدا حاضر شدند و در بيرون "
طفل بودم و در دامن او نشسته بودم جناب وحيد  نشسته جناب طاهره وراى پرده نشسته و من

آيات و احاديثى نظير دّر فريد از دهان مى افشاند آيات و احاديث بسيار در اثبات اين امر روايت 
هيجان آمد گفت يا يحيى فأت بعمل إِن کنت ذا علم رشيد، حاال وقت نقل ه فرمود بغتة طاهره ب

قامت است وقت هتک استار اوهام است وقت اعالء روايات نيست وقت آيات بيّناتست وقت است
  ٢٠"کلمة اهّلل است وقت جانفشانى در سبيل اهّلل است عمل الزم است عمل.

فداکردن چه جانفشانى و کنيم، بايد آمادۀ  وقتى عزم يارى يکى از دوستان را در مسير خدمت مى
  (هايى) باشيم؟  چيز

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  دهند: حضرت بهاءاهلل توضيح مى

نور اتّفاق منّور فرمايد ذکرش نار محبّت برافروزد و سبحات مانعه و حجبات ه بيانش آفاق را ب"
حائله را بسوزد  يک عمل پاک عالم خاک را از افالک بگذراند و بال بسته را بگشايد و قّوت 

  ٢١".رفته را باز آرد

ممکن است  شود چند کلمه بگوييد. چگونه دربارۀ اين که چه چيز عمل پاک محسوب مى
  توانيد مثالى از يک عمل پاک بياوريد که قّوت رفته را باز آرد؟ آن را ضايع کند؟ آيا مىخودبرتربينى 
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 ۵۷ – ر در مسير خدمتهمراهي

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

توانيم از خود بپرسيم که از طريق خطوط  پيدا کند، مىچنين قدرتى تواند  مىاگر يک عمل ساده 
تواند آزاد  کنند چه قدرتى مى ن واحد را تعريف مىعمل پايدار و متمرکزى که مسير خدمت مورد نظر ما در اي

  فرمايند: شود؟ حضرت عبدالبهاء به ما مى

مانند آفتاب که در مرآت مسّطح تأثير تاّم ندارد ولى چون در مرآت مقّعر يا در مرآت محّدب تجلّى "
ا در نمايد جميع حرارت در نقطه جمع شود و آن نقطه از آتش حرقتش بيشتر است پس بايد فکر ر

  ٢٢"نقطه جمع کرد تا قّوه نافذه گردد.

  فرمايند: مى ۲۰۰۸العدل اعظم در پيام رضوان  بيت

هاى جغرافيايى منوط به خصايصى است که خدمات شما به  رشد پايدار در هر يک از محدوده"
چنان عارى از هر گونه تعّصب اعّم از  سازد. افکار و اعمال شما بايد آن مردم جهان را متمايز مى

اى، طبقاتى و يا فرهنگى باشد که حتّى بيگانه نيز شما را  نژادى، مذهبى، اقتصادى، ملّى، قبيله
چنان به  دوست مهربان انگارد. معيار فضايل اخالقى شما بايد به قدرى متعالى و زندگى شما آن
د. فقط با پاکى و تقوى مزيّن باشد تا بتوانيد نفوذ معنوى عميقى بر وجدان جامعۀ بشرى داشته باشي
اند قادر  اتّصاف به حسن رفتار و راستى و درستى که در آثار مبارکه همگان به آن متذّکر شده

سازد  شمارى که آشنا و پنهان، بنيان جامعۀ بشرى را منهدم مى خواهيد بود در برابر مفاسد بى
الت و شرافت ايستادگى نماييد. تنها اگر بتوانيد در وجود هر انسان، اعّم از غنى و فقير، اص

  ٢٣"مالحظه نماييد قادر خواهيد بود که مدافعان عدل و عدالت باشيد.

مان در طلبش باشيم  کمال و تعالى روحانى که بايد در همۀ اقداماتنيازهاى در متن باال، به برخى از 
اشاره شده است. در گروه خود گفتگو کنيد که اگر قرار است همراهى يکديگر در مسير خدمت يک عنصر 



  نيستبراى توزيع   –  )ترجمۀ مقّدماتى( PP.PV۲.۲.۱.نسخۀ   –  نسخۀ پيش از چاپ

   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۵۸

در وجود هر انسان، اصالت و شرافت مالحظه که دار در فرهنگ جامعۀ بهائى باشد، چرا حياتى است  ريشه
  نماييم.

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  نويسند: العدل اعظم در پيامى خطاب به جوانان بهائى مى بيت

ها و فقدان تعّصب و شرافت شخصيّت و احساس واالى خدمت به  اقوال و افعال و نگرش"
به طور خالصه صفات و اعمالى که نقطۀ تمايز يک بهائى است بايد به نحوى ديگران، 

شان با دوست و دشمن  ناپذير وجه مشّخصۀ حيات درونى و رفتار بيرونى آنها و تعامالت قصور
  باشد.

فراتر روند و قلل متعالى کمال را در هر آنچه آرزوى مايگى  ميانهاى پست  باشد که از جلوه"
کنند ارتقا دهند، چه جّو  فتح کنند. باشد که بتوانند جّوى را که در آن حرکت مى انجامش را دارند

هاى  هاى مدرسه و تاالرهاى آموزش عالى باشد، چه جّو کار، چه تفريحات، چه فّعاليّت کالس
  (ترجمه) ٢٤"بهائى و چه خدمات اجتماعى.

کمى تفّکر کنيد.  مايگى ميانهيّت دربارۀ ماکه کمال، مفيد خواهيد يافت تعالى و در تأّمل بر مفهوم 
تواند به اين معنا باشد که از خودمان و ديگران انتظار کامل  نمى مايگى مياندر بستر همراهى يکديگر، پرهيز از 

شوند.  مى ترتجربه، هر چه کارآمد اندوختنبودن داشته باشيم و از اين حقيقت چشم بپوشيم که اقدامات ما، با 
در پيمودن مسير خدمت به همراه  ه نبودنماي ميان. به اين ترتيب، پذيرد صلبيّت نمىکمال و تعالى روحانى 
  ديگران به چه معناست؟
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  دهيم: گواهى مىنوروز نازل شده، به مناسبت در مناجاتى که 

انت الۭذي بك نصبت راية انت المحمود ۭفي فعلك و ارتفعت اعالم انت المطاع ۭفي امرك عرف "
ي عبادك هذا المقام ليعلموا شرف كل امر بامرك و كلمتك و فضل كل عمل باذنك و ارادتك و ياالهۭ 

امر، "هستى که پرچم  مضمون به فارسى: تو کسى( ٢٥".ليروا زمام االعمال ۭفي قبضة قبولك و امرك
اين مقام را  به تو بلند شد. الها، "حکم از آن توست"هاى  به وسيلۀ تو برافراشته شد و َعَلم "امر تو است

به بندگانت بشناسان تا بدانند شرافت هر امرى به امر تو و کلمۀ توست و فضل هر عملى به اجازه و 
  ارادۀ توست و تا ببينند زمام اعمال در قبضۀ قبول تو و امر توست.)

معنا و ارزش واقعى خود خواهيم دربارۀ اين حقيقت عميق که اقدام  در پايان اين بخش، از شما مى
اهلل و اشتياق به اطاعت اوامر او  د تعّمق نماييد. اقدامات خدمتى از محبّتگير اذن و ارادۀ الهى مىرضا و از  را

عمل بسيار جزئى در مرآت "کند که  گيرند. تأّمل بر اين حقيقت به ما در درک اين امر کمک مى سرچشمه مى
ش داده شود در آن مرآت دريا ديده شود يک قطره آب اگر در سبيل علم الهى اکبر از جبل مشاهده مى

  "شود. مى

 بخش پانزدهم
همراهى يکديگر در مسير خدمت تنها فرايندى نيست که از طريق آن، حين عمل و تأّمل بر اقدام، 

يک ابزار کارآمد ديگر براى يادگيرى، جلسۀ تأّمل و بازنگرى گروهى از دوستان است  شود. دروسى آموخته مى
  پردازند. ت يکسان به خدمت مىکه در يک حوزۀ فّعاليّ 
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اين چهار جلسه، مونيکا او را طول چهار بار مالقات داشته. در تا کنون گروه نوجوانان رودريگو 
مساعدت کرده و همزمان، خودش نيز يادگيرى زيادى حاصل کرده است. مونيکا، طّى گفتگويى 

گذارد  ک جلسۀ تأّمل و بازنگرى مىنوجوانان، رودريگو را در جريان ي دربارۀ پيشرفت فردى و گروهِى 
اين که به آن دعوت هستند. رودريگو از  ،قديمىچه جديد و محدودۀ جغرافيايى، چه که همۀ مشّوقان 

  زده است. هيجان يادگيرى کسب کند از تجربۀ جوانان ديگر مانند خودشتواند  مى

ا و سيفيايى، با مونيکا، لتيکنندۀ برنامۀ نوجوانان محدودۀ جغرا ، هماهنگآندرههفته قبل، يک از 
کنند مالقات  سازى به او کمک مى يانو که هر يک با همراهى يک يا چند مشّوق، در هماهنگسلو
کند تا دربارۀ محتواى جلسۀ تأّمل و بازنگرى مشورت کنند. پس از دعا و مناجات، او وضعيّت  مى

کند  کند و اشاره مى صار توصيف مىهاى اساسى در محدودۀ جغرافيايى را به اخت کنونى همۀ فّعاليّت
 ايناى داشته است. سپس  که برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان در ادوار اخير پيشرفت قابل مالحظه

  کنند. ، صحبت مىبه يک ها، يک چهار نفر دربارۀ پيشرفت همۀ گروه

 ى ازوالدين يککند که مالقات  به دوستان خود يادآورى مى آندرهحين تفّکر دربارۀ محتواى جلسه، 
کنونى، فّعاليّت است. در واقع، يکى از دستاوردهاى مرحلۀ ترويج در دورۀ  جارىيادگيرى  هاى هحوز

که در خردساالنى که نه تنها با والدين نوجوانان، بلکه با والدين  تعداد زياد مکالمات عميقى بوده
دهند،  ى اساسى را انجام مىها کنند و والدين جوانانى که فّعاليّت هاى کودکان شرکت مى کالس

آمده  دست صورت گرفته است. همۀ آنها موافقند که بخش اّول جلسه بايد به مشورت دربارۀ تجربۀ به
، صرف نظر از اين که در اين حوزۀ فّعاليّت اختصاص داده شود، زيرا به نفع همۀ مشّوقان خواهد بود

دربارۀ  و يسيا، چندين مشّوق را همراهى کردهلتکه داند  مى آندرهاى باشد.  گروه آنها در چه مرحله
خواهد مشورت دربارۀ اين موضوع را  از او مىو ماهيّت مکالمه با والدين يادگيرى زيادى داشته، 

  تسهيل نمايد.

توان مشّوقان را  شوند که مى کنند. حين اين کار، متوّجه مى کنندگان را بررسى مى سپس فهرست شرکت
يک از هر دهى کرد. آنها موضوع مرتبطى را براى  شان، در سه گروه سازمان بر اساس طول دورۀ تجربه

به و  نور اميدگيرى، مطالعۀ  کنند: پويايى گروه نوجوانان در مراحل اّوليۀ شکل سه گروه شناسايى مى
مشورت دربارۀ يکى از موضوعات  ،کار هاى خدمتى. هر يک از اين سه هم ، و پروژهاعداد بينديشيم

. حدود يک خواهد شدهاى مختلف حاضر  در گروه آندرهو  خواهند کردها تسهيل  ى از گروهرا در يک
شان را با هم در  هاى صيرتگرد هم خواهند آمد تا بهاى کوچک  ساعت پيش از پايان جلسه، گروه

، زيرا لوسيانو عضو يک ترتيب دهدخواهد بخش نيايش جلسه را  از لوسيانو مى آندرهميان گذارند. 
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محدودۀ جغرافيايى را در روحانى جنبش که ماهيّت  ، سرودهايىاست سرودآورى  ساخت و گرد گروه
  .سازند منعکس مى

کار  ها براى سه هم شود مشارکت و بيان ديدگاه سبب مى آندرهفروتنى و محبّت شان،  طّى مشورت
وددارى کرده. او از دستورالعمل دادن به آنها خ آندرهچگونه کند که  آسان شود. مونيکا توّجه مى

دهد و با چه  آورند گوش مى با چه توّجهى به هر کلمه که آنها به زبان مى آندرهکند که  مشاهده مى
اند ببينند،  کند نمادهايى را که به آن رسيده کند: به آنها کمک مى ها را هدايت مى توانايى مشورت

  د برداشته شود در نظر آورند.هاى بعدى را که باي و گام شناسايى کننديادگيرى را  ىهامحتوا

عمدتًا به همان صورتى جلسه شود.  جلسۀ تأّمل و بازنگرى با مشارکت بيش از بيست مشّوق برگزار مى
و مانند آنچه هميشه در چنين متعالى است رود. روح حاکم بر جمع  ريزى شده بود پيش مى که برنامه

تاريخ  آندره. در پايان، شود اصل مىحگير در ادراک جمعى  دهد، افزايشى چشم جلساتى رخ مى
دارد اختصاص مطالعۀ فشردۀ دو روزه را که به تحليل چندين متن مورد استفاده در برنامۀ نوجوانان 

يابد تا با رودريگو گفتگو کند. او از  شوند، مونيکا فرصتى مى کند. وقتى همه آمادۀ رفتن مى اعالم مى
مشّوقان به دست آورده خوشحال است. در راه بيرون بين هايى که رودريگو از مشورت  بصيرتشنيدن 

تواند زمان بيشترى براى توسعۀ برنامۀ  پرسد که آيا مى آيد و از او مى نزد مونيکا مى آندرهرفتن از جلسه، 
نوجوانان در محدوده بگذارد و عالوه بر رودريگو، دو مشّوق ديگر را نيز که به تازگى وارد اين عرصۀ 

  پذيرد. همراهى کند. او با سرور مىشوند  خدمت مى

اّول خود از پيشرفت  کارانش بر مبناى دانش دست و هم آندرهريزى جلسۀ تأّمل و بازنگرى،  در برنامه .۱
کنند. بدون چنين دانشى که تنها از طريق  شان عمل مى هاى نوجوانان در محدودۀ جغرافيايى گروه

کارآيى توانست  مىيافت، اين جلسه چقدر شد به آن دست  همراهى تک تک مشّوقان محدوده مى
 ؟داشته باشد

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   
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کند که در آن  ريزى شود، فضايى فراهم مى يک جلسۀ تأّمل و بازنگرى، وقتى به خوبى برنامه .۲
گيرند  مشترک ياد مى اى از افراد مشغول به خدمت در يک حوزۀ فّعاليّت هايى که تعداد فزاينده درس

هاى ديگرى نيز  راه کند. ادراک کمک مىدر کننده به پيشرفت جمعى  کت؛ هر شرآميزد با هم مى
کاران بخواهد که  توانست از هر يک از هم مى آندرهبراى کسب دانش وجود دارد. براى مثال، 

هاى فردى  توانست از مشّوقان مرتبط با خود بخواهد گزارش کار نيز مى گزارشى تهيه کنند و هر هم
ها و توضيحات  شد متعاقبًا با طرح خاّصى با هم آميخت. گزارش ها را مى تهبنويسند. همۀ اين دانس

در يک فرايند يادگيرى جاى خود را دارند. اّما آيا براى مثال يک گزارش مکتوب از البتّه مکتوب 
توانست جايگزين مناسبى براى مکالمات آنها باشد؟ آيا گردآورى و مطالعۀ  رودريگو به مونيکا مى

تواند جاى جلسات تأّمل ميان مشّوقان را بگيرد؟ چه چيزى در ماهيّت يک جلسۀ تأّمل و  ىها م گزارش
کند، ابزارى که  براى يادگيرى تبديل مى ضرورىبازنگرى وجود دارد که آن را به چنين ابزارى 

 آموزشى به کار رود؟نياز تواند در متن هر يک از سه  مى

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

هاى کودکان در محدودۀ  کالس معلّمانبراى جلسات تأّمل و بازنگرى برخى از مضامين مشورت در  .۳
 جغرافيايى شما چه بوده است؟

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   
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سلسلۀ کسانى که به عنوان راهنماى براى برخى از مضامين مشورت در جلسات تأّمل و بازنگرى  .۴
 چه بوده است؟کنند  هاى مؤّسسه در محدودۀ جغرافيايى شما خدمت مى دورهاصلى 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

معناى  "خواهيم ياد بگيريم مى". گفتن اين که داشته باشيمموضوع يک يا چند  بايديادگيرى براى  .۵
يا حداقل حوزۀ يادگيرى را معيّن کنيم. براى هر يک از موضوع ، مگر آن که چندانى ندارد

به اين فهرست شود  مى دعوتهاى يادگيرى معيّنى اشاره شده و از شما  هاى زير، حوزه فّعاليّت
 اضافه کنيد:مواردى 

 در رابطه با تربيت روحانى کودکان، الزم است ياد بگيريم که  الف.

    معلّمانى شناسايى کنيم – 
    معلّمانى آموزش دهيم – 
    براى معلّمان فراهم کنيممداوم حمايت  – 
   دهى کنيم سازمان هاى درسى پايهها را بر اساس  کالس – 

    
    
    
    
   

 ه با تواندهى روحانى نوجوانان، الزم است ياد بگيريم کهدر رابط  ب.

    جوانان را در مکالماتى وارد کنيم که به آنها انگيزۀ خدمت به عنوان مشّوق را بدهد – 
    کيفيّت آموزش ارائه شده به مشّوقان را افزايش دهيم – 



  نيستبراى توزيع   –  )ترجمۀ مقّدماتى( PP.PV۲.۲.۱.نسخۀ   –  نسخۀ پيش از چاپ

   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۶۴

    هاى نوجوانان تشکيل دهيم در بسترهاى متفاوت، گروه – 
    انان را به مّدت سه سال حفظ کنيمهاى نوجو گروه – 
    براى مشّوقان فراهم کنيممداوم حمايت  – 
   ناپذير برنامه تبديل کنيم هاى خدمتى را به يک ويژگى جدايى پروژه – 

    
    
    
    
   

 هاى مؤّسسه، الزم است ياد بگيريم که دورهسلسلۀ اصلى در رابطه با مطالعۀ   ج.

    هاى مطالعه دعوت کنيم پيوستن به حلقه اى از افراد را به تعداد فزاينده – 
    هاى مؤّسسه تکميل کنيم هاى مطالعه را با کمپين حلقه – 
    کيفيّت مطالعۀ هر کتاب مؤّسسه را افزايش دهيم – 
    کنندگان در انجام تمريناتى که در هر کتاب پيشنهاد شده کمک کنيم به شرکت – 
   براى راهنمايان فراهم کنيممداوم حمايت  – 

    
    
    
    
   

گيرد. در سطح محدودۀ  شده در باال در سطوح مختلف صورت مى هاى اشاره يادگيرى در حوزه .۶
. کنند اى کسب مى اند يادگيرى فزاينده مشغولجغرافيايى، گروهى از دوستان متعّهد که به اقدام فشرده 

نمايند و به تدريج  ل مىالعدل اعظم مستمّرًا دربارۀ اقدام خود تأمّ  آنها در پرتو تعاليم و هدايات بيت
محدودۀ "توان گفت که  کنند. در اين بستر مى مىابراز اند با وضوح فزاينده  هايى را که آموخته درس

. اّما بايد به ياد داشته باشيم که با پيشرفت اين فرايند، هر فرد "جغرافيايى در حال يادگيرى است
و  "داند ياد بگيرد آنچه محدودۀ جغرافيايى مى"ايد گيرد ب جديدى که مسئوليّت فّعاليّتى را بر عهده مى

در عين حال به يادگيرى بيشتر کمک کند. فرهنگى که در آن افراد يکديگر را در ميدان خدمت 
آيند، پيشرفت  ها در فواصل منّظم در جلسات تأّمل و بازنگرى گرد هم مى کنند و گروه همراهى مى
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ميشه، کارآيى فرايند به خصايص فرد، جامعه و مؤّسسات سازد. مانند ه مستمر فرايند را ممکن مى
اين کار را "گويد  تواند کارى را انجام دهد مى مىهر گاه نوابسته است. براى مثال، فردى که 

اى چنان غرق  کند. به همين ترتيب، اگر مؤّسسه ، موانعى در مسير يادگيرى ايجاد مى"توان کرد نمى
جايگاهى  ،اين نوع تفّکر در مشورت بهائى در سطوح مختلفگرچه  –تفّکر نظرى انتزاعى شود 

که نيازهاى يک فرد را در آغاز پيمودن مسير خدمت فراموش کند، در بسيج کردن منابع   – دارد
اى که در آن نشانى  طور، جامعه انسانى الزم براى رشد دائمى جامعه به مشکل برخواهد خورد. همين

ه کمى به صداهاى افرادى که در ابتداى راه هستند خواهد کرد و از پدرمآبى وجود داشته باشد، توجّ 
 تا بر لزوم. اين سه مثال منفى صرفًا به اين دليل آورده شد را سد خواهد کرددر نتيجه، جريان دانش 

دانش گردآمده در ميان سه مجرى  تا به اين ترتيباتّخاذ عادات و رويکردهاى مناسب تأکيد شود، 
جغرافيايى جريان يابد. شايد تصميم بگيريد که در گروه خود برخى خصايص  نقشه در يک محدودۀ

 شان گفتگو کنيد. سازد شناسايى و درباره مثبتى که اين جريان را ممکن مى

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

به سطح محدودۀ جغرافيايى منحصر مورد نظر ما البتّه بايد به خاطر داشته باشيم که فرايند يادگيرى  .۷
را مردم ميان المللى، در سطوح مربوطه، دانش توليدشده در  ، ملّى و بيناى منطقهسات نيست. مؤسّ 

که در سطح  ىهاي نمايند. متعاقبًا، دوستان در هر محدودۀ جغرافيايى از يادگيرى سيستماتيک مى
ن هاى يادگيرى که در تمري برند. شايد گروه شما بخواهد اکنون به حوزه مىبهره شود  جهانى حاصل مى

شناسايى شد بازگردد و چند کلمه در اين باره صحبت کند که محدودۀ جغرافيايى که شما با آن  ۵
 ."داند مى"ها چه چيز  آشنا هستيد، در اين لحظه، دربارۀ هر يک از آن حوزه
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  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  بخش شانزدهم
تصوير به سازد  د را ظاهر مىداستان ما تا اينجا دو نوع موقعيّت را که در آن فرهنگ يادگيرى خو

همراهى دو دوست با يکديگر در ميدان عمل و گروهى از افراد مشغول به خدمت در به شکل است:  شيدهک
آيند. در اين بخش، مسئلۀ يادگيرى  تجربۀ خود گرد هم مىدربارۀ يک حوزۀ فّعاليّت که براى تأّمل و بازنگرى 

دانيم که بعدًا در اين واحد به اين مضمون بازخواهيم  و مى خيلى عام بررسى خواهيم کرد تررا در يک بس
در زمينۀ حالت يادگيرى که بايد وجه مشّخصۀ جامعه حين دنبال العدل اعظم  بيتهاى اخير،  گشت. در دهه

. بياييد چند بند از يکى اند عنايت کردههاى جهانى متوالى باشد، هدايات بسيارى به عالم بهائى  کردن نقشه
اصالح عالم و که پويايى يادگيرى را در بستر کلّى را العدل اعظم خطاب به بهائيان ايران  هاى بيت از پيام

  کند بررسى کنيم: تمّدن همواره رو به پيشرفت توصيف مى ککمک به تأسيس ي

تواند به بهترين وجه به فرايند  بنا بر اين مشغلۀ ذهنى جامعۀ جهانى بهائى آنست که چگونه مى"
کند: بُعد اّول مربوط به رشد و  ى کمک کند. اين جامعه دو بُعد در کار خود مشاهده مىساز تمّدن

  .باشد تکامل خود و بُعد دوم مربوط به کيفيّت تعاملش با اجتماع مى
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در زمينۀ رشد و تکامل جامعۀ خود، بهائيان در شرايط اجتماعى مختلف در سراسر جهان خاضعانه "
فّعاليّت و ساختارهاى ادارى مربوطه فراهم آورند که اصل وحدت  کنند تا الگويى براى تالش مى

بخشد. براى روشن شدن موضوع در اينجا فقط  نوع بشر و معتقدات زيربنايى اين اصل را تجّسم مى
گردد: روح انسانى عارى از جنسيّت، نژاد، قوميّت و طبقه  چند فقره از اين اعتقادات بيان مى

نمايد مخصوصًا تعّصب نسبت  قبول مى  که هر نوع تعّصب را غير قابلباشد و اين حقيقتى است  مى
پاى مردان در ميادين گوناگون  به  به زنان که آنان را از پرورش استعدادهاى ذاتى خود و از اشتغال پا 

تواند بر طرف  مى   دارد؛ ريشۀ اصلى تعّصب جهل است که به کمک فرايندهاى آموزشى باز مى
دهد و آن را کااليى منحصر به  که دانش را در اختيار تمامى نوع بشر قرار مى گردد، فرايندهايى
اند که انسان از طريق آنها دنياى  داند؛ علم و دين دو نظام مکّمل دانش و عمل اقلّيّتى مرّفه نمى

سرعت به  برد؛ دين بدون علم به  کند و به وسيلۀ آنها تمّدن را به پيش مى اطراف خود را درک مى
گرايى خشک تبديل  يابد و علم بدون دين به ابزارى براى ماّدى خرافات و تعّصبات تنزّل مى سطح
نمايد دسترسى به رفاه واقعى  گرايى به منزلۀ افيوِن روِح انسان عمل مى گردد؛ مادام که مصرف مى

شد؛ که ثمرۀ انسجامى پويا بين نيازهاى ماّدى و معنوى زندگى است روز به روز دشوارتر خواهد 
سازد و  عدالت که يکى از قواى روح انسان است فرد را قادر به تشخيص حقيقت از دروغ مى

هاى  و سنّت  کند، جستجويى که براى رهايى از عقايد خرافى جستجوى واقعيّت را هدايت مى
سازند ضرورى است ؛ عدالت وقتى که به نحوى صحيح  اى که راه يگانگى را مسدود مى پوسيده

ترين وسيله براى ايجاد وحدت و يگانگى است؛ هر کسب و  جتماعى ِاعمال گردد مهمدر مسائل ا
  نوع انجام شود به منزلۀ عبادت و ستايش خداوند است. تبديل اين کارى که با روح خدمت به هم

ريزى ساختارهاى اجتماعى مناسب مطمئنًّا کار  ها به واقعيّت، ايجاد تقليب در افراد و پى قبيل آرمان
کى نيست. با اين حال جامعۀ بهائى يک فرايند يادگيرى درازمّدت را که الزمۀ اين مشروع کوچ

اى از مردم از هر  کند، مشروعى که مشارکت تعداد فزاينده عظيم است با جّديّت تمام دنبال مى
  ٢٦"نمايد. طبقه و از هر گروه بشرى را استقبال مى

را که فرايند يادگيرى بايد به آنها بپردازد شناسايى  العدل اعظم برخى از سؤاالتى در قسمت زير، بيت
  فرمايند: مى

البتّه بسيارند مسائلى که اين فرايند يادگيرى که اکنون در جوامع مختلف بهائى در هر گوشه از "
هاى مختلف در  آورى مردمانى از پيشينه جهان در جريان است بايد به آنها بپردازد از جمله: گردهم
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طِر مداوم نفاق و اختالف، محيطى که به روح ستايش و نيايش متمايز است، محيطى دور از خ
دهد  کند، موازين باالترى از وحدت فکر و عمل را ترويج مى اندازى را تشويق مى ترک ذهنيّت تفرقه
اى از مردان و زنان به  هاى فزاينده دهى به گروه گردد؛ توان کارى قلبى را سبب مى و صميميّت و هم

هايى اشتغال ورزند که به پيشرفت  در آيند و به فّعاليّت  تفاوتى به از خمودت و بى نحوى که
اى که عارى از وجود طبقۀ  شود؛ ادارۀ امور جامعه شان منجر مى روحانى، اجتماعى و فکرى

روحانيّوِن مّدعى برترى و امتياز است؛ کمک به جوانان تا در عبور از اين مرحلۀ حّساس و پرمخاطرۀ 
مند شوند تا انرژى سرشار خود را در مسير پيشبرد تمّدن به کار برند؛  ى راه خود را بيابند و توانزندگ

ايجاد فضايى سازنده و منسجم در محيط خانواده تا به رفاه ماّدى و معنوى بيانجامد، در کودکان و 
تقويت نگردد؛  'ديگران'القا نشود و فکر بدرفتارى با  'ديگران'جوانان احساس بيگانگى نسبت به 

گيرى از افکار و آراى متنّوع  فراهم ساختن تمهيداتى براى يک فرايند مشورتى که در آن تصميم
بستگى به  مند گردد، فرايندى که در نقش اقدامى جمعى در جستجوى واقعيّت و فارغ از دل بهره

رفًا يک نظر و نهد، آنچه را که ص هاى شخصى، اّطالعات مبتنى بر تجارب عملى را ارج  ديدگاه
هاى مخالف  يک رأى است به مقام واقعيّت ارتقا ندهد و حقيقت را وجه المصالحۀ توافق بين گروه

شمار ديگرى که مسلّمًا پيش خواهد  هاى بى مسائل و موضوع  نفع نسازد. براى بررسى بهتر اين ذى
، بازنگرى، مشورت و است که ويژگى آن اقدام  آمد، جامعۀ بهائى شيوۀ عمل معيّنى اتّخاذ کرده

اى است که نه تنها مراجعۀ مداوم به آثار امرى بلکه تجزيه و تحليل علمى الگوهاى حاصله را  مطالعه
توان يک چنين روش يادگيرى در حين عمل  گيرد. سؤاالتى نيز از قبيل اينکه چگونه مى نيز در بر مى

افراد را در توليد و به کار گيرى دانش اى از  توان مشارکت تعداد فزاينده را ادامه داد، چگونه مى
توان ساختارهايى براى استفادۀ سيستماتيک از تجربيّات حاصله  مربوطه تضمين نمود، و چگونه مى

شده طرح نمود، از جمله مسائلى است که  هاى آموخته  در سراسر جهان و براى ارائه و انتقال درس
  ٢٧".باشد مورد کاوش و تحقيق مستمرّ جامعۀ بهائى مى

. براى کاوش و بررسى گيردقرار مستمر  تىتأّمالمورد دو قسمتى که در باال نقل شد شايسته است 
شان  امروزمان، اين دو را بار ديگر در گروه خود بخوانيد؛ سپس برخى از نکات اصلى را شناسايى و درباره

قسمت دوم مراجعه کنيد و  گفتگو کنيد. وقتى احساس کرديد درک خوبى از محتواى اين دو قسمت داريد، به
يادگيرى در اين سطح از عموميّت موضوعات هايى از  العدل اعظم به عنوان مثال  دوباره به سؤاالتى که بيت

 "خاضعانه"در سراسر جهان  "در شرايط اجتماعى مختلف"گاه کنيد، سؤاالتى که بهائيان فرمايند ن ارائه مى
اى را در نظر بگيريد که حال در محدودۀ جغرافيايى  فرايند يادگيرىدهند.  مورد کاوش و تحقيق قرار داده و مى
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هر  اى که با آن به خوبى آشنا هستيد در جريان است. در اين محدوده چطور به محّل سکونت شما يا محدوده
  شود يک از سؤاالت پرداخته مى

    _____________________________  هاى مختلف:  ى مردمانى از پيشينهآور در زمينۀ گردهم −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    

    _______________________________________________  امور جامعه:  رۀادادر زمينۀ  −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

    _______________________________________________  ندهى جوانان: در زمينۀ توا −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    

    ____________________________  ازنده و منسجم در محيط خانواده: در زمينۀ فضايى س −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    

    _________________________________________________  گيرى:  ميمدر زمينۀ تص −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    
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 بخش هفدهم
، ابتداکند.  اى تغيير مى هاى پس از جلسۀ تأّمل و بازنگرى مشّوقان، اوضاع به نحو غيرمنتظره در هفته

کند و حاال  ريگو که سرشار از اشتياق است، انرژى زيادى را صرف گروه نوجوانانى که با آن کار مىرود
شود و او ترتيبى  نمايد. پنج جلسه با حضور همۀ گروه در سه هفته برگزار مى به خوبى مستقر شده مى

تر دوستى را  عميقدهد که مکالماتى غيررسمى با تقريبًا همۀ اعضاى گروه داشته باشد و پيوندهاى  مى
شروع به تنظيم يک پروژۀ خدمتى گروه رود و  به سرعت پيش مى نسائم تأييدتقويت کند. مطالعۀ 

کند و جلسۀ بعدى را هم از دست  ناگهان رودريگو يکى از جلسات گروه را لغو مىکنند. سپس  مى
از آورد تا  اى مى و بهانهکند او را ببيند، اّما رودريگ دهد. مونيکا که نگران دوستش است سعى مى مى

را بايد اين روز " . مونيکا دلواپس است و ذهنش پر از افکار ناخوشايند شده.ديدن او سر باز زند
مشتاقانه شوم؟ شايد او فقط جذب اين فکر شده بود که هاى  صحبت. چطور توانستم خام آن ديدم مى

تباهى کردم. خيلى به او سخت گرفتم؟ کار جديدى بکند و حاال هيجانش از بين رفته. يا شايد من اش
شناسى او را تقويت کنم. اّما نکند او اصًال استعداد خدمت  نه، برعکس، نتوانستم حس وظيفه

دادم. آيا کامًال دربارۀ ميزان  ها را تشخيص مى کارآمد به عنوان مشّوق را نداشته؟ بايد زودتر نشانه
او در اّما جايى نامعلوم؛ از آيند، انگار  ه ذهنش مىافکارى مانند اين ب "کردم؟ خلوص او اشتباه مى

چنين کند تا همان لحظه که  آورد و نهايت سعى خود را مى برابر اين افکار براى خود استدالل مى
خلوص رودريگو و شوقش به خدمت وجود  ازشوند آنها را دور بريزد. شواهد بسيارى  ايجاد مىافکارى 

به دوستش از دست  را دهد؛ او عزم کرده اعتمادش اطمينان دوباره مىبه او  آندرهدارد. گفتگويى با 
  .کند و دعا مى کند کند، بنابراين مونيکا دعا مى ندهد. دعا و مناجات کمک مى

کند با رودريگو مالقاتى کند و يک  گذرد. طّى اين هفته مونيکا چندين بار سعى مى يک هفته مى
است.  غيرصميمانهرودريگو هنوز رفتار گذرد و  يگر مىد ۀمکالمۀ صميمانه داشته باشد. يک هفت

 به همان سرعتى که شروع شد، اين داستان بعد، "گردم. با دوستانم مى"پاسخ معمولش اين است: 
شود که او دوباره  شود. يک روز، در بخش اجتماعى ضيافت نوزده روزه، مونيکا متوّجه مى تمام مى

من "گويد:  به مونيکا مىاندکى تأّسف، ولى نه خيلى آشفته با است. او  شده همان رودريگوى قبلى
دانستم با اين همه مسئوليّت چه کنم. مّدتى  برايم خيلى بار سنگينى بود. نمى"گويد:  . مى"ام آماده

بيند مونيکا  رودريگو که مى "کنم دوباره قوى هستم. استراحت کردم. اّما نگران نباش. حس مى
دانى که، من  مى"کند:  زند و با روى خوش به او يادآورى مى خند مىخوشحال، اّما گيج است، لب

  "فقط هفده سال دارم.
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پيماييم، به احتمال قوى در  هايى از اين نوع، وقتى مسير خدمت را در همراهى ديگران مى بحران
 –انگى و بيگ سوءظنه لمجاز  –کنيم ماهيّت برخى نيروها  دهند. در بخش بعدى، سعى مى مان رخ مى زندگى
. در اينجا، بياييد اثر سازد بررسى کنيم کنند و قوايى که بايد آنها را بى هايى بروز مى در چنين زمان احتماالً ه را ک

شان براى  شان در کمک به دوستان کاران کنندگان مؤّسسه و هم هاى هماهنگ به چند سؤال مربوط به تالش
  بپردازيم. خدماتانجام 

رفت  آندرهبينى نکرده بود، نزد  ، مونيکا حين مواجهه با بحرانى که پيشفتر طور که انتظار مى همان .۱
 اطمينان دوباره داد؟او اى کرد که به  چه توصيه آندرهکنيد  . فکر مىاز او مشورت خواستو 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

، بايد بتوانيم خود را به جاى او بگذاريم. براى همۀ ما، مسئوليّت گاه ىبراى مساعدت ديگر .۲
. اگر را پشت سر بگذاردشود. در اين مورد، رودريگو به نحوى توانست به تنهايى بحران  مى فرسا طاقت

مونيکا اگر اين موقعيّت پيش آمده بود، توانست کمکش کند.  کرد، او مى به مونيکا اعتماد مى
 ؟گفت احتماًال به او چه مى

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

اد. او از رودريگو خواست با هم مالقات قرار ند در تنگنامونيکا حکيمانه عمل کرد و رودريگو را  .۳
کنيم، بايد ايمان  نکرد. وقتى يکديگر را همراهى مىبه سؤال و جواب داشته باشند، اّما او را مجبور 

ها را داريم. در عين حال، مواقعى  داشته باشيم که هر يک از ما اشتياق و توانايى غلبه بر بحران
ياز داريم. با اعضاى ديگر گروه خود بررسى کنيد چطور هستند که به حمايت و پندهاى يک دوست ن
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۷۲

تصميم بگيريم که آيا دوست خود را تنها بگذاريم تا مشکالت شخصى خود را حل کند يا به او بايد 
 و مساعدت بدهيم.صحبتى  همپيشنهاد 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

اى استمرار اقدام کامًال طبيعى است که در آغاز هر اقدام خدمتى، هيجان زيادى احساس کنيم. اّما بر .۴
از بينشى است که حضرت بهاءاهلل براى نوع  تر هر چه عميقآنچه نياز است تعّهدى مبتنى بر درک 

تعّهد خود را  ،بينيم که با غلبه بر يک بحران کوچک انسان دارند. در اين داستان، مرد جوانى را مى
کمک کنيم تا هيجان هم يم به توان ديگر، چگونه مى کند. در پيمودن مسير خدمت با هم مستحکم مى

 ؟تبديل شوداّوليه به تعّهدى مستحکم 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

اع مشکالتى مان براى کمک به يک دوست در انجام يک اقدام خدمتى، بايد از انو هاى در تالش .۵
فردى آگاه باشيم. يک نظر منفى از يکى از والدين ممکن است  که ممکن است به آسانى رخ دهند

يک مشّوق  تواند سرد کند، رفتار تنها يک نوجوان مى دل کند خدمت مىلّم کودکان مع را که به عنوان
کنندۀ حلقۀ  عدم اشتياق يک يا دو شرکت به ظاهر را آشفته سازد و يک راهنما ممکن است از ديدن

انگيزتر هر يک از اقدامات  چالشهاى  جنبهسرد شود. در گروه خود بحث کنيد که برخى از  مطالعه دل
 تواند باشد: زير چه مى خدمتى

    ____________________________________________  يک کالس کودکان: تعليم   الف.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
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  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

    _________________________________   ان مشّوق يک گروه نوجوانان:خدمت به عنو  ب.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

    ________________________________  وان راهنماى يک حلقۀ مطالعه: خدمت به عن  ج.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    

د رودريگو در پايان قسمت باال اهّميّت بسيارى خواهبا مونيکا  ۀمواجهموافقيد که نحوۀ  احتماالَ  .۶
 .استمناسب واکنشى چه داشت. در چند جمله بنويسيد که به نظر شما 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۷۴

  بخش هجدهم
مان بايد از احساسات رقيقه نسبت به يکديگر  پيماييم، قلوب وقتى با يکديگر مسير خدمت را مى

اگر افکارمان به صراحت در  کنيم بر آنها تأثير دارد، حتّى مان چه فکر مى سرشار باشد. اين که ما دربارۀ دوستان
، مکرو سوءظن هاى  ترين نشانه کالم يا عمل بروز نکند. بنابراين تالش مداوم الزم است تا ذهن را از کوچک

، بيان شد در بخش قبلداستانى که پدرمآبى پاک کنيم. در از هر شائبۀ ، ميل به سلطه و نيز حقارت و اهانت
ا او هر بار توانست اين حس را به سرعت از خود دور کند. در اين آمد، امّ  به ذهن مونيکا مىسوءظن گاهى 

بخش بياييد از حوزۀ اين داستان فراتر رويم و برخى از افکار و احساساتى را که حين همراهى يکديگر در ميدان 
  کنيم به طور کلّى بررسى نماييم.  خدمت تجربه مى

معيارى که ايشان  و و همکارى حرکت کنيم اند که در طريق محبّت حضرت عبدالبهاء به ما آموخته
ما بار همۀ گذارند به واقع واالست. آن حضرت ضمن يادآورى اين بيان حضرت بهاءاهلل که  پيش روى ما مى

  فرمايند: يک داريم و برگ يک شاخسار، توضيح مى

لهى پس بايد يکديگر را در نهايت قّوت نگهدارى نمايند و حيات جاودانى طلبند پس احبّاى ا"
  ٢٨"بايد در عالم وجود رحمت رّب ودود گردند و موهبت مليک غيب و شهود.

  فرمايند: اشاره مىگونه  اينحضرت عبدالبهاء در يکى از خطابات خود، به مفهوم يگانگى نوع انسان 

اند؛ همه از  هر انسانى بندۀ خداوند است. همه با قدرت و مرحمت الهى خلق شده و پرورش يافته"
منتهاى الهى سرمستند و همه در  مندند، همه از چشمۀ رحمت بى مس حقيقت بهرهمواهب يک ش

نظر محبّت او برابر و بندگان اويند. او به همه بخشنده و مهربان است، پس نبايد نفسى بر ديگرى 
فخر فروشد، نبايد در برابر ديگرى غرور و برترى از خود نشان دهد. نبايد به نظر حقارت و اهانت به 

  (ترجمه) ٢٩"نوع خود را محروم و مظلوم دارد. بنگرد و نبايد هم ديگرى

به ياد داشته باشيم که ما مستغرق در بحر رحمت الهى، با يکديگر مسير خدمت را بنابراين بايد 
رود  . از ما انتظار مى"موهبت آمرزگار"باشيم و  "رحمت پروردگار"پيماييم. در اين مسير، از ما خواسته شده  مى

؛ "ظاهر و صورت نه به"باشيم  "حقيقت مهربان به". بايد "مجير هر محروم"باشيم و  "ر مظلومىمعين ه"
اعتنا نکنيم. حضرت عبدالبهاء ما را  "استکبار و ظلم و عدوان"اهّميّت ندهيم؛ حتّى به  "اعراض و انکار به"

ه بنصيحت ايشان ين است ا. "سبب محبّت آسمانى [گرديم] و الفت روحانى [بخشيم]"فرمايند که  تشويق مى
  ."را کامرانى خواهند را جانفشانى کنند و دشمنان دوستان"همۀ ما که 
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کوشيم، البتّه از نيروهاى مخالفى که از هر سو  مىو زيستن وقتى براى دستيابى به چنين حالتى از بودن 
خواندند، متوّجه اين  مىرا فهاى شرافت  وقتى احبّا را به قلّهکنند آگاهيم. حضرت عبدالبهاء  به ما حمله مى

. در بيان ديگرى اشاره "را ظالم عناد فرا گرفته و گردباد بغضا احاطه نموده جهان"نيروها بودند. ايشان فرمودند: 
العدل اعظم به يک محفل  اى از بيت . در نامه"ظلمت جفا احاطه نموده و نورانيت وفا پنهان گشته"فرمودند: 

توان در هر سو مشاهده نمود، فساد اخالق انسانى و شيوع  که مى"صلى رنج روحانى ملّى آمده که علّت ا
(ترجمه)  "تعّصب، سوء ظن، نفرت، خيانت در امانت، خودخواهى و جور و استبداد در ميان مردمان است.

پس در عرصۀ خدمت، بايد نهايت تالش خود را بکنيم تا در برابر بسيارى از عادات ذهنى و قلبى که در 
  امروز شايع هستند مقاومت کنيم. اجتماع

افراد به بيگانگى تمايل  فرمايند شايد اين هشدار حضرت عبدالبهاء را به ياد داشته باشيد که مى
  :فرمايند که . ايشان دربارۀ بيگانگى به ما مى"نفوس استيحاش دارند": دارند

ائنات ذى حيات مثل تنافر و تخالف اشيا سبب انقالب و اضمحاللست از تآلف و تجاذب جميع ک"
نبات و حيوان و انسان تحّقق يابد و از تخالف و تنافر انحالل حاصل گردد و اضمحالل رخ 

  ٣٠".بگشايد

منبعث از اغراض "انجامد  دربارۀ علل بيگانگى، به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء، آنچه به جدايى مى
  اند: است. (ترجمه) و براى غلبه بر اين حالت، به ما فرموده "نفس

اگر محبّة اهّلل نبود اختالف و انشقاق بدل به ائتالف نميگشت اگر محبّة اهّلل نبود بيگانگى "
يگانگى منتهى نميشد اگر محبّة اهّلل نبود اغيار يار نميشد و محبّت عالم انسانى اشراقى از محبّة  به

  ٣١"اهّلل و جلوه اى از فيض موهبة اهّلل است.

اکنون گروه شما بخواهد به بحثى دربارۀ علل بيگانگى ميان با در نظر داشتن اين نصوص، شايد 
شوند؟ برخى از  تبديل مىتخالف ه به سردى به ناگا الفت و دوستىدوستان بپردازد. چرا روابط صميمانۀ 

  کند چه هستند؟ دوستان جلوگيرى مى "افتادگىدور "هاى عملى که از  گام

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
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  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

اجعلوا اقوالکم "نصيحت حضرت بهاءاهلل به ما چنين است:  بيگانگى اغلب با سوءظن همراه است.
اقوال خود را مقّدس از (مضمون به فارسى:  "مقّدسًة عن الّزيغ و الهوى و اعمالکم  منّزهًة عن الّريب و الّريا

احتى لوح باشيم و به ر خواهند ساده شبهات و هوى و اعمال خود را منّزه از شک و ريا نماييد.) البتّه از ما نمى
طعمۀ نيرنگ شويم. چشم روحانى بايد بتواند حقيقت را از دروغ تمييز دهد. اّما همواره شک کردن به 

آلت دست قرار هاى افراد، ديدن تمايالت خودخواهانه وقتى به واقع وجود ندارد، احساس اين که  انگيزه
هاى يک  ها نشانه کنيم، همۀ اين آميز و خالصانه دريافت مى در حالى که به واقع مساعدت محبّت ايم گرفته

کند. شايد گروه شما  را انکار مىازخودگذشتگى خلوص و فرهنگ شّکاکيّت است که حتّى امکان پاکى و 
کنند بررسى کند.  اساس مى هاى بى بخواهد ماهيّت برخى افکار و احساسات را که ذهن را پذيراى سوءظن

تمايل در افراد انسانى وجود دارد که برخى مقاصد نامطلوب  توانيد از خود بپرسيد که آيا اين براى مثال مى
بينى  حقتوانيد بپرسيد آن است که چطور خودم خود را به ديگران نسبت دهند؟ سؤال ديگرى که مى

  کند. هاى غلط يک ذهن شّکاک را تقويت مى قضاوت

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

ى يکديگر در مسير خدمت، بايد مان در اين بخش بايد شما را متقاعد کند که در همراه هاى مشورت
خود را از خطرات بيگانگى و سوءظن حفظ کنيم، نه فقط به صورت انتزاعى، بلکه در شيوۀ ارتباط و 

مان با يکديگر. بايد بکوشيم به دنبال نکات منفى نباشيم و روى آنها تمرکز نکنيم. درمان تلخى،  مراوده
دوزيم و در اين باور محکم  که سعى در بنايش داريم مىاى  است. پس چشم به آيندۀ جامعهفراوان شيرينى 

العدل اعظم  هر يک از بندگانش تحّقق خواهد يافت. بيان زير از بيتنهفتۀ مانيم که با رحمت خدا، قواى  مى
  کند که چه چيز نياز است: اشاره مى

ه مشارکت جّدى مندى هر فرد مشتاِق به خدمت از طرف کسانى که مايلند احبّا را ب ايمان به توان"
در اجراى نقشه ترغيب نمايند حائز اهّميّت بسيار خواهد بود. محبّت بدون قيد و شرط و فارغ از 



 براى توزيع نيست  –  )ترجمۀ مقّدماتى( PP.PV۲.۲.۱.نسخۀ   –  نسخۀ پيش از چاپ

 ۷۷ – ر در مسير خدمتهمراهي

خواهند به احبّا کمک کنند تا ترديد را به شهامِت ناشى از ايمان به  حّس برترى براى کسانى که مى
  ٣٢"د از ضروريّات خواهد بود.طلبى را به تعّهد نسبت به اقدام درازمّدت تبديل نماين خدا و هيجان

  انداز است: بيان زير از حضرت بهاءاهلل در روح ما طنين

لّذت اعمال در سبيل او و خضوع و خشوع در حّب او مرزوق ه از حق جّل جالله بخواهيد که ب"
شويد از خود بگذريد و در سايرين نگريد منتهاى جهد را در تربيت ناس مبذول داريد امرى از حق 

فيوضات ال تتناهى فائز خواهند شد ه رضاى حق حرکت نمايند به نبوده و نيست اگر بپوشيده 
اينست کتاب مبين که از قلم امر رّب العالمين جارى و ظاهر شد تفّکروا فيما نزّل فيه و کونوا من 

 ٣٣"العالمين.

  بخش نوزدهم
اى  د، آنها را به جلسهکن کار نزديک ديگر خود ديدار مى با مونيکا و دو هم آندرهبعدى که دفعۀ 

دهى آن است.  کنندۀ مؤّسسه براى کّل منطقه، در حال سازمان کند که لوآ، هماهنگ دعوت مى
هاى مطالعۀ محدودۀ جغرافيايى نيز همراه  کنندۀ حلقه هاى کودکان و هماهنگ کنندۀ کالس هماهنگ

شان  رفت مجهود جمعىکاران خود حاضر خواهند بود. هدف جلسه مشورت دربارۀ پيش چند تن از هم
که محدودۀ آنها يکى از چند محدودۀ مرتبط با يک جايگاه نشر يادگيرى دربارۀ  يىاست. از آنجا

برنامۀ نوجوانان در آن حوالى است، از فرد کاردان، آلفارو، نيز دعوت شده به آنها بپيوندد. اين 
کنندگان  و ديگر هماهنگ آندرهجايگاه تا امروز به مّدت چند سال است که مشغول فّعاليّت بوده و 

کنند، گاه در  هاى ديگر منضّم به اين جايگاه خدمت مى مسئول برنامۀ نوجوانان که در محدوده
زده  از شرکت در اين جلسه با لوآ و آلفارو هيجانکنند. مونيکا  سمينارهايى آموزشى در آنجا شرکت مى

آن است که محدودۀ آنها آمادۀ نشانۀ داند که اين  داشته مى آندرهاست، زيرا از مکالماتى که اخيرًا با 
  پيشرفت مهّم ديگرى است.

کنندگان را که بعضى از آنها براى اّولين بار  شود. سپس، لوآ شرکت شروع مى اى جلسه با صبحانۀ ساده
پردازند به اختصار  کند و حوزۀ خدمتى را که هر يک به آن مى معّرفى مىکنند  مىبا يکديگر مالقات 

کند دربارۀ تجربۀ جايگاه  کند و از او دعوت مى کند. او آلفارو را پس از همه معّرفى مى يف مىتوص
  يادگيرى صحبت کند. نشر 
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وقتى محدودۀ جغرافيايى ما توّسط دفتر توسعۀ اجتماعى و اقتصادى در "کند:  آلفارو اين گونه آغاز مى
تعداد در واقع فقط ما شناسايى شد، يادگيرى نشر مرکز جهانى براى خدمت به عنوان يک جايگاه 

هاى خود را روى يادگيرى نحوۀ حفظ  انرژى ،گروه نوجوانان داشتيم. اّما در سراسر سال گذشتهکمى 
 ۵آنها متمرکز ساخته بوديم و تا آن موقع قابليّت اين کار را به دست آورده بوديم. البتّه مطالعۀ کتاب 

ده تا پانزده ساله مطمئن ساخته بود. با اين حال، بايد اين واقعيّت افراد دوازتوان بالقّوۀ ما را نسبت به 
صحبت کنيم و مانند مقتضى با آنها به روش گرفتيم  مىديديم. ما بايد ياد  را با چشمان خود مى

هايى  و مثالمناسب نوجوانان خيلى به ما کمک کردند و زبان هاى  کتابکودک با آنها رفتار نکنيم. 
، شايد به ياد داشته باشى در اّولين سمينارى آندره. را در اختيار ما قرار دادندمربوطه از برخى مفاهيم 

  "کنندگان در ميان گذاشتيم. هايى که به دست آورده بوديم با شرکت صيرتکه شرکت کردى، ب

آيند تا وقتى  بله، به ياد دارم. جالب است بعضى کارها به نظر خيلى سخت مى"دهد:  پاسخ مى آندره
هاى  . حاال مساعدت مشّوقان در حفظ گروهقرار گيردتأّمل مورد و  آورى شودربۀ کافى گردتج

  "است.شده شان براى ما مثل نفس کشيدن عادى  نوجوانان

هاى  چالش افزايش قابل توّجه تعداد گروه يادگيرى،نشر به عنوان يک جايگاه "دهد:  آلفارو ادامه مى
هرم  پى برديم ىزود به داده شد.به ما جايگاه مرتبط با يايى هاى جغراف نوجوانان در شبکۀ محدوده

اشتيم که بتوانيم نياز د جوان به تعدادىما منابع انسانى که داشتيم به اندازۀ کافى مستحکم نبود؛ 
برنامه به نسبت به اندازۀ نوجوانان  بىپذيرش به از اين طريق، به عنوان مشّوق تعليم دهيم و آنها را 

کرديم و همچنان که  تر توّجه مى اسخ گوييم. براى مشّوقان بالقّوه بايد به اجتماع بزرگپ شايستهطور 
هاى متفاوت را وارد مکالماتى دربارۀ تعدادى از مضامين مهم نماييم،  ياد گرفتيم جوانانى با پيشينه

مان،  دفخدمت در دستيابى به همحوريّت مشّوقان بالقّوه را يافتيم. مفهوم هدف اخالقى دوجانبه، 
فروپاشى مان با نيروهاى سازنده در عين مقاومت در برابر نيروهاى  ضرورت همسو کردن افکار و اعمال
کننده در  گسلند، ماهيّت اوايل نوجوانى به عنوان دورانى تعيين که تار و پود اجتماع را از هم مى

از جملۀ اين  ردها شکل بگي از ارزشهماهنگ زندگى فرد که بايد طّى آن يک نظام مناسب و 
صرف نوعى متقاعد شديم که بسيارى از جوانان آماده بودند تا انرژى خود را ما . بودندمضامين 

فزايندۀ افواج . پس فهميديم که ايجاد قابليّت براى فراهم کردن آموزش و همراهى خدمت نمايند
  جوانان در ميدان عمل بايد در قلب فرايند يادگيرى ما باشد.

براى ت مناسبى موقعيّ در بودند ها به دست آورده  مشّوق گروه به عنوانه تجربۀ کافى از ما ککسانى 
اّول همراهى  ؛داشتندقرار يادگيرى دربارۀ نحوۀ همراهى جوانان ديگر در مسير مشابهى از خدمت 

اى  مجموعه براى انجام مهارتکسب به  قابل تقليليک يا دو نفر و بعد ده تا پانزده نفر. اين قابليّت 
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اى از برخى  درک فزايندهکه  مشّخص شد. نبوداز وظايف که بايد به صورت مکانيکى انجام شود 
بود، شده  همراهتجربۀ واقعى با دانش حاصل از  مطالعه شده بود اّما حال ۵مفاهيم که در کتاب 

قواى ؛ دوستى حقيقى، تشويق، اعتماد متقابل و ايمان به هستند ضرورىسازى کارآمد  براى هماهنگ
به وجود کننده بايد با گروهى از مشّوقان  از روابطى که يک هماهنگرا انسان کم کم ادراک ما نهفتۀ 
نقص را طلب کنيم، ياد  يک حالت کمال بىکه  آن بدونشکل داد. و در ميان آنها پرورش دهد  آورد

هاى  صيرتببيان منّظم، گرفتيم به کيفيّت اقدام، استمرار اقدام، تأّمل و بازنگرى بر اقدام به صورت 
  کنيم.توّجه  شود مىاقدامات بسيارى که در بسترهاى متنّوع انجام  حاصل از

در جايگاه دوستان شديم. براى مثال، وقتى  هاى ديگرى وجود داشت که بايد با آنها مواجه مى چالش
هاى  محدوده و به دادند هايى انجام مى تمرين ،کردند يادگيرى در سمينارهاى منّظم شرکت مىنشر 

گشتند، برنامۀ روشنى از آنچه خودشان قرار بود انجام دهند در ذهن داشتند، اّما  جغرافيايى خود بازمى
هاى  هاى محدوده برنامهبا دورنمايى را که در ذهن خودشان تنظيم کرده بودند که هميشه آسان نبود 

يادگيرى توليد نشر جايگاه  سراسر درکه را گرفتيم دانشى  بايد ياد مى .ادغام کنندجغرافيايى خود 
محدودۀ جغرافيايى بتوانند آن را در تفّکر خود بگنجانند و نهادهاى که  منتشر سازيمشد به شکلى  مى

دقيقًا به اين دليل که موضوع يادگيرِى شوند که دار  را عهدهاى  برنامه يتجوامع بتوانند مالک
هاى جغرافيايى ديدار  ثًال لوآ و من از محدودهم .کند مىشتاب رشد آهنگى پربا ، استسيستماتيک 

کردند کمک  هاى مختلف خدمت مى کرديم و به تقويت وحدت فکر ميان دوستانى که در نقش
مبتنى بر قرائت مشترکى از واقعيّت اجتماعى و روحانى محدوده در بستر  –کرديم. وحدت فکر بيشتر 

کنندگان مربوط به سه نياز آموزشى  ميان هماهنگ تر کارى نزديک به هم –بناى تمّدنى جديد  تر بزرگ
  "انجاميد.

کرديم که به دوستان  اى، بايد اهّميّت اين مسئله را درک  مى و در سطح منطقه"افزايد:  لوآ مى
هاى خود را  هاى جغرافيايى اجازه داده شود انرژى کنندۀ برنامۀ نوجوانان در اين محدوده هماهنگ

ها در  ن حوزۀ خدمت متمرکز سازند. به خاطر نيازهايى که با ازدياد فّعاليّتبراى حّداقل سه سال بر اي
هاى مختلف  جهتبه کنندگان  هماهنگ، اين گرايش وجود داشت که شدند پديدار مىمنطقه همواره 
با گذر زمان نيز به صورت  . البتّهکه اين کار و آن کار را انجام دهند خواسته شودو از آنها  کشيده شوند

و  ،ها براى وارد ساختن تعداد بيشترى از جوانان در مکالمات معنادار ينده واضح شد که تالشفزا
بين همۀ بايد هايى بودند که  شد، مسئوليّت متعاقب آن، آموزش و حمايتى که بايد به آنها ارائه مى

  "و نه فقط مؤّسسۀ آموزشى. شدند تقسيم مىمحدوده نهادهاى 
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بايد به صدها جوان  کهاست ى ماهيّت حمايترى بعدى براى ما مرز يادگي"گويد:  آلفارو مى
هاى نوجوانان، معلّم  که در نقش مشّوق گروهبسط داده شود، جوانانى کننده در فرايند مؤّسسه  شرکت
توجه خود را الزم است کنند. ما  کننده خدمت مى کودکان و سرانجام راهنما و هماهنگ هاى کالس

در بايد خويش  هاى که اين جوانان به منظور مواجهه با چالشسازيم يّت قابلگونه  آنبيشتر معطوف 
گيرى دربارۀ تحصيالت، کار،  براى تصميم شان هاى ضمن تالشى که هاي دهند، چالش خود پرورش 

، با آنها شان هاى مادى و روحانى زندگى انسجام بين جنبه و در عين حال، حفظازدواج و خانواده، 
  ".شوند مواجه مى

هايى که آلفارو و لوآ در ميان گذاشتند تفّکر  د لحظه سکوت برقرار است و همه دربارۀ انديشهچن
هاى متسلسل اصلى،  مطالعۀ دورهمربوط به کنندۀ محدودۀ جغرافيايى  کنند. انيديا، هماهنگ مى

بشنويم. امروز را اين که چطور به اينجا رسيديم  تاريخچۀگاهى خوب است "شکند:  سکوت را مى
غيرممکن است در چند بدن هستيم روح اى که گويى يک  کارى نزديک و کار کردن به گونه دون همب

فکر کنيم، اّما تالش بسيارى شد تا به سطحى از مان  فرايند يادگيرىدر  به پيشرفتحتى بتوانيم 
  ".برسيممنديم  از آن بهرهوحدت فکر که االن 

يک نتيجۀ طبيعى افزايش وحدت فکر و عمل است،  کارى که اين الگوى هم"کند:  آلفارو اضافه مى
سازى ما قرار دارد و بايد آن را بيشتر گسترش دهيم. اگر قرار است منابع  هماهنگطرح در قلب 

م، قابليّت حفظ شوي بستن درها به روى خودانسانى خود را مدام افزايش دهيم و در برابر تمايل به 
مان را بر يادگيرى نحوۀ افزايش  هاى اى مثال، ابتدا ما تالشبر سازى بايد دائمًا تقويت شود. هماهنگ

سازى برنامۀ نوجوانان فقط در کسانى متمرکز ساختيم که به عنوان  قابليّت براى هماهنگ
بود که در آن طرحى کننده منتصب شده بودند يا در شرف آن بودند. آنچه در ذهن داشتيم  هماهنگ

کند. فکر کرديم وقتى ياد بگيريم که  را همراهى مىکننده بيست تا سى مشّوق  يک هماهنگ
کننده به نسبت افزايش تعداد  کنندگان را به نحو کارآمد آموزش دهيم، با آموزش هماهنگ هماهنگ

مشّوقان، قابليّت بيشتر و بيشترى ايجاد خواهيم کرد. در حالى که اين خط فکرى از اعتبار برخوردار 
کرد. بايد  امکانات ما را محدود مى ،ناپذير انعطافن به طور دنبال کردن آاست، کشف کرديم که 

هاى جغرافيايى از نظر پيچيدگى  سازى در پاسخ به واقعيّت محدوده داديم ساختار هماهنگ اجازه مى
ها در يک مرحلۀ خاص  هايى که کارآمدى آن در برخى محدوده تکامل يابد. نبايد به يکى از طرح

اى  کنندگان شروع به شناسايى مشّوقان باتجربه نديم. چند تن از هماهنگما مىوابسته ثابت شده بود 
ها يا  توانستند در همراهى ديگر کسانى که تجربۀ کمترى داشتند و معموًال در محلّه کردند که مى

هاى خودشان بودند به آنها کمک کنند. همچنان که افراد براى پرداختن به کارهاى مختلف  دهکده
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ع به کار گروهى کردند، امکانات جديدى پديد آمد و قدرت بيشترى براى سازى شرو هماهنگ
 اشاره کردندالعدل اعظم  مان به دست آمد. پس از مطالعۀ پيامى که در آن بيت دستيابى به اهداف

هايى از احبّاى باتجربه براى  اعزام گروه'و  'کنندگان مؤّسسۀ آموزشى تعيين دستيار براى هماهنگ'
هاى  طرح'شده به منظور پاسخ دادن به نيازهاى ارائه هاى  از جمله نوآورى 'انحمايت از ديگر

  "، احساس اطمينان کرديم که در مسير درست قرار داريم.هستند 'تر سطحى پيچيده'در  'دهى سازمان

هايى که تا حال دربارۀ  صيرتهاى اساسى، ب و با توّجه به وابستگى متقابل همۀ فّعاليّت"گويد:  لوآ مى
سازى دو فرايند  ايم، در تقويت هماهنگ ها گروه نوجوانان به دست آورده ابليّت الزم براى حفظ دهق

آموزشى ديگر در کّل منطقه به ما کمک کرده. امروز بسيارى از شما که در اين جلسه حاضريد، با 
اين  کنندگان سه فّعاليّت آموزشى در همراهى کردن دوستان خود در يک مسير خدمت، به هماهنگ

ترى از رشد هستند، از تجربۀ غنى  هايى که در مرحلۀ ابتدايى کنيد. حتّى محدوده محدوده کمک مى
برند. آنچه اهّميّت خاّصى دارد درک عميق و در عين  يادگيرى بهره مىنشر توليد شده در جايگاه 

اى از  دهروحانى دارد که تعداد فزاين معنايى' همراهى'. سازى است حال عملى ماهيّت هماهنگ
نخست اين واژه به مساعدت يک فرد به ديگران در خدمت کنند.  در عمل آن را درک مىدوستان 

توانيم تحّول را در سطح فرهنگ مالحظه  رود، مى اشاره دارد، اّما همچنان که فرايند به پيش مى
شان  خدمتوم تداشان و  هاى کند که دوستان را در غلبه بر چالش کنيم. کّل جامعه محيطى فراهم مى

 نمايد. شان تواندهى مى به امر مبارک، در همکارى مهرآميز و در مسرور شدن از دستاوردهاى همکاران
ايم که  ايم، متوّجه شده آلفارو مالقات کردهمن و که  اى هاى جغرافيايى پيشرفته در برخى از محدوده

ها به طور  که تعداد فّعاليّت ىاين فضا را در جوامع انگيزى به چه طرز شگفتمحافل روحانى محلّى 
  ".اند دادهاى رشد کرده پرورش  قابل مالحظه

ايم که چطور در  ها، ديده اشاره کنم. طّى سال به آن ديگرى هست که مايلمنکتۀ "گويد:  آلفارو مى
چند محدودۀ جغرافيايى مرتبط با جايگاه ما، الگوى رشد قّوت يافته و قابليّت مشارکت در فرايند 

که الزم است حاال توّجه  بيميا مىافزايش پيدا کرده است. ما در نحوى متمايزى جمعى به يادگير
و منابع انسانى در هر يک نهادها تا  معطوف کنيمبسيارى به فضاى مشترک يادگيرى که ايجاد شده 

او به  "خاّصى مساعدت کنند.طرق هاى ديگر اين منطقه به  ها بتوانند در محدوده از اين محدوده
اى که شما در آن ساکن هستيد به سرعت  محدوده"کند:  کند و اشاره مى ونيکا و دوستانش نگاه مىم

  "در حال ايجاد چنين قابليّتى است.

انگيزد؛  کنندگان برمى کنند مشورت بسيار مفيدى را ميان شرکت هايى که آلفارو و لوآ مطرح مى انديشه
دوستان در ميدان خدمت، چه در  با دوشادوش کارکنندگان تجربۀ اخير خود را در  هر يک از شرکت
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هاى  گسترۀ بصيرت کند. مىبازگو هاى کودکان، چه مشّوق و چه راهنماى حلقه،  نقش معلّم کالس
يابد ضمن همراهى  کند. او درمى مى شعف. مونيکا احساس است گير چشمايجاد شده در جلسه واقعًا 
ها، صدها و سرانجام  انگيز شرکت داشته که ده تهايش، در فرايندى شگف کردن رودريگو در تالش

  هزاران نفر را در پيمودن مسير خدمت با يکديگر توانا خواهد ساخت.

، روايت آلفارو را از تجربۀ دوستان در يک محدودۀ جغرافيايى که به مان داستانقسمت باال از در 
دهد  . اين تجربه نشان مىخوانيم کند مى عنوان جايگاهى براى نشر يادگيرى دربارۀ برنامۀ نوجوانان خدمت مى

که چطور کار کردن در حالت يادگيرى به ايجاد راهبردها و ساختارهاى سازمانى پيچيده متناسب با رشد 
هايى وجود دارد که دوستان جايگاه  انجامد. در فرايند يادگيرى که آلفارو و لوآ توصيف کردند، برخى ويژگى مى

کنند. شايد گروه شما بخواهد دربارۀ برخى از اين مديريت را  اى پيچيدگى چنينيادگيرى را قادر ساخت 
هاى ديگرى که  رويکرد و مشّخصه پذيرى هاى برجسته مانند ماهيّت سيستماتيک اين مجهود و انعطاف ويژگى

  .يافتندها چطور بروز  شناسايى خواهيد کرد تأّمل کند و توضيح دهد که اين ويژگى
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  بخش بيستم
هاى مرتبط با جايگاه  که در محدوده آورد از قابليّتى سخن به ميان مىدر داستان بخش قبل، آلفارو 

براى سرعت دادن به  ،هاى ديگر منطقه در زمينۀ مساعدت محدودهقابليّتى  در حال ايجاد است، يادگيرىنشر 
جغرافيايى، بياييد سعى کنيم يک گام به فرايند رشد. براى کسب بصيرت بيشتر دربارۀ فرهنگ چنين محدودۀ 
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مان  ها در يک محدودۀ نسبتًا پيشرفته مانند محدودۀ داستان عقب برگرديم و نگاهى به تصوير کلّى فّعاليّت
  بيندازيم. چه خواهيم ديد؟

به طور منظم و اند  براى شروع، قطعًا متوّجه خواهيم شد تعداد افرادى که وارد مسير خدمت شده
قدرت دعا و مناجات آگاهى به وجود آورده. در رابطه با  ۱. مطالعۀ کتاب است  فزايش يافتهايکنواخت 

 مهمّ هاى خانگى جهت مکالمه دربارۀ موضوعات  شود. مالقات هفته برگزار مى هرجلسات دعاى متعّددى 
اى  تبليغ ناحيه اند. لجنۀ ، به يکى از عناصر فرهنگ جامعه تبديل شده۲روحانى، پيرو الگوى پيشنهادى کتاب 

توانسته وقت و انرژى بسيارى را به تقويت اين عنصر فرهنگ و ترويج محيطى سرشار از روح نيايش و خدمت 
  اختصاص دهد. 

اند از  پيمايند، توانسته افرادى که مسير خدمت را مى متوّجه اين نيز خواهيم شد کهدر ادامه همچنين 
، بسيارى ۳مند شوند. براى مثال، در مورد کتاب  آن بهرهذاتى اف از انعطبرند و در عين حال سود ساختار آن 

شان اين بود که معلّم کودکان  اند، اّما انتخاب اند و تمرين آن را انجام داده مطالعۀ آن را به پايان رسانده
اند، در  نشوند؛ با اين حال، درصد مشّخصى خود را به مّدت چندين سال وقف اين اقدام خدمتى نموده

هاى متنّوع ديگرى در محدودۀ  اند و در فّعاليّت هاى ديگر سلسلۀ دروس را ادامه داده ى که مطالعۀ کتابحال
يک يا دو سال را وقف تعليم  سال داشتنداند. کسانى نيز هستند که وقتى حدود شانزده  جغرافيايى شرکت کرده

ول شدند. به عنوان مثالى ديگر، در به اقدامات خدمتى ديگر مشغاّول به کودکان کردند و سپس  پايۀدروس 
که جوانان بسيارى از طريق مکالماتى که بر نقش آنها در آموزش نسل  کنيم مالحظه مى، ۵مورد کتاب 

اند  هاى مؤّسسه را خارج از ترتيب معمول مطالعه کرده اند، کتاب تر تأکيد دارند، با امر مبارک مرتبط شده جوان
اند. برخى از آنها که به  هاى ديگر را با ترتيب معمول گذرانده س از آن کتابو کمى پ ۵و  ۱هاى  و اّول کتاب

اند ادامه  کرده هدايتکه به مّدت سه سال را هاى نوجوانانى  اند گروه اند، تصميم گرفته رسيده باالترو  ۷کتاب 
خدمت به عنوان هاى متسلسل اصلى خدمت کنند و به اين ترتيب  دهند و به عنوان راهنماى آنها براى دوره

اند که انرژى خود را وقف تواندهى روحانى نوجوانان  مشّوق را مدتّى کنار گذارند. برخى ديگر انتخاب کرده
خدمت کنند. به عنوان مثالى ديگر، افراد  ،پس از ديگرىنوجوانان، يکى  هاى نمايند و به عنوان مشّوق گروه

هاى پيشنهادى هر يک را  اند، تمرين اصلى را مطالعه کردههاى متسلسل  دوره پشتکاربسيارى نيز هستند که با 
در حوزۀ اند. عالوه بر آن،  هاى مطالعه وارد ميدان خدمت شده اند و سپس به عنوان راهنماى حلقه انجام داده
اين امکان را براى چندين تن از دوستان فراهم که  شدهشرايطى ايجاد  ديدخواهيم سازى، احتماًال  هماهنگ

وقت بر عهده گيرند، مسئوليتى  کننده را به صورت تمام هاى هماهنگ که به مّدت چند سال مسئوليتکند  مى
و مرتبط هاى کودکان که در کارهاى  اى از راهنمايان، مشّوقان و معلّمان کالس هاى تعداد فزاينده که با تالش

چند موقعيّت ديگر بينديشد که  بهگيرد. شايد گروه شما بخواهد  کنند مورد حمايت قرار مى متنّوع کمک مى
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بنا بر پايۀ هم  ًامستمرّ ها  که بر اساس آن قابليّت –مسير خدمت اى  پايهبدون تناقض داشتن با ساختار 
  فرايند مؤّسسه را نشان دهند.ذاتى انعطاف  – شوند مى

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
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  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
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 دشوار بتواندهيم، گرچه  مه مىادا مانمحدودۀ نسبتًا پيشرفتۀ مورد نظراجمالى همچنان که به بررسى 
در حال  نهادهاىمؤّسسات و م که توانيم فرض کني ، ولى مىاين مسئله را مشاهده کردبه صورت دست اّول 

قابليّت حفظ يک ساختار مشّخص که در عين حال در پاسخ به شرايط توّجه الزم را به  ،محدودهخدمت در 
البتّه مانند هميشه، توسعۀ اين نوع قابليّت به دستاوردهاى  .اند مبذول داشتههر فرد منعطف و حّساس است، 

به يکديگر نگاه کنيم، قطعًا متوّجه خواهيم شد که دوستان واقعًا  تر روحانى وابسته است. پس اگر از نزديک
وسعت همچنين از نظر اندازۀ جامعه و  –. در واقع، رشد ارگانيک يک محدودۀ جغرافيايى دهند اهّميّت مى

يک در نظر در غير اين صورت رخ نخواهد داد. براى مثال،  –انسانى، مالى و تشکيالتى منابع 
وجوداتى نيستند که در دستۀ منابع صرفًا کوشند  کنندۀ برنامۀ نوجوانان، مشّوقانى که در محدوده مى هماهنگ

آرزوهاى  طلبدر هايش  انسانى گنجانده شده باشند؛ هر يک از آنها دوست عزيزى است که بايد در تالش
به  صرفًا کنندگان شريفى که البتّه بر خدمت امر مبارک متمرکز هستند با سرور همراهى شود. خود هماهنگ

توانند پس  شوند؛ شرايط چنان است که مى عنوان ابزارى براى رسيدن به اهداف يک نقشه در نظر گرفته نمى
در پيشرفت امر ارزشمند به مشارکت ّعاليّت، به پايان رساندن يک دوره خدمت فشرده در يک حوزۀ خاص فاز 

اى تعلّق  بايد به جامعهجوانان اند که به طور خاص  محدودۀ جغرافيايى دريافتهدر . دوستان مبارک ادامه دهند
هايى بزنيد که نشان دهد چطور روح  توانيد مثال شان توّجه دارد. آيا مى ماّدى و روحانى هداشته باشند که به رفا

  سازد؟ خود را در کالم و عمل افراد و مؤّسسات و در پويايى حيات جامعه ظاهر مى ،محبّتو يت حماضرورى 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
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کنيم، بلوغى است  که در اينجا بررسى مىاى  محدودههاى نسبتًا پيشرفته مانند  ويژگى ديگر محدوده
 هاى همحدودچنين کنندگان  مثال، هماهنگ در نحوۀ کار کردن دوستان با يکديگر وجود دارد. براىکه 

کارى  هاى کودکان، اهّميّت هم ّوقان و معلّمان کالستالش براى همراهى راهنمايان، مش ضمنجغرافيايى 
با محافل  ،يادگيرى با حالتتوانند با خضوع و  کنند. آنها مى امر مبارک را درک مىنهادهاى ميان مؤّسسات و 

باشند و از حکمت و مساعدت آنها سود برند. رابطۀ کارى نزديک آنها با لجنۀ روحانى محلّى تعامل داشته 
بخشد. توانايى آنها  انسجام مى ديگر اى هاز يک دورۀ فّعاليّت به دور را اى مجهودات جمعى جامعه تبليغ ناحيه

ضرورى باشد  را داشتهعمل به عنوان موتور رشد  قابليّتمؤّسسه اين که در استفاده از حمايت جامعه براى 
يک نهادهاى توان در تعامالت ميان مؤّسسات و  توانيد چند کلمه در اين باره بگوييد که چطور مى است. آيا مى

  کارى را مشاهده کرد؟ د همنک محدودۀ جغرافيايى که رشد مداوم را تجربه مى
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که چطور پويايى حاصله از کند  اى که در بخش قبل توصيف شد، لوآ اشاره مى سرانجام، در جلسه
فرهنگ جامعه شود که  مىتبديل يک جامعه  ۀخصيصبه چنان تمام و کمال همراهى يکديگر در مسير خدمت 

گيرد و عبارات  بدون دّقت مورد استفاده قرار نمى "همراهى"در چنين فرهنگى، کلمۀ . گردد سرشار از آن مى
شوند. آگاهى از  رد و بدل نمى "کنم فالن فرد را همراهى مى من"و  "کنم من تو را همراهى مى"مانند نامناسبى 

از دستاوردهاى  مسرور شدن، کند. مساعدت يکديگر، همکارى را زائل مى "ديگرى"مفهوم  "يگانگى"
که اين  اى بروزات ديگرى از پويايى جامعه به توانيد هستند. آيا مىو زيستن ها روش طبيعِى بودن  اين – ديگرى

  رش داده بينديشيد؟فرهنگ را پرو
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  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  ويکم بخش بيست
يادگيرى آشنا کرده است. فرصت خوبى است که درنگ نشر ما را با مفهوم جايگاه  ۱۹داستان بخش 

  فکر کنيم.بيشتر مان  هاى جهانى کنيم و دربارۀ ماهيّت يادگيرى در بستر نقشه

که  ن استمعيّ  مرتبط دربارۀ واقعيّتىهم  بهو  هايى فزاينده بصيرتيادگيرى در اينجا به معناى کسب 
ماّدى، اجتماعى از جنبه هاى  ، يعنىمزبورواقعيّت همه جانبه مشارکت در تحّول  ، با هدفبا آن تعامل داريم

هاى واقعى  اى از داده ها يا کشف مجموعه اى از مهارت با پرورش مجموعه به اين معناو روحانى. يادگيرى 
مان و  انجام مجهودات هاىاز بستررو به رشدى و الزم هستند. يادگيرى مستلزم درک مترادف نيست، گرچه هر د

باشد. آن نوع يادگيرى که دغدغۀ ماست معطوف به  نيروهاى مؤثّر بر واقعيّتى که در صدد تحّولش هستيم مى
سيرهايى است که ما يابند. اين يادگيرى مستلزم شناسايى م فرايندهايى است که مستمّرًا بروز و تکامل بيشترى مى

  کنند. تر مى انسانى چه در سطح فردى و چه در سطح جمعى نزديک و نزديکنهفتۀ را به تحّقق قواى 
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کردنش ساده نيست. اّما درک شهودى ما از آن براى اهداف ما معنا مفهومى است که  "بصيرت"
يکديگر اطالع شترک به هاى خود را در يک حوزۀ کوشش م کنيم يادگيرى کافى است؛ همچنان که سعى مى

توانيم از آن استفاده کنيم. براى مثال، زمانى يک گروه از دوستان اين بصيرت را به دست آوردند  ، مىبرسانيم
، با پيشرفت دوست هستند. بارها که بر خالف فرضيات و باورهاى کنونى، نوجوانان به طور کلّى بسيار نوع

با واقعيّت متناظر است و حاال اين يک باور عميق اين بصيرت  ثابت شد برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان،
هاى ديگرى که جامعۀ بهائى در کار خود با نوجوانان  بصيرت برخىاست که همۀ ما داريم. در گروه خود دربارۀ 

  به دست آورده گفتگو کنيد.

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

ان به دست آورده وحانى کودکهايى که جامعه در حوزۀ تربيت ر حاال دربارۀ برخى از بصيرت
  کنيد. گفتگو

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

هاى متسلسل اصلى به  اى از افراد در دوره تعداد فزايندهپيشرفت هايى که جامعه با  و برخى از بصيرت
  دست آورده چيست؟

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   
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هاى متنّوع اين واحد دربارۀ  که از مطالعۀ بخشبنويسيد هايى را  سپس، در فضاى زير برخى از بصيرت
  ايد. کند به دست آورده سازى در يک محدودۀ جغرافيايى که در يک پيوستار رشد حرکت مى ماهنگپويايى ه

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  ودوم بخش بيست
هاى پيشنهادى  العدل اعظم آمده است. خواندن آنها و انجام تمرين هاى بيت هايى از پيام در زير گزيده

العدل اعظم  يادگيرى که به آن مشغوليم بيشتر تأّمل کنيد. بيت به شما کمک خواهد کرد دربارۀ ماهيّت فرايند
  فرمايند: خود مى ۲۰۱۰در پيام رضوان 

نهايت عظيم است و حصول تغييراتى عميق را نه فقط در سطح فردى بلکه  امر حضرت بهاءاهّلل بى"
ور، ظهور مقصود از هر ظه'فرمايند که  شمارد.  آن حضرت اعالم مى در ساختار اجتماع ضرورى مى

کارى که امروز در اطراف و اکناف  ' تغيير و تبديل است در ارکان عالم سرًّا و جهرًا ظاهرًا و باطنًا.
گر مرحلۀ اخير مساعى مستمرّ جامعۀ بهائى براى ايجاد  کرۀ ارض در حال پيشرفت است نمايان

مّدنى که بناى آن باشد، ت مند است که در تعاليم اين ظهور اعظم مندمج مى هستۀ تمّدنى شکوه
ها کوشش و تالش نوع انسان  نهايت عظيم و پيچيده و به ثمر رساندن آن مستلزم قرن مشروعى بى

برى وجود دارد و نه فرمولى.  تنها با تالش در جهت کسب بينش از  است.  در اين مسير نه راه ميان
ارانۀ تعاليمش در حيات امر اعظمش، با استفاده از دانش فزايندۀ نوع بشر، با به کارگيرى هشي
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مندى  آيد يادگيرى مورد نياز حاصل خواهد شد و توان بشرى و با مشورت در مسائلى که پيش مى
  ٣٤"الزم به وجود خواهد آمد.

  خوانيم: العدل اعظم مى بيت ۲۰۱۴در پيام رضوان 

ن آن کنند که ديگران نيز مشتاق پيمود ترين جوامع مسيرى را طّى مى از بسيارى جهات موّفق"
شوند.  با اين حال سطح فّعاليّت در يک محدودۀ جغرافيايى هر چه باشد، آنچه موجب تسريع  مى

شود قابليّت يادگيرِى احبّاى محلّى براى عمل در يک چارچوب مشترک است.  هر فرد  پيشرفت مى
ها  کند.  پوياترين محدوده سازى کل کمک مى در اين مجهود سهمى دارد و خدمات هر يک به غنى

ها، احبّا  آنهايى هستند که در آنها، فارغ از منابع موجود در جامعه و قطع نظر از تعداد فّعاليّت
قابليّت  –شان آنست که آنچه را براى نيل به پيشرفت الزم است تشخيص دهند  واقفند که وظيفه

اى  نوخاسته گاماِن تالش اى که بايد کسب شود، پيش اى که بايد پرورش يابد، مهارت تازه نورسته
که بايد همراهى گردند، فضاى تفّکر و تعّمقى که بايد ايجاد شود، مجهودى جمعى که بايد 

هاى خالّقى بيابند که از آن طريق بتوان وقت و منابع الزم را براى نيل  و سپس راه –هماهنگ گردد 
وف بر اين هاى مربوط به خود را داراست و وق به آن تأمين نمود.  هر موقعيّت خاّصى چالش

شود  سازد تا نه تنها از آنچه در ديگر نقاط عالم بهائى آموخته مى اى را قادر مى واقعيّت، هر جامعه
بهره گيرد بلکه بر اين دانش اندوخته شده نيز بيفزايد.  آگاهى از اين حقيقت شخص را از 

عين حال امکان آن  سازد و در ناپذير آزاد مى جستجوى بيهوده براى يافتن يک فرمول عمِل انعطاف
بخش فرايند رشدى باشد  هاى گوناگون الهام هاى کسب شده در محيط سازد که بينش را فراهم مى

اى از مفاهيم  بينانه گيرد.  اين رويکرد با تصّورات کوته که در هر محيط شکل خاّصى به خود مى
باشد.  انقطاع  در تضاّد مى کنندۀ اراده است کامالً که مولد آشفتگى و يا فلج' شکست'و ' موّفقّيت'

الزم است؛ هرگاه که اقدام و فّعاليّت کالًّ به خاطر رضاى الهى انجام شود هر چه پيش آيد به او 
  ٣٥"تعلّق دارد و هر پيروزى که به نام او حاصل گردد موقعيّتى است براى ستايش او.

اى بر فرايند  ن قاّرههاى مشاوري خطاب به کنفرانس هيئت ۲۰۱۰دسامبر  ۲۸قسمت زير از پيام 
  افکند: يادگيرى جمعى پرتو بيشترى مى

احبّا با مشارکت روزافزون در امور تبليغى و ادارى، مشارکتى که با حالت يادگيرِى خاضعانه "
گيرى پيشرفت و  گيرد، هر وظيفه و هر تعاملى را بايد فرصتى براى همکارى در جهت پى صورت مى
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روى  ميدان خدمت به امر اهّلل بدانند. از اين طريق گرايش به زيادهموهبتى براى همراهى يکديگر در 
در تعليم کاهش خواهد يافت و تمايل به تقليل يک فرايند پيچيدۀ تقليب روحانى به چند گام ساده 

اى مشترک مرتبط  بر طبق مقرّرات يک دستورالعمل برطرف خواهد شد. اقدامات پراکنده در زمينه
کرد قواى روحانى در ميدان خدمت به طور  شود. عمل ها پرمعنا مى رين گامت گردد و حتّى کوچک مى

شود و پيوندهاى دوستى که براى يک الگوى صحيح رشد جنبۀ حياتى دارد  روزافزون نمايان مى
  ٣٦"گردد. مستمرًّا تقويت مى

  مايند:فر خطاب به کلّيۀ محافل روحانى ملّى اشاره مى ۲۰۱۱دسامبر  ۱۲العدل اعظم در پيام  بيت

هاى نوجوانان البتّه  هاى کودکان و يا مشّوق براى گروه معلّم براى کالس' تعليم'سخن گفتن از "
امرى نادرست نيست. اّما مؤّسسات آموزشى بايد مراقب باشند که مبادا به تدريج تصّور نمايند که 

ؤّسسۀ آموزشى جاى ها است و مفهوم ايجاد قابليّت را که در کانون فرايند م کارشان آموزش تکنيک
  ٣٧"باشد از نظر دور دارند. دارد و مستلزم درک عميقى از ظهور حضرت بهاءاهّلل مى

  فرمايند: توضيح مى ۲۰۱۰دسامبر  ۲۸و در پيام 

هاى اتّحاد از جمله  ها، شکاف موّقت در پيوند کاهش در مشارکت، اختالل در ادوار فّعاليّت"
با آن رو به رو شد. در بسيارى از موارد افزايش منابع  شمارى است که بايد احتماالً  هاى بى چالش

شان پاسخگوى نيازهاى ترويج سريع نخواهد بود. ولى با  انسانى يا توانايى استفاده از خدمات
تحميل فرمولى بر اين فرايند نيز يک الگوى رشد با توازن مطلوب حاصل نخواهد شد. عدم توازن 

توان  از طبيعت اين فرايند است و با صبر و به مرور زمان مى هاى مختلف جزئى در پيشرفت فّعاليّت
آن را تعديل نمود. کاهش دادن يک فّعاليّت در حال شکوفايى بر اساس تصّورات نظرى در مورد 

آورد. اگرچه ممکن است احبّاى يک  چگونگى حصول رشد متعادل، غالبًا نتيجۀ معکوس به بار مى
هاى  مند گردند که الگوى الزم براى عمل را در محدوده بهره محدودۀ جغرافيايى از تجارب کسانى

اند ولى تنها از طريق مشارکت خودشان در اقدام مستمرّ و تأّمل و مشورت است  ديگر پياده کرده
آموزند قرائتى از واقعيّات اطراف خود داشته باشند، امکانات خويش را تشخيص دهند، از  که مى

  ٣٨"به نيازهاى ترويج و تحکيم در مقياس وسيع پاسخ گويند.منابع خود استفاده نمايند و 

مندى  تمّدن شکوه مشروع ايجاد هستۀ عظمتطور که از بيانات باال واضح است، پيچيدگى و  همان
العدل اعظم به ما  تالش است. بيتکوشش و ها  رنمستلزم قاند  ما دادهبه  حضرت بهاءاهللدورنماى آن را که 
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ابعاد  بصيرت نسبت بهتواند توانايى کسب  بر و فرمول مى ميانراه به دنبال جستجو ت دهند که عاد هشدار مى
ها بياوريد و در گروه  بر و فرمول هاى ميان هايى از برخى از اين راه متنّوع اين مشروع عظيم را مختل نمايد. مثال

هاى  هاى کودکان، گروه خود صحبت کنيد که چرا نبايد حين تالش براى استقرار و اداره و ازدياد کالس
به اين  – نقش دارند تغيير و تبديل ارکان عالم دردانيم  هايى که مى فّعاليّت –هاى مطالعه  نوجوانان و حلقه

  ها رو کرد. برها و فرمول ميان

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

کنيم کمک  توانند به ما در درک بهتر پيچيدگى واقعيّتى که در آن کار مى موانع مىهمانند دستاوردها 
. اّما اين تنها در صورتى ممکن است که با بخشيمبهبود مان را  توانيم رويکردهاى مىتأّمل بر آنها با د؛ کنن

زده از آنچه به نظر ما موّفقيّت و شکست محسوب است مقابله کنيم. براى مثال،  گيرى شتاب تمايل به نتيجه
 اى به وارد گفتگو شدن عالقهآنها ممکن است در يک محلّه با دو جوان صحبت کرده باشيم که هيچ يک از 

اند. چقدر ساده ممکن است نتيجه گرفته شود که مضامين مهم  دربارۀ مضامين پيشنهادى ما نشان نداده
مورد عالقۀ جوانان امروز نيست يا اين که جوانان اين محلّه مستعد نيستند. در گروه خود  ،اجتماعى و روحانى

بر اساس يک يا دو ماجرا به خصوص وقتى که در آنها ممکن است  کنيدمذاکره هاى ديگرى  دربارۀ مثال
  .نتايج نابجايى گرفته شود ،اى از موّفقيّت و شکست داريم نهبينا هاى کوته برداشت

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

کنيم، بايد به خاطر داشته باشيم که در يک چارچوب مشترک  وقتى دربارۀ ماهيّت يادگيرى فکر مى
باورها و عقايد و  داشتنبدون بتوانند تى بتوان تصّور کرد که يک گروه از افراد کنيم. در واقع، به سخ کار مى

با هم يادگيرى حاصل کنند. منشأ چارچوبى که بر تفّکر و عمل ما حاکم است، البتّه  ،رويکردهاى مشترک
نشأ رو مان، به اين م هاى جهانى نقشه هنگام به عمل در آوردن تمهيداتدر ما ظهور حضرت بهاءاهلل است. 

العدل اعظم را که گام به گام عالم بهائى را در تحّقق رسالت مقّدس خويش  هاى بيت کنيم و همچنين پيام مى
سراسر دنيا براى پيروى از اين را در افراد قابليّت هاى مؤّسسه  کنيم. دوره د با دّقت مطالعه مىنفرماي هدايت مى
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کنند و در  درک ما را از حقايق عميق روحانى تقويت مى آنها دهند. افزايش مىهدايات در قالب عمل متّحد 
مان را در  کنند. اکنون زمان مناسبى است که برخى عناصر چارچوب عين حال به ما در تأّمل بر تجربه کمک مى

نظر بگيريم، عناصرى که به رويکرد ما به يادگيرى در عمل مربوط هستند. چند مثال از چنين عناصرى در زير 
 –اى که تا کنون بسيار زياد شده است  تجربه –ايد  اى که اندوخته است. در گروه خود در پرتو تجربهآورده شده 

  . همچنين بايد بتوانيد عناصر بسيار ديگرى را به اين فهرست بيفزاييد.دربارۀ هر يک مذاکره کنيد

و مطالعه  سازى اقدام، تأّمل و بازنگرى، مشورت رويکرد اساسى ما به يادگيرى دربارۀ جامعه −
از زمان و انرژى ما زيادى بخش در کانون اين فرايند قرار دارند و مستلزم صرف  خدماتاست؛ 
 هستند.

بينيم؛ دغدغۀ  حل نمى تشخيص مشکالت و ارائۀ راهبه عنوان را  مان سازى هاى جامعه ما تالش −
 ما پرورش قابليّت مشارکت در تحّول اجتماع است.

مّدتى تعيين  عمل متعّهد هستيم، گرچه در اين فرايند، اهداف کوتاه ما به يادگيرى درازمّدت حين −
 کوشيم. کنيم و براى دستيابى به آنها سخت مى مى

ها نيست، بلکه  هدف يادگيرى براى ما صرفًا گردآوردن اّطالعات و مهارت يافتن در تکنيک −
يش رشد، هايى دربارۀ مسائلى مانند الگوهاى در حال پيدا صيرتدرک و کسب بپيشرفت 

هاى  کنندۀ اصلى نقشه تعملکرد نيروهاى روحانى و روابط رو به تکامل ميان سه شرک
 است. مان جهانى

کنيم وابستگى متقابل فرايندهاى بسيارى را  سازى آگاهيم و سعى مى ما از پيچيدگى مشروع جامعه −
 که بايد با هم به پيش روند در نظر بگيريم.

−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   
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−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

−   _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________    

کنند. چيزهايى وجود دارد که  هاى تفّکر متفاوتى را از ما طلب مى يادگيرى مختلف روشت موضوعا
هاى به دست آمده  گيريم؛ فقط الزم است درس يک بار و براى هميشه پس از يک دوران نسبتًا کوتاه ياد مى

ماندگار هستند و نيازمند تالش درازمّدت و  موضوعات ديگر يادگيرىرا با سعى و کوشش به کار بريم. برخى 
شان قابل درک  نيز براى يادگيرى وجود دارند که هرگز در کلّيّتموضوعاتى آيند.  تنها به تدريج به دست مى

کنيم، شناخت ما نسبت به آنها رشد  نيستند، اّما وقتى حين عمل دربارۀ آنها تأّمل و بازنگرى و مشورت مى
ايجاد ناموّجهى هاى  ند سنخ اّول رفتار نکنيم، واّال احتماًال رويهاخير ماندستۀ يابد. بايد مراقب باشيم با دو  مى

توانيد بر اساس مشارکت خود در مساعى  خواهيم کرد که به صورت مکانيکى بايد انجام شوند. آيا مى
  يادگيرى بياوريد؟از موضوعات هايى از اين انواع متمايز  سازى، مثال جامعه

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  وسوم بخش بيست
هاى متنّوع کار  شان، مونيکا اغلب دربارۀ جنبه کاران کنندگان و هم اى بعد از جلسۀ هماهنگدر روزه
وابستگى متقابل سه نياز کند. او  اى که در محدودۀ جغرافيايى در حال انجام است فکر مى پيچيده

ائى در حال و الگوى فّعاليّت زيبايى را که جامعۀ به بيند تر از هميشه مى واضحآموزشى به يکديگر را 
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ستايد. او حّس احترام عميقى نسبت به شکوه رسالتى که به جامعه سپرده  آن است مىپديد آوردن 
از رو به افزايشى هاى تعداد  شاءاهلل تأييدات الهى کسانى را که تالش شده دارد و بارها دعا کرده که ان

  نمايند احاطه کند. دوستان را در ميدان خدمت هماهنگ مى

هاى  کنندۀ کالس اى بوده که با کالرا، هماهنگ پيوند دوستىجلسه ا، يکى از اثمار اين براى مونيک
دانست مونيکا  که مى آندرهآن جلسه، تنّفس کودکان محدودۀ جغرافيايى، برقرار ساخته. در وقت 

آنها با هم مالقات خوب است خواهد دربارۀ تربيت روحانى کودکان بيشتر بداند، پيشنهاد کرد که  مى
کنند. چند نوجوان در گروه مونيکا که به زودى برنامه را به پايان خواهند رساند و مطالعۀ سلسلۀ اصلى 

  دهند. دروس را آغاز خواهند کرد، به تعليم کودکان عالقه نشان مى

دهد تا او تصّورى از نحوۀ کمک  هاى کودکان را مى کالرا ترتيب مالقات مونيکا از يکى از کالس
ه يا پانزده ساله به يک معلّم به دست آورد. مونيکا از احترامى که کودکان حين دعا يک جوان چهارد

کند که آنها چقدر از سرود  گيرد و توّجه مى دهند تحت تأثير قرار مى و مناجات از خود نشان مى
دهند، هنگام  برند، با چه دّقتى به داستان گوش مى خواندن و از بر خواندن نصوص لّذت مى

کنند. پس از اين  مىشرکت ، چه فّعاالنه مشارکتىهاى  ى چقدر تمرکز دارند و در بازىآميز رنگ
  نمايند. مىصحبت زمانى با يکديگر دربارۀ تربيت کودکان مّدت ديدار، دو دوست 

. م هستندمنّظ  به اين خوبىهاى محدودۀ جغرافيايى  مشتاق است بداند که آيا همۀ کالسمونيکا 
برد تا يک معلّم که براى بار اّول کار را شروع کرده، روال  مّدتى وقت مى دهد که کالرا توضيح مى

يک کنند که چگونه  تمرين مىکنندگان  ، شرکت۳عادى کالس را برقرار نمايد. حين مطالعۀ کتاب 
هاى  ، اّما به واقع پس از بر عهده گرفتن مسئوليّتتعليم دهندبه چند کودک را درس يا بخشى از آن 

  دهند. هاى ضرورى را به تدريج در خود پرورش مى ست که هر يک از آنها مهارتام يک معلّ 

فردى را که  ،اّول ۀجلسخواهم براى دو يا سه  تر مى اغلب از يک معلّم باتجربه"دهد:  کالرا ادامه مى
گيرند. وقتى گرد هم  همراهى کند. به طور کلّى، معلّمان از يکديگر خيلى ياد مىکرده تازه شروع 

هاى مشترک مذاکره  شان تأّمل کنند، دربارۀ نحوۀ پرداختن به برخى چالش تجربه دربارۀآيند تا  مى
کنند. هر معلّم از طريق تجربه و مشورت با کسانى که در همان حوزۀ تالش مشغول خدمت هستند،  مى

به  را شود دهى کالس و تبديل آن به محيطى که به رشد صفات روحانى منجر مى توانايى سازمان
انگيز است. بسيارى از آنها  باشند شگفت کاردانتوانند چقدر  آورد. ديدن اين که معلّمان مى دست مى

يک داستان يا بازى که  اقتباسبا نوشتن يک سرود يا مثًال ، ى که در درس آمدهدر تکميل عناصر
به اشتراک کنند. آنها اين منابع را با هم  عناصر ديگرى ايجاد مى ،شان دارد ريشه در فرهنگ
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دهند به  آنها انجام مى را ام که نبايد برخى معلّمان را جدا کنم و آنچه . به اين درک رسيدهگذارند مى
برنامۀ ما براى به کمال رسيدن کوشش براى دنبال کنند ارائه نمايم. بايد هايى که ديگران  عنوان مدل

  "د به آن کمک کند.توان تربيت روحانى کودکان يک مجهود جمعى است که هر معلّم مى

اند. معلّمان با چه  تعريف شدهبه خوبى ها  درسکه به ياد دارم  ۳از مطالعۀ کتاب "گويد:  مونيکا مى
  "کنند؟ دّقتى آنها را دنبال مى

کنند. اّما بايد به ياد داشته باشيم که  برنامه را دنبال مى با دّقتاّول، خيلى "پاسخ کالرا چنين است: 
هايى از دروس نيستند. هدف آنها آموزش معلّم  منشعب از آن صرفًا مجموعه هاى و دوره ۳کتاب 

اند که به معلّم در رسيدن به درک عميقى از مفاهيم تربيتى و پرورش  است. براى اين طراحى شده
معلّم براى هاى منشعب از اين کتاب محتوايى غنى به  هاى الزم کمک کنند. همۀ کتاب مهارت
اى به پايۀ بعدى  معلّمان در مطالعۀ مواد درسى از پايه طور که هماندهند. اّما  ارائه مى هايش کالس

دهى کنند و  شود که محتواى هر فّعاليّت را سازمان از آنها تقاضا مىبه نحوى فزاينده روند،  پيش مى
م ا مان، دريافته دربارۀ نحوۀ اجراى آن تصميم بگيرند. ضمن همراهى معلّمان در محدودۀ جغرافيايى

هاى مختلف را با آنها بررسى کنيم و دربارۀ پيشرفتى  پايهموجود براى که بسيار مفيد است مواد درسى 
  "کنند تأّمل نماييم. که به عنوان معلّم حاصل مى

تر  صادق است. مشّوقان با کسب تجربه، خّالقهم در مورد برنامۀ نوجوانان اين "گويد:  مونيکا مى
  "شوند. مى

بدون  ها اى از فّعاليّت کننده است که معلّمان خّالقيت را مجموعه اين دلگرمو "هد: د کالرا توضيح مى
ها اضافه شوند.  هاى پيشنهادى کتاب به فّعاليّتدلبخواهى دانند که به صورت  نمىص هدف مشخّ 

و متمرکز بر اهداف آن است. کند  کار مىبرنامه مختصات در قالب  است که ىاين خّالقيّت منضبط
است، اّما آنها بسيار پيمايند مستلزم کار و تالش  نيز بايد ذکر کنم که مسيرى که معلّمان مى اين را

  "شان دارند. دهند، زيرا عشق عميقى به کودکان در قلوب تالش الزم را با شادمانى انجام مى

ى است مستمّرًا گسترش يابد، ضرورشان  دايرهها، که قرار است  سازى کارآمد فّعاليّت براى هماهنگ .۱
ها و ميل خود، در  را مطابق توانايىکارهايى که از اعضاى جامعه بخواهيم  داشته باشيمآمادگى 

به همراه ، کارهايىمسئوليّت چنين  سپردن. به عهده بگيرندخدمت  ى ازخاّص  هاى حمايت از حوزه
تدريج بر  که بهاقدامات خدمتى ها براى انجام  ، به توسعۀ قابليّتى کاردر ابتدا مساعدت قدرى

چطور که  درباره اينکند. افراد زير را در نظر بگيريد و  شود کمک مى شان افزوده مى پيچيدگى
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در  بعدىدو گام يا توانند شرايطى ايجاد کنند که اين افراد را در برداشتن يک  کنندگان مى هماهنگ
 .، با هم مشورت کنيدمسير خدمت توانا سازد

دريس که در شرف اتمام برنامۀ تواندهى روحانى است و به ت عضوى از يک گروه نوجوانان  الف.
 هاى کودکان عالقه دارد کالس

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

معلّمى که به مّدت تقريبًا يک سال کالسى را اداره کرده و روابط مبتنى بر اعتماد و احترام با   ب.
 الدين کودکان کالسش برقرار نمودهو

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

که در آن چند گروه نوجوانان جديد به تازگى شکل  اى يک مشّوق مشغول خدمت در محلّه  ج.
کند و  گرفته؛ او مرتّب در جلسات تأّمل و بازنگرى مشّوقان در محدودۀ جغرافيايى شرکت مى

 اشتياق زيادى براى برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان دارد

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

فراتر از مشارکت در  هايى اند مسئوليّت هستند و آماده ۲دو جوان که مشغول مطالعۀ کتاب   د.
 حلقۀ مطالعه بر عهده گيرند
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  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

هاى تسلسل اصلى دروس خدمت کرده و توانسته  کسى که به عنوان راهنماى همۀ دوره  ه.
 کنندگان را به انجام تمرينات مربوطه تشويق کند شرکت

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

اگر متفاوت است.  برد و سرعت اين رشد از فردى به فرد ديگر افزايش قابليّت خدمت زمان مى .۲
در ذهنش مدل ثابتى از راهنماى خوب، مشّوق خوب يا معلّم کالس کودکان خوب کننده  هماهنگ

با توّجه به هاى ديگران را  يابيم که تالش شود؟ گاه درمى ايجاد مى مشکالتىداشته باشد چه 
اين دردسر بدون  ولى من": شنويم از خود چنين جمالتى مى ؛کنيم هاى خودمان ارزيابى مى توانايى
هاى افراد  مشارکتکننده  يک هماهنگکه آيا مفيد است  "تواند؟ ؛ چرا او نمىانجام دادمکار را 

درک موقعيّت، توانايى و را بر اساس دستاوردهاى خودش بسنجد؟ آيا  خدماتمشغول به 
رى نيست؟ مسير خدمت و کمک به او در برداشتن چند گام بعدى ضرواز  ههاى فرد در هر نقط دغدغه

 افکار خود دربارۀ اين سؤاالت را در فضاى زير بنويسيد.
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   
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  وچهارم بخش بيست
هاى سنّى متمايز در  هايى براى گروه هاى تشکيل کالس مکالمۀ کالرا و مونيکا سپس به چالش

  شود. هاى مختلف محدودۀ جغرافيايى معطوف مى قسمت

هاى متوالى کالس  بسيار مهم آموزش معلّم براى پايه يک حوزۀ يادگيرى"دهد:  کالرا توضيح مى
هاى بيشترى تشکيل دهيم و آنها را حفظ  کودکان است. در عين حال، بايد ياد بگيريم چطور کالس

، کنند شرکت مىکودک در برنامه زيادى يک محلّه در شهرى که تعداد نيز کنيم. در چند دهکده و 
هاى ديگر، تمرکز ما بر شروع  دهى کنيم. در مکان رسى سازمانها را در سه پايۀ د ايم کالس توانسته
هايى براى حداکثر تعداد ممکن کودکان، اغلب با سنين متفاوت، بوده است. سؤاالت بسيارى  کالس

دانيم آيا معلّمان تمايل خواهند داشت در  شان پاسخى نداريم. براى مثال، نمى هستند که هنوز براى
يکسان را تدريس کنند يا با يک گروه از کودکان بمانند و آنها را به هاى متوالى يک پايۀ  سال
طور که  شوند. همان هاى باالتر برسانند. بايد منعطف باشيم تا ببينيم چه الگوهايى پديدار مى پايه
برقرار  'يک نظام پايدار و در حال گسترش براى آموزش کودکان'است توانى تصّور کنى، اگر قرار  مى

  ".سال کار سخت پيش روى ماست ، چندسازيم

 ۀسازد که نوجوانان در پايان برنام ال من را به ذهن متبادر مىؤاين موضوع، اين س"گويد:  مونيکا مى
  "توانند داشته باشند؟ تواندهى روحانى چه نقشى در آموزش روحانى کودکان مى

منعطف بسيار کند،  باز مى مسير خدمتى که مؤّسسۀ آموزشى به روى هر فردخود "دهد:  کالرا پاسخ مى
شان تدريس به  دهند، اّما انتخاب کنند، تمرين الزم را انجام مى را مطالعه مى ۳است. بعضى کتاب 

طور که تجربۀ خودت تأييد  کنند. همان کودکان نيست؛ آنها به طرق ديگرى از برنامه حمايت مى
. همين که به ابيت داردجذّ امۀ نوجوانان کنندگان در برن بسيارى از شرکتکار با کودکان براى کند،  مى

گذرانند، اکثر آنها اگر بخواهند آمادۀ تدريس  عنوان يک جوان سه کتاب اّول سلسلۀ دروس را مى
. جوانان آيد اين حالت پيش مىوقتى حدود شانزده ساله هستند  عمومًايک کالس کودکان هستند. 
، گيرد صورت مىمى که در محدودۀ جغرافيايى در نتيجۀ مکالمات منّظ ديگرى در اين سن هستند که 

کنند که به عنوان معلّم  شوند و برخى از آنها نيز انتخاب مى سازى ما مى مساعى جامعهجذب 
کنند براى ترويج اين حوزۀ فّعاليّت  هاى کودکان خدمت کنند. خدمتى که همۀ اين جوانان مى کالس

شرايط زندگى آنها ممکن است به سرعت تغيير کند و  ايم که نقش حياتى دارد. با اين حال، ياد گرفته
هاى متوالى به عنوان معلّم خدمت خود را ادامه دهند. براى تأسيس  توانند در سال بسيارى از آنها نمى
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يک نظام صحيح آموزش کودکان، دوستانى از سنين مختلف بايد آموزش ببينند و انگيزه يابند. براى 
هايى، که معلّمانى عالى براى کالس کودکان  د دارند، حتّى زوجمثال، مادران جوان زيادى وجو

چندين سال خدمت کنند، حداقل تا زمانى که پسران و دختران توانند  مىشوند؛ آنها اغلب  مى
شان معلّمانى بسيار  از سن و شرايطفارغ که  هستندخودشان در برنامه هستند. و البتّه دوستان زيادى 

گيريم که براى داشتن يک سيستم قوى، الزم  شوند. ما داريم ياد مى کان مىهاى کود قابل براى کالس
  ".اين استعدادها کمک کنيم ۀبه شکوفايى هماست 

با همين چالش روبروست. جوانانى که به عنوان مشّوق خدمت  هم برنامۀ نوجوانان"گويد:  مونيکا مى
ست، اّما شرايط آنها نيز مستعّد تغيير بيشتر ااز نوجوانان شان  کنند هنگام شروع فقط اندکى سن مى

اى کمک شود که خود را حّداقل  کنيم تا به تعداد فزاينده است. اّما داريم نهايت تالش خود را مى
  "به مّدت سه سال متعّهد سازند.

عالوه بر آنچه دربارۀ جوانان مشتاق به خدمت در نقش معلّم کالس کودکان پس از "گويد:  کالرا مى
بين دو برنامه وجود دارد ديگر ايم، يک نقطۀ ارتباط  مۀ تواندهى روحانى نوجوانان گفتهتکميل برنا

دهد. ضرورى است  هاى نوجوانان به آموزش کودکان استمرار مى که نيازمند توّجه ماست. تشکيل گروه
نماييم. هاى نوجوانان تسهيل  هاى کودکان به گروه را از کالستازه نوجوانان ياد بگيريم که چطور گذر 

شود؛ در اينجا ما  کننده در برنامه تبديل به يک چالش واقعى مى اين با افزايش تعداد کودکان شرکت
  "کننده داريم. حدود دويست نفر شرکت

در يکى از جلسات تأّمل و بازنگرى مشّوقان به ما يادآورى کرد که نوجوانان  آندره"گويد:  مونيکا مى
شينه هستند. با توسعۀ نظام آموزش روحانى کودکان، تعداد کسانى که پينوع دو داراى برنامۀ تواندهى 

يابد. در عين حال،  پيوندند افزايش مى هاى نوجوانان مى اند و به گروه در کالس کودکان شرکت کرده
توانيم از  اين گروه سنّى، مى فراوان ۀبالقوّ و قواى  پذيرندگىبا افزايش قابليّت ما براى پاسخ به 

اند براى پيوستن به برنامه دعوت کنيم.  يشترى که هيچ تماس قبلى با امر مبارک نداشتهجوانان بنو
هاى  با پيشينۀ اّول که اکنون در حال تشکيل گروهنوجوانانى گفت چقدر مهم است به  به ما مى آندره

  "نوجوانان هستند کمک شود از دوستان خود دعوت کنند که به ايشان بپيوندند.

گويى. اين يکى از موضوعات گفتگوى ما در جلسۀ  جالب است که اين را مى"هد: د کالرا پاسخ مى
توان به  هاى مى کرديم از چه راه تأّمل و بازنگرى اخيرمان با معلّمان کودکان بود. داشتيم بررسى مى

هايى را در خود پرورش دهند که آنها را به برقرارى پيوندهاى ماندگار  ترها کمک کرد منش جوان
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تر  با همتايان خود قادر سازد. هر قدر ما موّفقيّت بيشترى حاصل کنيم، بعدًا براى آنها طبيعى دوستى
  "شان دعوت نمايند. هاى نوجوانان خواهد بود که از دوستان خود براى پيوستن به آنها در گروه

به هاى جغرافيايى سراسر عالم يکى پس از ديگرى  اگر قرار است فرايند آموزشى که در محدوده .۱
تر اشاره کرديم،  طور که پيش ها تالش مستمر الزم خواهد بود. همان آيد به ثمر رسد، دهه حرکت درمى

اى از افراد است که به  تعداد فزاينده از سوى چنين مشروع عظيمى نيازمند تعّهد به اقدام درازمّدت
هاى کودکان و  سهاى نوجوانان، معلّمان کال هاى مطالعه، مشّوقان گروه عنوان راهنماى حلقه

هاى زودگذر و  کوشند در برابر نيروهاى دنيايى که لّذت و همه مى کنند کنندگان خدمت مى هماهنگ
تعّهد به اقدام که به آن دعوت  .مّدت آن را به تحليل برده ايستادگى نمايند کوتاه اتهيجان
ايندى که مستمّرًا به پيش کند، فر به يک فرايند يادگيرى را ايجاب مىمشابه البتّه تعّهدى  ايم شده
يابد. همچنان که ادراک از طريق مطالعه، اقدام و تأّمل و بازنگرى توسعه  رود و ظهور و بروز مى مى
دهيم.  يابد، به طور طبيعى وقت و انرژى و منابع بيشترى براى خدمت به امر مبارک تخصيص مى مى

دهند. در گروه خود  ت او را ارائه مىهاى زير توصيف يکى از دوستان در مراحل مختلف خدم گزاره
تعّهد چقدر بايد بر اين اساس گفتگو کنيد که در هر مرحله چقدر زمان و انرژى الزم است و سطح 

 کند. رشد

را به پايان رسانده و در نتيجۀ مکالماتى با  ۵در آغاز، وقتى جوانى به تازگى مطالعۀ کتاب   الف.
دود ده عضو تشکيل داده که به صورت هفتگى از نوجوانان، گروهى با حزيادى تعداد 

 مالقات دارند.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

هايى فشرده  ها و دوره کمى بعد، وقتى همين مشّوق گروه را براى مّدتى هدايت کرده، کمپ  ب.
براى مطالعه را در الگوى فّعاليّت آن وارد ساخته، با والدين نوجوانان به طور سيستماتيک 

 هايى خدمتى طراحى و اجرا کنند. کند تا پروژه ىمالقات دارد و به گروه کمک م

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
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  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

کند جلساتى براى مشّوقان محلّه تشکيل  کننده کمک مى بعدتر، وقتى اين مشّوق به هماهنگ  ج.
 .کند همراهى مىهاى آغازينش براى تشکيل يک گروه نوجوانان  شود و کسى را در تالش

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

رخى مراحلى که او ممکن است در انجام اين خدمت طى هاى کودکان و ب سپس به يک معلّم کالس .۲
 طلبد توصيف کنيد. اى که هر مرحله از اين معلّم مى کند بينديشيد. اين تالش و تعّهد فزاينده

    _______________________________________________________________    الف.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    _______________________________________________________________    ب.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    _______________________________________________________________    ج.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
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  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

ترى براى کمک به و انرژى بيش وقترا به پايان رسانده و به تدريج  ۷حال به کسى که به تازگى کتاب  .۳
ت اسازى براى انجام خدم هاى سلسلۀ اصلى دروس و آماده اى از افراد در مطالعۀ دوره تعداد فزاينده

 صرف خواهد کرد بينديشيد. چند کلمه دربارۀ سطح تعّهد او در مراحل مختلف بگوييد.
    _______________________________________________________________    الف.

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    _______________________________________________________________    ب.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    _______________________________________________________________    ج.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

طور که در زير اشاره شده در نظر  در يک محدودۀ جغرافيايى را همان ها تمقياس فزايندۀ فّعاليّ حاال  .۴
کنندۀ مسئول الزم است چقدر وقت و انرژى صرف کند و برخى وظايف و کارهايى  بگيريد. هماهنگ

 طلبد چيست؟ که بيشترين توّجه او را در هر سطح فّعاليّت مى
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    __________________________________________  شش گروه نوجوانان: حفظ پنج يا  −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

    ________________________________________________  ه گروه: انزدحفظ حدود پ −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

    ________________________________________________  يا بيشتر:  حفظ سى گروه −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

    _________________________________________   ج يا شش کالس کودکان:حفظ پن −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

    ______________________________________________  پانزده کالس: حفظ حدود  −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

    _______________________________________________  س يا بيشتر: حفظ سى کال −
  _________________________________________________________________    
  _________________________________________________________________   

هاى مطالعه در يک محدودۀ جغرافيايى که  کنندۀ حلقه سرانجام ماهيّت تعّهد الزم از سوى هماهنگ
شش کالس کودکان و پنج يا شش گروه نوجوانان يا پنج ار پايددر آن براى ايجاد قابليّت استقرار 

  شود چيست؟ تالش مى

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   
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  رسيدن به حدود پانزده فّعاليّت در هر يک از اين دو چيست؟براى و ماهيّت تعّهد 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

  براى تعداد سى يا بيشتر چطور؟

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

خدمت به امر مبارک انجام  براىهايى که همۀ ما در هر مقامى  دربارۀ تالش ۀ ديگرىسرانجام، نکت
هايى اغلب به تقاضاى  دهيم وجود دارد که تأکيد بر آن در اينجا مناسب است. در حالى که چنين تالش مى

شوند، صرف وقت و انرژى ما هرگز نبايد چيزى جز پاسخ به دعوت  کننده انجام مى يک هيئت يا هماهنگ
ايم. شايد بخواهيد  شود. ما خود را به او متعّهد ساختهحضرت بهاءاهلل و مقتضيات اين لحظۀ تاريخى مالحظه 

  به پايان بريد:اين بخش را با تأّمل بر توقيع زير که از جانب حضرت ولّى امراهلل نوشته شده 

طرفى بيشتر دربارۀ رابطۀ خود با امر  احساس حضرت ولى امراهّلل آن است که اگر احبّا با بى"
از مردمان غير بهائى که اميد تأثير بر ايشان را دارند تعّمق  شان با گسترۀ وسيعى مبارک و رابطه

ديدند. نه حضرت ولى امراهّلل و نه محفل ملّى دوستان را  نمودند، امور را با وضوح بيشترى مى مى
آورد.  کنند. ولى شرايط کنونى جهان مسائل بسيارى را به نظر مى مجبور به انجام هيچ کارى نمى

گرايى، فقدان  مى که امروزه در حالت بحران نباشند غيرممکن باشد. ماّدىشايد يافتن ملّت يا قو
شوند، کّل جهان را به آستانۀ  دين حقيقى و نيروهاى دون ماهيت انسانى که در نتيجۀ آن آزاد مى

اند. بهائيان  ترين بحران پيش روى جهان در سراسر تاريخش است کشانده بزرگ آنچه احتماالً 
. آنها نيز فشارهاى عظيمى را که همۀ مردم، هر که باشند و در هر جا باشند، بخشى از دنيا هستند

کنند. از سوى ديگر، نقشۀ ملکوتى که روش مستقيم کار  امروزه به تحّملش دچارند احساس مى
انگيزى در ظهور  کردن در جهت استقرار صلح و نظم جهانى است، ناگزير به نقطۀ مهم و چالش

يابند که گرچه تعدادشان قليل و  ر نيازهاى عاجل جهان، بهائيان در مىخود رسيده است؛ به خاط
شود مسئوليت عظيمى را به انجام رسانند.  قّوت مالى و اعتبارشان محدود است، از آنها خواسته مى

آنها بايد همواره به ياد داشته باشند که وقتى حضرت ولى امراهّلل رجاى خود را به اطالع دوستان 
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دهند. هر يک بايد بسنجد که پاسخش چه  فًا وضعيت را در معرض ديد آنها قرار مىرسانند، صر مى
تواند اين کار را براى او انجام دهد. هيچ فشارى جز فشار  تواند و چه بايد باشد؛ هيچ کس نمى مى

کنند که تقاضاهايى که از بهائيان  شرايط تاريخى وجود ندارد. حضرت ولى امراهّلل کامالً درک مى
د عظيم است و آنها اغلب در برابر وظايفى که پيش روى ايشان قرار دارد احساس عدم شو مى

کنند. اين طبيعى است. از سوى ديگر، بايد درک کنند که  کفايت، خستگى و شايد وحشت مى
تواند آنها را مساعدت کند و اين کار را خواهد کرد. و از آنجا که آنها از اين امتياز  قدرت الهى مى

اند، همين امر مسئوليت اخالقى عظيمى را در قبال  رند که مظهر ظهور الهى امروز را پذيرفتهبرخوردا
نوعان بر دوش آنها نهاده است. همين مسئوليت اخالقى است که حضرت ولى امراهّلل مدام  هم

کنند مگر اطاعت از نيروى قوى  کنند، زيرا ايشان نيز کارى نمى توّجه دوستان را به آن جلب مى
  يط شرا

هايى که  و انجام وظيفۀ فائق خود مبنى بر جلب توّجه احبّا به فرصت و امتيازات و مسئوليت
  (ترجمه) ٣٩"دارند.

  وپنجم بخش بيست
هاى  صيرتپيمايند، در مکالمات جارى خود ب دوستانى که يک مسير خدمت را با يکديگر مى

اى از  دگان با مالقات و گفتگو با تعداد فزايندهکنن گذارند. براى مثال هماهنگ با هم در ميان مى را ارزشمندى
. در کنند يادگيرى بسيارى حاصل مىهاى خاّص خدمت،  راهنمايان، مشّوقان و معلّمان کودکان، دربارۀ حوزه

مکالمات هاى نوجوانان، اين  اين بخش دربارۀ ماهيّت چنين گفتگوهايى تأّمل خواهيم کرد. در مورد گروه
هاى  هاى خدمتى و فّعاليّت متنّوع برنامۀ تواندهى روحانى به ويژه مطالعۀ متون، پروژه هاى معموًال حول جنبه

  هاى خدمتى تمرکز دارد. تکميلى است. داستان زير بر پروژه

هايى که  پروژهاز با مشّوقان يکى پس از ديگرى مالقات داشته تا  آندرهدر حدود يک ماه گذشته، 
مّطلع شود. امروز او به مالقات رودريگو و مونيکا آمده. در شروع به دهند  نوجوانان در جامعه انجام مى

گويد که چقدر هيجان دارد که پيشرفت سريع برنامۀ نوجوانان در محدودۀ جغرافيايى را  آنها مى
هاى خدمتى توانايى جوانان را در تعامل معنادار با  اين که چطور پروژه"گويد:  کند. او مى مشاهده مى

پرسد که آيا مايل است افکار خود را  سپس از رودريگو مى "کنند بسيار مهم است. مىجامعه تقويت 
  در ميان گذارد. هدربارۀ اين جنبه از برنام
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را  نسائم تأييددهد که وقتى گروه چند جلسه مالقات داشت و چند درس از  رودريگو توضيح مى
ۀ دقيق محلّه و مشورت دربارۀ مطالعه کردند، اعضا با اندکى کمک از سوى او، شروع به مشاهد

هاى خدمتى که امکان انجامش را دارند نمودند. به عنوان اّولين تالش، تصميم گرفتند ناحيۀ  پروژه
کنند تميز کنند. اّول فقط فکرشان  اطراف يک زمين را که جوانان محلّه اغلب در آن فوتبال بازى مى

 آگاه شد و شان برنامهدار از  ، اّما بعدًا يک مغازههاى شکسته را بردارند ها و بطرى اين بود که آشغال
دست نّقاشى کرده  هايى که با ها نشانه روى سطل .به آنها چند سطل آشغال بزرگ داد

جوانان محل براى فوتبال معموًال که  در ساعاتى عضاى گروها ."لطفًا آشغال نريزيد" گذاشتند: بودند
 سازى پاکرا در پروژۀ آن جوانان که برخى از اشتياق ين ا ارفتند، بفوتبال به زمين  شدند جمع مى

از جوانان محلّه به آنها کمک  مشارکت دهند. آن روز همه چيز خيلى خوب پيش رفت؛ بسيارى
طور که  هاى آشغال در جاى خود گذاشته شده بودند و زمين همان کردند و وقتى همه رفتند، سطل

  گروه اميد داشت تميز بود.

متأّسفانه سرور آن روز دوام چندانى نداشت. يک هفته بعد، يکى از اعضاى "دهد:  مى رودريگو ادامه
، رسيديمزمانى که به آنجا گروه به جلسه آمد و اصرار داشت که همان لحظه به زمين فوتبال برويم. 

بريز ها ل هاى آشغال استفاده کرده بودند، سطل اى ديديم. گرچه بعضى افراد از سطل منظرۀ نااميدکننده
شده بود و زمين مثل هميشه پر از آشغال بود. ظاهرًا چند روز قبل يک بازى انجام شده بود و افراد 

کنم بفهمم چطور  . دارم سعى مىموقع بود مالقات امروزتان درست بهزيادى براى تماشا آمده بودند. 
  "به اين وضعيّت به گروه کمک کنم و دنبال راه حلّى هستم.رسيدگى در 

هاى بسيارى  در واقع غير متداول نيست. بنا به داليلى، گروه آنچه تعريف کردى"دهد:  پاسخ مى آندره
هاى عمومى را تميز کنند. هميشه در آغاز  گيرند به عنوان اّولين پروژۀ خدمتى خود، مکان تصميم مى
ر در مرزهاى مستلزم کازندگى يابند که بهبود محيط  درمى وارهرسد، اّما هم خوب به نظر مى همه چيز

مختلفى است. در مورد گروه شما، حاال اين امکان را دارى که با نوجوانان دربارۀ نياز به ايجاد 
در بهبود توانند  مىهاى کوچک  آگاهى در محلّه صحبت کنى، آگاهى نسبت به اين امر که تالش

توانم  کنم مى هاى آشغال نيز هست. فکر مسئلۀ سطلخيلى مؤثّر واقع شوند. زندگى کيفيّت محيط 
دهم؛ شايد اين دوستم بتواند ترتيب بردن و تشکيل اى با چند عضو گروه و يکى از دوستانم  جلسه

افراد همکار در شهردارى و باز کردن بعضى ها را بدهد. اين فرصتى براى شناختن  تخليۀ مرتّب سطل
  "صحبت دربارۀ برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان با آنهاست.
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بينيم. نوجوانان با  در اينجا عملکرد اصل بحران و پيروزى را در زندگى خود مى"ويد: گ مونيکا مى
واقعيّت بينجامد. بر اساس اين درک، راهبردهاى  ى ازتواند به درک بيشتر بحرانى مواجهند که مى

  "توان براى حّل مشکالت جارى طراحى کرد. ترى را مى پيچيده

 اى نسبت به هر مسئلهبدانيد که افزايش آگاهى در جامعه بايد البتّه "گويد:  به رودريگو مى آندره
در پيچيده است و نوجوانان براى آن که دوباره نااميد نشوند بايد اين را بدانند. بايد به آنها  ىاقدام

هاى کوچکى کنند و بعد بر اساس  توانند شروع به برداشتن گام کمک کنى که مىدرک اين موضوع 
گفت که در يکى از شهرهاى اين محدودۀ جغرافيايى که به  آن روز به من مى آن پيش روند. آلفارو

اى درسى  کند، دو مشّوق که در حال مطالعۀ دوره عنوان جايگاه نشر يادگيرى در منطقۀ ما خدمت مى
هاى خود را گرد هم آورند، زيرا هر دو داشتند براى  دربارۀ محيط زيست هستند تصميم گرفتند گروه

. طّى اين جلسه، مشّوقان چندين مسئلۀ کردند ريزى مى پارکى در آن نزديکى برنامهتميز کردن 
ها در حوالى محلّه قدم بزنند و  محيطى را تجزيه و تحليل کردند و پيشنهاد دادند اعضاى گروه زيست

ۀ هاى مربوط به محيط زيست را که جامعه با آنها روبروست شناسايى کنند. در جلس برخى از چالش
توانستند بر عهده  هايى که مى ، نوجوانان مشاهدات خود را گزارش کردند و دربارۀ انواع پروژهبعدى

توانند با پدر او که براى شوراى شهر  گيرند گفتگو کردند. يک نفر پيشنهاد داد که تعدادى از آنها مى
بر لين پروژۀ خود . آنها تصميم گرفتند کار تميز کردن پارک را به عنوان اوّ کند مالقات کنند کار مى

اى با  شان فرستادند. آن مالقات به جلسه پدر دوستبا ، ولى نمايندگانى نيز براى مالقات عهده گيرند
حضور اعضاى مختلف جامعه، از والدين گرفته تا معلّمان و يکى از اعضاى شورا، انجاميد. در اين 

. دو مشّوق خواهند کمک کنند ه مىاظهار داشتند کجلسه نوجوانان مشاهدات خود را ارائه دادند و 
مندان به بحث  کردند، چند سمينار براى عالقه شان مطالعه مى داوطلب شدند بر اساس آنچه در درس

هاى درسى مدرسۀ  محل يکى از کالس انمعلّم ى ازمحيطى برگزار کنند. يک دربارۀ مسائل زيست
د در سمينارها شرکت کردند. بعدًا هيئتى از از افرازيادى . تعداد دادرا براى سمينارها پيشنهاد  ىمحل

از خدماتى شوند که در محلّه وجود بعضى والدين و معلّمان تشکيل شد که نزد شورا بروند و خواهان 
ترى  هاى خدمتى پيچيده به دو گروه کمک کرد که در طول زمان به پروژهاقدامات نداشت. همۀ اين 

  "بپردازند.

دربارۀ در بستر ايجاد جوامع سرزنده و پويا واقعًا مفيد است. ما هميشه  اين مکالمه"گويد:  مونيکا مى
تر را در  کنيم. پس ضرورى است که ياد بگيريم چطور اعضاى جامعۀ بزرگ صحبت مى مان هاى تالش

  "توانيم کمى بيشتر دربارۀ اين مضمون گفتگو کنيم؟ اين مجهودات مشارکت دهيم. مى



  نيستبراى توزيع   –  )ترجمۀ مقّدماتى( PP.PV۲.۲.۱.نسخۀ   –  نسخۀ پيش از چاپ

   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۱۰۸

ادامه دادند. اّما بايد در اينجا درنگ کنيم و کمى دربارۀ ماهيّت سه دوست مّدتى به اين مکالمه 
 به خوبى به راه افتادهيک فرايند رشد که در آن در فضاهاى مختلف در يک محدودۀ جغرافيايى  مکالمات

  تأّمل نماييم. است

اى  المهمثال برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان را در نظر بگيريد. در جلسات خود گروه نوجوانان، مک .۱
در جريان است که با مطالعۀ متون مختلف، دربارۀ مفاهيمى مانند تأييد، اميد، کمال، پيشرفت 

شود. وقتى در  القدس، تسهيل مى روحانى و ماّدى، خير و شر، تقدير و اختيار، روح ايمان و قّوۀ روح
است. براى شود سطح خاصى از ادراک مورد انتظار  هايى کاوش مى اين فضا، در چنين انديشه

 ،ميان مشّوقان اتمکالمطّى هايى ايجاد شود که در آن  سطح ضرورى، بايد موقعيّتاين دستيابى به 
. جلسات خواندن متون مربوطه و تجزيه و تحليل گيرنداين مضامين با عمق بيشترى مورد کاوش قرار 

ها هستند. در سطحى ديگر،  آنها و نيز جلسات تأّمل و بازنگرى براى مشّوقان دو مورد از  اين موقعيّت
دهند بايد همان مفاهيم را با عمقى حتّى  سازى را انجام مى افرادى که وظايف مرتبط با هماهنگ

شان با هر يک از مشّوقان محدودۀ  بيشتر بفهمند. اين کار را با مطالعۀ فردى آثار و با مکالمات
يک مشّوق تفّکر کنيم. البتّه و کننده  گدهند. بياييد دربارۀ مکالمۀ بين هماهن جغرافيايى انجام مى

گروه، الگوى حضور و غياب افراد، تعداد افراد  –ها دربارۀ گروه نوجوانان وجود دارد  برخى دانسته
 تمرکزاّما  د.کن مى آورى جمعکننده در چنين موقعيّتى  که هماهنگ –متن مورد مطالعه و مانند آن 

کار مشّوق يا  ارزيابىبراى کننده  هماهنگ همچنين. تواند بر اين جزئيات باشد نمىمکالمه 
هاست و لحن  صيرتها و ب . مکالمه فرصتى براى تبادل مداوم انديشهنيافتهحضور  دادندستورالعمل 

گرى است. براى گروه شما مفيد خواهد بود اگر يکى از مفاهيم اشاره شده در باال  آن لحن کاوش
کننده و مشّوق دربارۀ ميزان تأثير  نيد که چطور يک هماهنگمانند تأييد را انتخاب کنيد و گفتگو ک

در عميق شدن درک نوجوانان از اين مفهوم و انعکاس اين ادراک در ديدگاه آنها  نسائم تأييدمطالعۀ 
شايد بخواهيد يک مکالمۀ در واقع، کنند.  نسبت به زندگى، زبان آنها و رفتارشان با هم کاوش مى

 را در فضاى زير بنويسيد.و آن طرح کنيد احتمالى 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
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  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

کننده و يک معلّم کودکان  نگدر مکالمات بين يک هماه بايددر گروه خود مضامينى را که  .۲
آن بحث قرار گيرند شناسايى کنيد. يک مضمون را انتخاب کنيد و يک مکالمۀ احتمالى بين   مورد

 دو نفر بنويسيد.

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

دى از راهنماها را هاى مطالعه در يک محدودۀ جغرافيايى تعدا کنندۀ حلقه يک هماهنگتصّور کنيد  .۳
 ،۱کتاب  ها، مثالً  يکى از کتاب اِت کند، با اين اميد که دربارۀ نحوۀ اجراى تمرين مالقات مى

را در  يانىکننده و يکى از چنين راهنما د. يک مکالمۀ احتمالى بين اين هماهنگى حاصل کنيادگير
 زير بنويسيد. فضاى

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
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  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

هاى مؤّسسه نقش مهّمى در تقويت عادت مکالمه دربارۀ مضامين روحانى در سراسر  مطالعۀ دوره .۴
به پيشرفت اين  دتوان هاى مطالعه مى کنندۀ حلقه محدودۀ جغرافيايى دارد. به چه طرقى يک هماهنگ

 عادت کمک کند؟

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

حاکى از آن مطلب منابع جامعه آگاه است. اين کّل از اهّميّت تجهيز  به وضوح آندرهدر داستان باال،  .۵
توانيد برخى از  مکالماتى در فضاهاى بسيارى با اعضاى مختلف جامعه در جريان است. مى است که

کند با  که براى شهردارى کار مىرا  آندرهبين دوست مکالمۀ اين فضاها را شناسايى کنيد؟ سعى کنيد 
 جوانان، شامل رودريگو، تصّور کنيد و آن را در فضاى زير بنويسيد.گروه نمايندۀ نو

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   
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  وششم بخش بيست
در محدودۀ هاى متسلسل اصلى  کنندۀ تمام وقت دوره نيديا به مّدت دو سال به عنوان هماهنگاِ 

دارد بفهمد چطور  در حالى که سعىخدمت کرده است. او اخيرًا با سرور بسيار پذيرفت که جغرافيايى 
يک سال ديگر در اين نقش بماند. بسيارى از شادترين لحظات اش را ادامه دهد،  تحصيالت رسمى

اى از دوستان متعّهد که به عنوان راهنما در محدودۀ جغرافيايى خدمت  او در مکالمه با تعداد فزاينده
داند که  ه. با اين حال او مىرا به خود اختصاص داداو شود و اين کار عمدۀ وقت  کنند صرف مى مى

شدۀ  ريزى هاى فشرده و برنامه هاى مطالعه، محدودۀ جغرافيايى نيازمند کمپين عالوه بر ازدياد حلقه
اى در ذهن دارد: اّول آن که  ريزى چنين کمپينى، هدف دوجانبه مؤّسسه است. او هر بار حين برنامه

لسل هستند گرد هم آيند و از اين موقعيّت براى هاى متس هاى دوستانى که مشغول گذراندن دوره گروه
حّداقل يک حلقۀ  به طور حتمطّى چند روز بهره برند و دوم آن که  کتابيک گذراندن يک واحد يا 

  آغاز شود. ۱مطالعه براى کتاب 

کاران نزديک خود، چندين گروه را شناسايى  انيديا براى کمپين پيش رو، با کمک چند تن از هم
بپردازند. او با تعدادى از  ۸و واحد اّول کتاب  ۶ ،۵، ۳هاى  لند به مطالعۀ کتابکرده که ماي

ها تعيين کرده. با  براى يکى از گروهرا راهنمايان که در دسترس هستند صحبت کرده و هر يک از آنها 
را او همچنين نهايت سعى خود  دارد، نياز راهنمااين که محدوده همواره به تعداد بيشترى توّجه به 

را طّى  ۷اند تشويق نمايد تا مطالعۀ کتاب  را گذرانده ۶که کتاب را کند که چندين تن از دوستان  مى
اى با  دوم و نحوۀ دستيابى به آن بوده است. در مکالمه مهمّ کمپين آغاز کنند. ضمنًا به فکر هدف اين 
طّى کمپين قبلى وارد فرايند  يا کهسيابد که رودريگو و دو تن از دوستانش، کارلوس و آلي ، درمىآندره

هاى خود  اى مدرسه کنند، با هم هاى نوجوانان خدمت مى مؤّسسه شدند و اکنون به عنوان مشّوق گروه
دعوت کنند. امروز،  ۱اند چندين نفر را به پيوستن به حلقۀ مطالعۀ کتاب  اند و توانسته صحبت کرده

  .حضور داردن تشکيل حلقه مشورت کنند. مونيکا نيز انيديا با اين سه نفر مالقات دارد تا دربارۀ امکا

خوشحال هستند. پس از مشورتى  ى در راه استکمپيناين که آليسيا، کارلوس و رودريگو از شنيدن 
ممکن است عالقه داشته باشند شرکت  شان رسند که تا پانزده نفر از دوستان مختصر، به اين نتيجه مى

اى که خودشان حدود  شبيه جلسهاى  رند براى دوستان خود جلسهگي کنند. سپس اين سه نفر تصميم مى
توانند به  يک سال قبل در آن شرکت کردند ترتيب دهند تا دربارۀ ماهيّت خدمتى که جوانان مى

مکالمه هاى پيش روى آنها مشورت کنند. بقيّۀ مشورت آن روز عمدتًا بر محتواى  جامعه نمايند و راه
  است.جلسۀ پيشنهادى متمرکز  در
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کنيم و  کار مى نهاى نوجوانا دانند که ما با گروه دوستان ما مى"گويد:  رودريگو به انيديا و مونيکا مى
شند. از مالقات آنها لّذت اند که مايلند در برنامه شرکت داشته با چند نفر از آنها اشاره کرده

  "برد. خواهيد

م سال گذشته مالقات با حدود پنج نفر از مطمئنّم که همين طور است. به ياد دار"گويد:  انيديا مى
. از آن زمان، طّى هر يک از ادوار سه ماهۀ ى بودفاق خاّص چه اتّ  مشابهاى  مکالمهداشتن شما و 

گرد آوردن تعداد قابل توّجهى از جوانان را جلسه ايم، اّما اين  اى برگزار کرده فّعاليّت چنين جلسه
سازى ما دارد پيشرفت  ببينى چطور اين جنبۀ مساعى جامعه است کهکننده  دلگرمدهد. خيلى  مى نويد
  "کند. مى

  ". چطور برايش آماده شديد؟مکالمۀ بسيار بامعنايى بوداى که داشتيم  مکالمه"گويد:  آليسيا مى

احتماًال  اى چنين مکالمهخوب، راهى نيست که بتوانى از قبل تعيين کنى "دهد:  انيديا پاسخ مى
رى که آن موقع کرديم آن بود که ميان خودمان دربارۀ هدف مکالمه و مضامين رود. کا مىپيش  چطور
که اميد داشتيم به آنها بپردازيم صحبت کرديم. و مانند هميشه، برخى از هدايات مربوطه از کلّى 
العدل  بيت ۲۰۱۵دسامبر  ۲۹العدل اعظم را مرور کرده بوديم. در واقع من چند پاراگراف از پيام  بيت

آنها به نوبت بيانات زير را با  ".شروع کنيمآنها  خواندنکنم با  ام و پيشنهاد مى نتخاب کردهاعظم ا
  خوانند: صداى بلند مى

توان در بناى دنيايى جديد مشارکت نمود نسلى از جوانان را به  بينشى قاطع از اينکه چگونه مى"
شگفتى از آنچه مشاهده ميدان عمل آورده است. رهبران اجتماع در بعضى از نقاط جهان با 

هاى خود را براى تعليم و تربيت افراد جوان وسعت  خواهند که برنامه اند مؤّکدًا از بهائيان مى نموده
  ٤٠"دهند.

هاى شگرف جوانان در ميدان خدمت يکى از بهترين ثمرات نقشۀ کنونى است.  اگر  فّعاليّت"
م بود آن گواه اکنون به نحو انکارناپذيرى العادۀ جوانان الز براستى گواهى بر وجود استعداد خارق

فوران نيرويى که صرف  ۲۰۱۳هاى جوانان در سال  مدلّل گشته است.  پس از برگزارى کنفرانس
دهد که چگونه جامعۀ اسم اعظم  هاى جغرافيايى گرديد به وضوح نشان مى انجام کار در محدوده

موجب نهايت سرور است که پس از شرکت گر سازد.   قادر است واالترين آمال نسل جوان را جلوه
هزار نفر به آنان ملحق  ها، گروه ديگرى متجاوز از صد  هزار نفر جوان در اين کنفرانس بيش از هشتاد
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هاى متعّدد محشور شدند.  فراهم کردن تمهيداتى براى تشويق جوانان به مشارکت کامل  و در فضا
  .ۀ جديد را تشکيل دهدهاى جامعه بايد بخش مهّمى از نقش در فّعاليّت

مشارکت پرشور جوانان اين واقعيّت را نيز تأييد نمود که اين نور ديدگان پذيراترين عنصر هر "
باشند.  يادگيرى حاصله در اين زمينه  جمعيّت مستعّدى هستند که دوستان خواهان تماس با آن مى

قادرند در بهبود اجتماع خود  توان افراد جوان را يارى نمود تا از نقشى که آن است که چگونه مى
اى اهداف جامعۀ بهائى را  داشته باشند آگاه شوند.  با افزايش آگاهى، جوانان به نحو فزاينده

اهداف خود دانسته اشتياق خود را براى صرف قواى خويش در جهت انجام امور جارى ابراز 
هاى ماّدى و معنوى که در  نه قدرتانگيزد که چگو مى دارند.  گفتگو در اين زمينه اين عالقه را بر مى

تواند براى برآوردن نيازهاى ديگران به خصوص  دسترس جوانان است در اين دوره از حيات مى
هاى روزافزوِن مخصوص جوانان اينک با وفور بيشترى  تر هدايت شود.  گردهمايى هاى جوان نسل

هاى مطلوبى  شود و موقعيّت ر مىدر سطح محدودۀ جغرافيايى و حتّى در سطح محلّه يا دهکده برگزا
کنند.  تشکيل اين قبيل جلسات يکى از  براى شّدت بخشيدن به اين گفتگوهاى جارى ايجاد مى

  .باشد هاى جغرافيايى مى هاى مشترک ادوار فّعاليّت در بسيارى از محدوده ويژگى

سى مضامين دهد که اگر گفتگو در بارۀ کمک به بهبود وضع اجتماع به برر تجربه نشان مى"
را فراهم آورد.    هاى انگيزه ترين سرچشمه مندى از عميق تواند موجبات بهره روحانى نپردازد نمى

افزايش  –' بودن'بايد با مفهوم  –قيام به خدمت و همراهى ديگر نفوس  – 'عمل کردن'اهّميّت 
ن ترتيب هماهنگ باشد.  بدي –درک تعاليم الهى و انعکاس خصايل روحانى در زندگى شخصى 

اندازى که براى عالم  است که جوانان بعد از آشنايى با سرشت واالى رسالت آيين بهائى و با چشم
مورد توّجه  کنند، اشتياقى که سريعًا کند، طبيعتًا اشتياق به خدمت را احساس مى انسانى تصوير مى

براى هر مؤّسسۀ گيرد.  براستى شکوفايى قابليّت جوانان هدف مقّدس  مى مؤّسسۀ آموزشى قرار
آموزشى است.  با اين حال پرورش بيشتر اين قابليِّت در حال بروز مسئوليّت کلّيّۀ مؤّسسات امرى 

اى که جوانان براى اقدام در هر گونه خطوط عمل منتخب خويش از خود نشان  است.  آمادگى
ّوليّه به حمايت مستمرّ هاى ا تواند ما را از اين واقعيّت غافل کند که آنان بعد از گام دهند مى مى

  .مؤّسسات و نهادهاى محدودۀ جغرافيايى نيازمندند

آيند تا بيشتر  نمايند؛ به شکل گروه گرد هم مى جوانان نيز يکديگر را در اين جهت حمايت مى"
ديگر را تقويت نموده، عزم خود را  مطالعه نمايند، در مورد خدمات خود مذاکره کنند، مساعى هم
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اى  ساالن، گزينه چنين و از طرف هم تر کنند.  تشويقى اين و دايرۀ دوستى را وسيع تر سازند، قوىّ 
کشاند،  گرايى مى اى که آنان را به سوى دام مصرف است براى جوانان در مقابل نداهاى فريبنده

هايى که اعتيادوار عمل کرده وقت و انرژى را به خود  اى است براى مقاومت با شيفتگى وسيله
چنين پشتيبانى است براى مقابله با نيروهايى که آنان را به خبيث جلوه دادن  کند، و هم معطوف مى

آور و اجتماعِى در حال فروپاشى است  گرايِى يأس چنين ماّدى خواند.  در بستر اين ديگران فرا مى
لوب اى مط اى که عرصه سازد، برنامه که برنامۀ نوجوانان در اين زمان ارزش خاّص خود را ظاهر مى

اى  تر از خود کمک کنند تا در مقابل قواى فرساينده دهد تا به افراد جوان در اختيار جوانان قرار مى
  .که به ويژه آنان را هدف قرار داده است ايستادگى نمايند

پارچه  هاى محدودۀ جغرافيايى يک شان با فّعاليّت با حرکت جوانان در مسير خدمت، مجهودات"
گردد.  تماس با  امى جامعه به عنوان يک کلّيِّت منسجم شکوفا مىشود و در نتيجه تم مى

سازى است.  وظيفۀ خطير مؤّسسات و   هاى جوانان راهى طبيعى براى تقويت جامعه خانواده
هاى به ثمر رساندن سيستماتيک  نهادهاى امرى حال اين است که قابليّت خود را براى يافتن راه

يش دهند.  با آگاهى بيشتر از مقتضيات و خصوصيّات اين گروه استعدادهاى بالقّوۀ جوانان افزا
هايى فراهم آورند که شايد  ريزى کنند مثالً فرصت سنّى، مؤّسسات قادر خواهند بود بر طبق آن برنامه

هاى مؤّسسه را به طور  کنندگان بتوانند دوره بالفاصله بعد از اتمام يک گردهمايى جوانان، شرکت
ند.  اشاعۀ انرژى حاصله از وجود گروهى پويا از جوانان موجب تسريع انجام فشرده، مطالعه نماي

  ٤١"گردد. امور در داخل محدودۀ جغرافيايى مى

العدل  . بيتنکات زيادى دربارۀ ما جوانان وجود داردانگيز است.  شگفت"دارد:  رودريگو اظهار مى
  "شناسند. ما را خيلى خوب مى

شوند او را  تر مى العدل اعظم نزديک بيند جوانان به بيت اين که مىاز دهد؛ سرور  نمى ىانيديا پاسخ
  فراگرفته.

دانند. پيام دربارۀ انگيزه يافتن  و حقيقى ما را مىنهفته قواى توان و بله، قطعًا "گويد:  مونيکا مى
بناى يک دنياى جديد. آيا نبايد مشارکت در انداز  چشماى ملهم از  انگيزهکند،  جوانان صحبت مى
  "برسند؟اندازى  چشمان کمک کنيم تا به چنين ت سعى کنيم به دوستان
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هايى  بارقه ۀمشاهدکنم در يک جلسه بتوان به آن دست يافت. اّما  فکر نمى"پاسخ آليسيا اين است: 
  "مان به خوبى به ياد دارم. را طّى اّولين مکالمهاندازى  چشماز چنين 

  "کرديم. پيداواقعًا هم انگيزه و "افزايد:  کارلوس مى

دو نکتۀ خاص هست که از جلسۀ اّول به خوبى به ياد دارم. وقتى برخى از شما "دهد:  آليسيا ادامه مى
شان فکر کرده بودم اّما هرگز کلماتى  داديد که درباره هايى را توضيح مى کرديد، انديشه صحبت مى

توانم  ل شروع اعتماد به اين که مى، يا حداقبه دست آمدبراى ابرازشان نيافته بودم. بعد حّس اعتماد 
  "مان کارى انجام دهم. واقعًا براى پيشرفت جامعه

ام که چقدر  ، به تدريج آگاه شده۵در سال گذشته، به ويژه پس از گذراندن کتاب "گويد:  کارلوس مى
ئله اين مستغيير در عالم نياز است. اّما شما روى مشکالت عالم تکيه نکرديد، و من واقعًا قدردان 

زيباى حضرت بهاءاهلل از انداز  چشمچند مشکل اشاره کرديد، اّما مکالمه را به سوى به م؛ شما بود
کنم اگر خيلى دربارۀ  و نحوۀ مشارکت همۀ ما در بناى آن هدايت کرديد. فکر مى يک دنياى جديد

  "شدم. اندازه مشتاق نمىآن شد؛ قطعًا به  انگيز مى کرديد، جلسه غم بعد منفى آن صحبت مى

مونيکا، تو هم سال گذشته در آن جلسه با ما "گويد:  کند و مى رودريگو با لبخندى رو به مونيکا مى
جلسه تو تقريبًا ساکت بودى، اّما يک بار دربارۀ فرصت بزرگى که زمان شرکت کردى. در اکثر مّدت 

توصيف کردى، من خود را بودن تر داريم صحبت کردى. وقتى تجربۀ مشّوق  براى آموزش نسل جوان
هاى اّول به سوى مشّوق  کرد که تو مرا در برداشتن گام حقيقتًا الهام گرفتم. چه کسى فکرش را مى

  "شدن کمک خواهى کرد!

اين بخشى از "گويد:  دهند. کارلوس مى هر دو سر خود را به نشان رضايت تکان مىآليسيا کارلوس و 
مفاهيمى من رکت کنم. گرچه اشمدر آن د بتوانم من شاياست که در جلسه مان  با دوستانه مکالم

کنم، برايم سخت خواهد بود دربارۀ آنها خيلى صحبت  مانند هدف اخالقى دوجانبه را درک مى
  "توانم صحبت کنم. کنم، تا ابد مى کنم. اّما دربارۀ گروه نوجوانانى که به عنوان مشّوق آن خدمت مى

که امکان پرداختن به آنها در رسد  مىبررسى مضامينى با نظر کارلوس، مشورت به صورت طبيعى به 
هاى جوانان در  ، مواد آماده شده براى کنفرانس۵جلسۀ جوانان وجود دارد. انيديا با استفاده از کتاب 

اى کوچک از  العدل اعظم تشکيل شدند و چند منبع ديگر، مجموعه که به دعوت بيت ۲۰۱۳سال 
ده: دوران جوانى؛ هدف اخالقى دوجانبه و رابطۀ بين تحّول بيانات دربارۀ مضامين زير درست کر

فردى و اجتماعى؛ نيروهاى سازنده و مخّربى که در اجتماع درکارند؛ پيشرفت ماّدى و روحانى؛ 
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۱۱۶

اى حّساس از زندگى؛  تر؛ اوايل نوجوانى به عنوان مرحله هاى جوان خدمت به جامعه؛ تربيت نسل
با . گروه مذاکرات پرشورى دارند و انيديا شود آن ترتيب داده مىتوسط مؤّسسه و فرايند آموزشى که 

  کند. جلسه را ترک مى وافر سرور

بينيم که چطور افزايش قابليّت پرداختن به مکالمات بامعنا با جوانان در  در داستان باال، کم کم مى .۱
دودۀ جغرافيايى براى ترويج مستمر فرايند آموزشى که مؤّسسۀ آموزشى در يک مح ،هاى مختلف زمينه

با يکديگر تا تان فرصت داريد  اندازد ضرورى است. در اينجا شما و ديگر اعضاى گروه به راه مى
از  بردن العدل اعظم موجبات بهره دربارۀ ماهيّت اين قابليّت و مضامين روحانى که به اشارۀ بيت

با به ياد داشتن عنوان گام اّول، به  آورد تفّکر نماييد. مىرا فراهم  " هاى انگيزه ترين سرچشمه عميق"
تان سخت باشد که برخى  نبايد براى گروهفهرست انيديا و استفاده از منابعى که در دسترس شماست، 

توانيد دربارۀ  از بيانات را دربارۀ مضامينى که او شناسايى کرده گردآوريد. وقتى اين کار را کرديد، مى
هايى  چنين کاوشبراى انجام  الزم است گروه شماتماًال . احشروع به کاوشى جامع نماييدهر مضمون 

اقدام و تأّمل و مرتبط جلوتر برويد و به يک فرايند يک قدم ، به ويژه اگر تصميم بگيريد بگذارد زمان
توانند با برخى از جوانان دربارۀ مضامين  بازنگرى بپردازيد. در آن صورت، هر يک از اعضا مى

 توانيد با يکديگر دربارۀ هر تجربه تأّمل نماييد.  و سپس مى ر نمايندبرگزااى  مکالمه ،پيشنهادى

دهد که بسيارى از جوانانى که در نوعى مکالمه شبيه آنچه در اين بخش توصيف شد  تجربه نشان مى .۲
 يک اقدام خدمتى را هر چه زودتر آغاز کنند. خواهند مى شوند که  کنند، چنان مشتاق مى شرکت مى

در  ۳و  ۲، ۱هاى  کتابيا ، ۵و  ۱کتاب مثًال دارد که به آنها در مطالعۀ  را بر آن مى اين اغلب مؤّسسه
هاى فشردۀ ويژه کمک کنند تا آنها بتوانند خدمت به عنوان مشّوق يک گروه نوجوانان يا معلّم  کمپين
عۀ مطالپيش رفتن در هاى کودکان را آغاز نمايند. اّما مهم است به ياد داشته باشيم که  کالس
خواهند در زندگى بدان  مىرا که آنها  "عمل کردن"و  "بودن"رابطۀ مکّمل بين  ،هاى باقيمانده کتاب

العدل اعظم را در نظر  بيت ۲۰۱۱دسامبر  ۱۲کند. قسمت زير از پيام  دست يابند بسيار تقويت مى
 بگيريد:

فرد مختار است  هاى متسلسل، در حال حاضر دو مقطع وجود دارد که در آن در طّى اين دوره"
باشد. از ميان دوستانى  مى ۳وارد يک مسير خاّص خدمت گردد. اّولين مقطع بعد از مطالعۀ کتاب 

اى را براى شاگردان کالس اّول از يک برنامۀ  کنند و کالس نسبتًا ساده که اين کتاب را تمام مى
ت خود را وقف اين نمايند درصد معيّنى مايل خواهند بود وق تربيت روحانى کودکان شروع مى

 ۶تا  ۲هاى  ترى را براى تدريس شاگردان سال هاى منشعب جامع خدمت نموده به مرور دوره
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 ۱۱۷ – ر در مسير خدمتهمراهي

هاى متسلسل اصلى را مطالعه نخواهند کرد. در  بگذرانند. اين بدان معنى نيست که اين افراد دوره
اند که  شدهدهند بر اين فرض تهيّه  هايى که يک مسير خاّص خدمت را تشکيل مى واقع دوره

هاى متسلسل اصلى را نيز خواهند  کنندگان هر يک با سرعتى متناسب با وضعيّت خود دوره شرکت
باشد مقطع دومى است که  هاى نوجوانان مى که هدف آن پرورش مشّوقين گروه ۵گذارند. کتاب 

 ٤٢"گردد. ها از آن منشعب مى اى از دوره مجموعه

هايى که از طريق دو مجموعۀ دروس  کند که جداى از قابليّت مىکمى تأّمل بر بيان باال کامًال واضح 
ها به آنها پرداخته  شود، خصايصى وجود دارند که در کّل تسلسل دوره منشعب پرورش داده مى

هاى نوجوانان خدمت  اند به عنوان معلّم کودکان يا مشّوق گروه شود و کسانى که انتخاب کرده مى
اى غنى از مفاهيم که بايد درک نمايند و  ايند، يعنى مجموعهکنند الزم است آنها را کسب نم

ها و صفات روحانى که بايد در خود تقويت کنند. شايد گروه شما  ها، منش ها و توانايى مهارت
بخواهد از اين فرصت استفاده کند و طّى يک يا دو جلسۀ خاص که براى اين هدف کنار گذاشته 

را به دّقت بررسى نمايد و خصايصى که در هر  ۷و  ۶، ۴، ۲، ۱هاى  محتواى واحدهاى کتاب ،شده
  کتاب به آنها پرداخته شده و به کارهاى زير مرتبط است شناسايى نمايد:

    __________________________________________  هاى کودکان:  يک معلّم کالس  الف.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۱۱۸

  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   

    ____________________________________________  يک مشّوق گروه نوجوانان:   ب.
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________    
  _______________________________________________________________   
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هايى را که براى  صيرتبخواهيد برخى بشايد در همان يک يا دو جلسۀ اشاره شده، همچنين  .۳
 به دست آورد ۵توان از مطالعۀ کتاب  هاى کودکان ارزشمند است و مى يک معلّم کالس کار

 کنيد. شناسايى

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

توان از مطالعۀ  مند است و مىهاى نوجوانان ارزش هايى که براى کار يک مشّوق گروه صيرتو برخى ب .۴
 چه هستند؟به دست آورد  ۳کتاب 

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   

کتاب  راه، ، در ادامۀدر نهايتکنيم،  بسيارى از جوانانى که در بستر تمرينات باال دربارۀ آنها فکر مى .۵
گيرند مطالعه خواهند کرد.  پس از آن را که به عنوان دروس جديد در دسترس قرار مىهاى  کتابو  ۸
کنندگان مؤّسسه ترتيبات الزم را بدهند تا با گذر زمان، جوانان فرصت  ا مهم است هماهنگچر

 ها را نيز داشته باشند؟ گذراندن اين کتاب

  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________    
  ____________________________________________________________________   
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۱۲۰

 وهفتم بخش بيست
اى يادداشت کند. در اينجا  آموزد در دفترچه که مىرا هايى  انيديا عادت کرده تأّمالت خود و درس

 هادربارۀ آنگفتگو ترچه يادداشت او، بدون ترتيب زمانى، آمده که ممکن است گروه شما هاى دف برخى نوشته
العدل اعظم را بررسى  هاى اخير بيت شايد بخواهيد آثار مبارکه به ويژه پيامهمچنين را مفيد يابد. در گذر زمان، 

  افکند. کنيد تا بياناتى بيابيد که بر مسائل مورد نظر او پرتو مى

ها به  برد حرکت جمعيّت خود به محوريّت فرايند مؤّسسه در پيش ۲۰۱۵دسامبر  ۲۹در پيام العدل  بيت •
در اين صورت، "فرمايند. در آن پيام آمده:  اشاره مى عالم انسانىامر مبارک براى انداز  چشمسوى 

يابد و هم  کنند افزايش مى هم شمار کسانى که مطالعۀ مواّد درسى مؤّسسۀ آموزشى را آغاز مى
هاى  هاى کودکان، گروه زمان صرف تشکيل کالس دوستانى که با شروع اين مطالعه انرژى خود را هم
نمايند، حمايت و مساعدت  هاى مربوطۀ ديگر مى نوجوانان، جلسات دعاى جمعى و يا فّعاليّت

ان به هاى مؤّسسه و ورودش هاى بعدى را تکميل کنند.  با تداوم حرکت افراد در دوره شوند تا دوره مى
يابد.  ميزان پيشرفت تا حّد  بخشند گسترش مى  ميدان عمل، دايرۀ کسانى که فرايند رشد را استمرار مى

چطور من، به  "کنند. افرادى دارد که به عنوان راهنما خدمت مى  زيادى بستگى به کيفيّت کوشش
ن راهنما خدمت هاى يک دوست که به عنوا کنندۀ مؤّسسه، در بهبود کيفيّت تالش عنوان هماهنگ

هاى  محتواى کتابهر چه بيشترى از  درکاها کنم؟ به وضوح الزم است راهنم کند کمک مى مى
هاى  کنيم و در آنها اغلب بخش جلسات تأّمل و بازنگرى که مرتّب برگزار مى ؛به دست آورندمؤّسسه 

. ما همچنين در کنند نماييم قطعًا به اين هدف کمک مى ها را بررسى مى خاّصى از يکى از کتاب
هايى که بايد در خود پرورش دهيم تا در خدمت خود هر چه کارآمدتر شويم  ها دربارۀ توانايى جمع

کنيم. دانستن اين که چه زمان صحبت کنيم و چه زمان ساکت بمانيم، اين که اجازه  صحبت مى
آهنگ  ين که ضربشود، اگفتگو دهيم دربارۀ يک انديشه به طور کامل اّما نه بيش از حد طوالنى 

کنيم.  اشاره شده و بارها دربارۀ آنها مشورت مى ۷ها در کتاب  به بسيارى از اين ،پيشرفت حفظ شود
دهيم. تمرين الزم است و اين چيزى  پرورش نمى را در خود آنها ،ها توانايىصرفًا با صحبت دربارۀ اّما 

اهنما بايد بر تجربۀ او در خدمت، است که بايد هميشه در ذهن داشته باشم. مکالمات من با هر ر
هاى بعدى  گامتا هايش متمرکز باشد؛ بايد ياد بگيرم به هر يک کمک کنم  دستاوردها و چالش

 پيشرفت خود به عنوان يک راهنما را ببيند و نبايد به بحث دربارۀ کلّيات راضى باشم.
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 ۱۲۱ – ر در مسير خدمتهمراهي

ايجاد ک حلقۀ مطالعه و کنندگان ي چه چيزى يک راهنما را بر ايجاد و حفظ اشتياق ميان شرکت •
هاى بيشترى دربارۀ اين  صيرتسازد؟ کاش ب حرکت به ميدان عمل توانمند مى براىآنها  شوق در

مسئله داشتم. دانشى صحيح از محتواى کتاب مورد مطالعه و توانايى کمک به پيشرفت درک گروه 
ن و توانايى پرورش محيطى . قلب مسرور داشتمطرح هستندالبتّه ضرورى است. اّما چيزهاى ديگرى نيز 

، همواره آمادۀ امور روحانى بودن منجذبسرورانگيز، احترام عميق به تک تک اعضاى گروه، 
هستند. بايد ببينم آيا الزم  ،حاالت روحانىهمۀ اين نوع دريافت مساعدت از مالٔ اعلى بودن، 

دربارۀ اين حاالت بگردند و آنها  از راهنماها مايل خواهند بود به دنبال بياناتى از آثار مبارکهتعدادى 
 ما در ميان گذارند. ۀرا با بقيّ 

انگارم،  از زمانى که ديگر خودم را تنها فرد موجود براى همراهى راهنمايان در ميدان خدمت نمى •
گيريم که  اند و داريم ياد مى را به پايان رسانده ۷تر شده. حدود چهل نفر هستند که کتاب  مسائل آسان
به يکديگر کمک  تًابه صورت يک تالش جمعى رو به توسعه ببينيم. همکاران طبيع کار خود را

 دهد، هميشه کسى هست که بتواند مىنشان از خود ضعف عاليم وقتى يک حلقۀ مطالعه کنند.  مى
تمرين فراهم کردن تمهيدات براى انجام در بازگرداندن اشتياق کمک کند. وقتى کسى در  به راهنما

توانم براى  تر وجود دارند که مى ورۀ درسى مشکل دارد، هميشه چند راهنماى باتجربهمربوط به يک د
دست از ادارۀ که به هر دليلى، را کنم اشتباه بود کسانى  از آنها کمک بخواهم. فکر مى ،مساعدت

. هفتۀ گذشته، به صورت اتّفاقى به يکى از اين دوستان کنيمفراموش  هاى مطالعه برداشتند  حلقه
تواند جاى يکى از راهنماها را که بايد براى چند هفته به بيمارستان  وردم و از او خواستم آيا مىبرخ

 برود بگيرد. او با خوشحالى بسيار پذيرفت.

ترويج سرعت پيدا کرده و راهنماهاى کافى براى تمام کسانى که مشتاق ورود به فرايند مؤّسسه هستند  •
کنندگان حلقۀ مطالعه تهيه کنيم که  ، بايد فهرستى از نام شرکتوجود ندارد. در جلسۀ بعدى راهنمايان

با به محض اين که ترتيبات الزم را بدهيم، در هر نقطه از سلسلۀ اصلى دروس که باشند، مشتاقند 
راه "مشورت دربارۀ آن نوع برسند. پيش از اين کار، بايد زمانى را به  ۷به کتاب  زياد ياسرعت کم 

طراحى کنيم تا به ما در رسيدن  ها از درسهايى  حذف بخشتوانيم بدون  که مى "هاى مبتکرانه حلّ 
هاى  اگر دوره"ه: دسامبر اشاره شد ۲۹به اين هدف کمک کند اختصاص دهيم، چنان که در پيام 

يابد و برعکس اگر مطالعۀ اين  مؤّسسه عجوالنه به پايان رسد قابليّت خدمت به حّد کافى پرورش نمى
هاى مبتکرانه  شود.  راه حلّ  از حّد طوالنى گردد پويايى الزم براى پيشرفت حاصل نمىها بيش  دوره

هاى مختلف به کار گرفته شده است تا تعادل الزم حاصل گردد و بعضى از ساکنين  در موقعيّت
 "در طول مّدتى معقول قادر شوند به عنوان راهنما خدمت کنند.  محدوده
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۱۲۲

توانند به سهولت با جوانان مکالمه کنند و پيوسته  فيايى ما مىحاال که دوستان در محدودۀ جغرا •
، الزم است کنندهاى مؤّسسه دعوت  تعدادى از آنها را در ادوار متوالى فّعاليّت به مطالعۀ دوره

ها با سرعت معقول  اطمينان حاصل کنيم که قابليّت ما در کمک به اين جوانان براى گذراندن کتاب
در واقع، چند تن از اين جوانان و حدود بيست نفر از ديگر  خواهد يافت.پرورش  ،به تناسبنيز 

کسانى که پس از اتمام برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان وارد فرايند مؤّسسه شدند، به زودى به پايان 
خواهند رسيد و الزم خواهد بود به سرعت، در گام برداشتن به ميدان خدمت در نقش  ۷کتاب 

کنم پيدا تر  کارانم مشورت کنم تا حدود چهار يا پنج فرد باتجربه شوند. بايد با همراهنما، مساعدت 
 که بتوانند در همراهى اين راهنمايان جديد به ما بپيوندند.

مان براى همراهى راهنمايان جديد به ميدان خدمت را  هاى آييم تا تالش هر گاه گرد هم مى •
د يادآورى کنيم که انتظارات نامعقول و بيش از حد دهى کنيم، خوب خواهد بود اگر به خو سازمان

پاچه هستيم؛ هيچ کس  کنيم دست نداشته باشيم. اکثر ما اّولين بارى که يک حلقۀ مطالعه را اداره مى
شود. فقط با گذر زمان و تجربه است که  به يک راهنماى کامل تبديل نمى ۷صرفًا با مطالعۀ کتاب 

 يابد. هاى ضرورى پرورش مى تقابليّ شود و  اطمينان ايجاد مى

کنيم، همواره در حال يادگيرى هستيم. مشورت شب  آن عده از ما که در کنار راهنمايان جديد کار مى •
هاى بسيارى به  صيرتب ،مان بخش بود؛ ضمن تجزيه و تحليل تجربۀ جمعى روحگذشتۀ ما خيلى 

راهنما را دارند، از مساعدت  دست آورديم. واضح شد که گرچه همۀ کسانى که عزم خدمت به عنوان
. براى مثال، جلساتى که در آن ندنوع حمايت نيست يکهمه نيازمند اّما ، برند مىيک دوست بهره 

براى خدمت به عنوان  کنيم، به برخى دوستان انگيز يک کتاب خاص را مرور مى هاى چالش بخش
مکالماتى که گاه در تأّمل بر از طريق شان  درکو  دهد آمادگى کافى مى راهنماى آن دورۀ درسى،

ديگر مساعدت بيشترى نياز دارند. گاه الزم بعضى کند.  شان با يک دوست دارند پيشرفت مى تجربه
ها را به صورت فردى با يک راهنما که در حال شروع کار است مرور کنيم. کسانى  بخشبعضى است 

حّس حلقۀ مطالعه به آنها کمک کند نيز هستند که اگر فردى با تجربۀ بيشتر در اّولين جلسات يک 
 کنند. مىپيدا بيشترى اعتماد به نفس 

، راهنمايان نيز قابليّت يابد افزايش مى شان هاى مؤّسسه درک کنندگان که با گذراندن دوره مثل شرکت •
هاى سلسلۀ اصلى دروس يکى پس از ديگرى به تدريج  کتاب اتو تمرين اتخود را در هدايت مطالع

با را به راحتى  ۱کردند که چندين راهنما که کتاب  کاران اشاره مى ند. دو نفر از همده افزايش مى
. برخى ديگر همين امر را در زمينۀ استانگيز  چالششان  براى ۲، ارائۀ کتاب کنند مطالعه مىگروه 
راهنماى  ًاّرراند. البتّه اصًال ايرادى ندارد اگر کسى به هر دليلى بخواهد مک هاى باالتر تأييد کرده دوره
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راهنماى عنوان ها باشد. اّما بايد براى مساعدت دوستانى که مايلند قابليّت خدمت به  يکى از کتاب
 کّل سلسلۀ دروس را در خود پرورش دهند زمان و انرژى الزم را اختصاص دهيم. 

هاى  هاى عملى دوره در جلسۀ تأّمل و بازنگرى راهنمايان در آخر هفتۀ گذشته، بر اجراى قسمت •
عى براى العدل اعظم نقطۀ شرو بيت ۲۰۱۰از پيام رضوان قسمت درسى تمرکز داشتيم. اين 

هاى راهنما با ورود وى به ميدان عمل و کمک به ديگران در جهت  قابليّت"  مان فراهم کرد: مشاورات
هاى  تهاى متسلسل و اجراى قسم هاى جهانى کنونى از طريق مطالعۀ دوره نيل به اهداف سلسله نقشه

کنندگان  تالش انجام شده براى کمک به شرکتواضح است  "يابد. عملى آن، به تدريج افزايش مى
در  خدماتنه تنها قابليّت آنها را براى انجام ها  هاى عملى کتاب هاى مطالعه در اجراى قسمت حلقه

ى از راهنمايان کند. يک هاى خود راهنمايان را نيز تقويت مى د، بلکه قابليّتده مىافزايش آينده 
براى اى  هاى خانگى را از طريق لجنۀ تبليغ ناحيه اى از مالقات اشاره کرد اّولين بارى که بايد مجموعه

کرد، چقدر نياز داشت از نزديک همراهى شود و  دهى مى سازمان ۲اعضاى يک حلقۀ مطالعۀ کتاب 
وست ديگرى به ما گفت که به تر بوده. د اين که بار دوم چقدر انجام ترتيبات ضرورى برايش راحت

، پى برده. او اکنون به عنوان "معّرفى اعتقادات بهائى"، ۲تازگى به اهّميّت واحد سوم کتاب 
کرد در چند جلسۀ گذشته، اعضاى حلقۀ  کند و اين طور که تعريف مى راهنماى آن کتاب خدمت مى

 بوط به هر موضوع ارائه شده درهاى مر اند که چطور تسلسل انديشه مطالعه بين خودشان تمرين کرده
اند اين  کنندگان توانسته ن جلسات، چندين تن از شرکتدر فاصلۀ بين ايواحد را بيان کنند.  اين

اند که چه چيز  ها را در مکالمات روزانۀ خود وارد کنند و در حلقۀ مطالعه تجزيه و تحليل کرده انديشه
بدانند.  "خود را عوامل فّعال يادگيرى خويش"کند  مىاين به آنها کمک  اند. ياد گرفتهشان  از تجربه

جاى تعّجب نيست که تعداد معتنابهى از حاضران در جلسۀ تأّمل و بازنگرى دربارۀ تالش خود براى 
جهت در ميان گذاشتن مناجات با چند نفر نظر  ۱هاى مطالعۀ کتاب  کنندگان حلقه کمک به شرکت

جنبۀ عملى کارشان ازدياد جلسات دعا در محدودۀ  که چطور اينشدند توّجه مدادند و همه 
ها در  بينيم پرورش برخى قابليّت کننده است که مى کند. بسيار دلگرم تسهيل مىرا جغرافيايى 

خود اشاره  هاى العدل اعظم در پيام راهنمايان چطور به پيدايش فرهنگ حمايت متقابل که بيت
 کند. اند کمک مى فرموده

 داشتم، عجول بودمبراى سيستماتيک بودن  چون آ بسيار مفيد بود. فکر کنممکالمۀ اخيرم با لو •
ايجاد قوانينى  ان طور که لوآ به من يادآورى کرد خيلى ساده ممکن است. همشدم مى ناپذير انعطاف

که مانع بروز اقدامات ابتکارى فردى شود، به خصوص در زمينۀ کار راهنمايان. براى مثال، کنيم 
س از داشتن مکالمات بامعنا با افراد، از آنها دعوت شود بخشى از يک حلقۀ مطالعه ارزش اين که پ
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شوند واضح است. اّما اين نبايد به قانونى منجر شود که ايجاب کند هر فردى که  ۱براى کتاب 
هاى خود پيدا کند.  کنندگان را از طريق تالش خواهد يک حلقۀ مطالعه را اداره کند، بايد شرکت مى

کنندگان يک حلقۀ  ارزش پيوندهاى دوستى که بين يک راهنما و شرکتبراى ين ترتيب، به هم
. اّما اين نبايد به قانونى منجر شود که ايجاب کند هر اى قائل شد توان اندازه مطالعه شکل گرفته نمى

ديگر، به عنوان مثالى  .گروه بماند يک ، همراههاى متسلسل اصلى تمام دورهگذراندن راهنما بايد در 
اى  تواند به ضوابط بسيار محدودکننده هاى مطالعه مى اگر دّقت نکنيم، اشتياق به بهبود کيفيّت حلقه

هاى معيّن  منجر شود که در نهايت تنها به تعداد اندکى اجازه خواهد داد به عنوان راهنماى کتاب
گيريم بايد  مىلوآ خيلى خوب توضيح داد که آنچه با تجربه در ميدان خدمت ياد عمل کنند. 

اى از قوانين تقليل داده  مان بگشايد و به مجموعه امکانات بيشتر و بيشترى براى اقدام و عمل به روى
هاى ما را بسيار  قلمرو تالش ،هاى فرايند مؤّسسه ناپذيرى و ميل به کنترل همۀ جنبه نشود. انعطاف
نظم عمل کردن نيست. چارچوبى که  بخواهى و بى کند. اّما ِاعمال انعطاف برابر با دل محدود مى

شود خواهان اقدامات ابتکارى خّالق و منضبط است. او سپس  هاى ما در قالب آن تعريف مى تالش
اند با من در ميان  اى نوشته العدل اعظم به مشاورين قاّره که بيترا هايى  از يکى از پيام ىقسمت

ونت بايد جّوى به وجود آيد که احبّا را به اين منظور، به هّمت شما و اعضاى هيئت معا"گذاشت: 
نظم، قاطع باشند ولى  ناپذير، خّالق باشند ولى نه بى مند باشند ولى نه انعطاف تشويق نمايد تا روش

جو، و آگاه باشند که در نهايت، وحدت فکر و اقدام مستمّر و  نه عجول، مراقب باشند ولى نه سلطه
کارانم  دفعۀ بعدى که با هم "گردد نه فّن و مهارت. مى اشتياق به يادگيرى است که باعث پيشرفت

فرمايند:  تأّمل کنيم که مى ۲۰۰۸کنم، بايد بر اين قسمت پيام و آن قسمت از پيام رضوان  مالقات مى
گردد اين است که تا چه حّد اين ابتکارات فردى تحت  گرمى مستمّر اين جمع مى آنچه موجب دل"

هايى را که از سيستماتيک بودن  ئى در سراسر جهان به تدريج درسنظم و انضباط است. جوامع بها
هاى کنونى را توصيف نموده به  سازند و چارچوبى که سلسلۀ نقشه اند ملکۀ ذهن خود مى آموخته

بخشد. اين چارچوب نه تنها محدوديّتى براى احبّا ايجاد  پذيرى مى مساعى احبّا استمرار و انعطاف
ها استفاده نمايند، در برقرارى روابط کوشا باشند و  سازد تا از فرصت ادر مىکند بلکه آنان را ق نمى

تصّورى از رشد سيستماتيک را به مرحلۀ عمل درآورند. به اين ترتيب اين چارچوب به قدرت جمعى 
 "بخشد. آنان شکل مى

اعضاى هيئت ام، از  کنندۀ محدودۀ جغرافيايى را بر عهده گرفته هاى هماهنگ از زمانى که مسئوليّت •
کنندگان  ام. اين جلسۀ اخير که براى هماهنگ کنند بسيار آموخته معاونت که در منطقۀ ما خدمت مى
شده بود و دو عضو هيئت در آن حاضر بودند، برگزار اى  مؤّسسه و اعضاى لجنۀ تبليغ ناحيه

ه خطرات هاى بسيارى دربارۀ خيلى چيزها به من داد. يکى از موضوعات مشورت مربوط ب صيرتب
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هاى مؤّسسه قصد دارند به همۀ ما کمک کنند برخى عادات ذهنى را در خود  چندپارگى بود. دوره
هاى  اين چندپارگى توانا سازد، عاداتى که در موقعيّت در برابر مقاومتپرورش دهيم که ما را بر 

هاى  ۀ ميان فّعاليّتالعدل، حين تفّکر دربارۀ رابط هاى بيت بريم، حين خواندن پيام مختلف به کار مى
متنّوع، و حين تالش براى مشارکت در رشد با پيچيدگى ذاتى که دارد. به پيشنهاد اعضاى هيئت، 

اّطالع از اينکه "مان را شکل داد:  العدل اعظم را خوانديم که اساس گفتگوهاى بيت فرمودۀاين 
نان سعى و دّقت فراوانى دنبال هاى بيت العدل اعظم راجع به نقشه را با چ دوستان عزيز مطالعۀ پيام

کنند موجب مسّرت قلبى است. ميزان مذاکرات و تبادل نظرهاى معمول براى به مرحلۀ عمل  مى
توان  گير است. اّما اين واقعيّت را نمى درآوردن هدايات مندرج در آن و يادگيرى از تجارب، چشم

نش و مقاصد ارائه شده را درک نمايند کوشند تا تماميّت بي ناديده گرفت که در مناطقى که احبّا مى
ها پايدارتر است ولى هنگامى که عبارات و جمالت خارج از بستر خود به صورت مطالب  موّفقيّت
نمايد. مؤّسسات و نهادهاى امرى بايد به  شود غالبًا مشکالتى بروز مى اى در نظر گرفته مى جداگانه

نند ولى تقليل ندهند، در مفاهيم تأّمل نمايند ولى بر احبّا کمک نمايند تا مطالب را تجزيه و تحليل ک
بندى  هاى مختلف را قبول نمايند ولى از تقسيم نفس کلمات پافشارى نکنند، لزوم اقدامات در زمينه

و انفکاک اقدامات بپرهيزند. ما واقفيم که اين وظيفۀ کوچکى نيست. اجتماع روز به روز بيشتر با 
د. اميدواريم که عادت کار کردن با افکار کلّى و پيچيده و کسب آگاهى گوي استفاده از شعار سخن مى

در مکالماتم  "هاى گوناگون تعميم يابد. گيرند به فّعاليّت هاى مطالعه به آن خو مى که دوستان در حلقه
هاى  فّعاليّت آينده، بايد از آنها بخواهم برخى عادات ذهنى را که دوره ۀبا راهنماها در چند دور

هاى ديگر فّعاليّت نيز تعميم دهيم  و قرار است آنها را به حيطهدر ما تقويت کنند سه سعى دارند مؤسّ 
نت توّجه ما را به اين جلب کردند که چطور برخى وشناسايى نمايند. در جلسه، اعضاى هيئت معا

دربارۀ آنها  اند و اين که چطور مذاکرۀ ما هاى مؤّسسه در بسترهاى متنّوع بررسى شده مفاهيم در دوره
کند. آنها به طور  تر مى از آنها به نحوى فزاينده کاملرا کند و درک ما  به بسط معناى آنها کمک مى

توانيم به  خاص به مفهوم تبليغ امراهلل اشاره کردند و اين که با پيشرفت در سلسلۀ دروس مؤّسسه مى
 دست يابيم. دربارۀ معناى تبليغهايى غنى  صيرتب

يکى از عادات ذهنى که مؤّسسه به پرورش ت معاونت در جلسۀ ما تأکيد داشتند که هر دو عضو هيئ •
درک ارزش تنّوع در اقدامات خدمتى مورد نياز براى فرايند رشد است. همچنان  ،کند آن کمک مى

اى از اقدامات خدمتى بسيار تفّکر  گذرانيم، دربارۀ مجموعه هاى متسلسل اصلى را مى که دوره
داماتى که شايد هرگز به برخى از آنها نپردازيم. بنابراين، به عنوان مثال، مشّوق گروه نماييم، اق مى

هاى بسيارى دربارۀ تربيت روحانى کودکان به دست آورده و معلّم  صيرتب ۳نوجوانان از مطالعۀ کتاب 
ت و لهاى کودکان از نقشى که برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان در شکل دادن به رسا کالس
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هاى خانگى، غنا  اهّميّت مالقاتمتوّجه  صيّت نسل آينده دارد به خوبى آگاه است. هر فردىشخ
اى از  بخشيدن به فرهنگ جامعه از طريق مکالمات متعالى، جلسات دعا و نيايش که تعداد فزاينده

ر مبارک هاى خدمت به ام . البتّه هيچ انسانى هرگز در همۀ جنبهشود مى کند افراد را تغذيۀ روحانى مى
شده توّسط  کنندۀ نقشه نيازمند آن است که از  اقدامات خدمتى ترويج مشارکت ندارد. اّما هر شرکت

کنند و نيز نقش هر يک در رشد جامعه درکى  مؤّسسۀ آموزشى که متقابًال يکديگر را تقويت مى
 مقتضى به دست آورد.

مرا يارى کرده. يک بار به من گفت نبايد  کردم و اين که او چطور در دو سال گذشته دربارۀ لوآ فکر مى •
هاى خود در نظر بگيريم و از الگويى  کنيم به عنوان پروژه دوستانى را که در مسير خدمت همراهى مى

 ،از هر دستاورد کوچک منکه خودش پيش چشمم نهاده، به تدريج فهميدم منظورش چيست. او 
به من کمک  کند. و تجليل مى ،و خودخشنودى حس رضايت شخصىبدون اشاره به خودش و 

خواندم،  العدل را مى هاى بيت از اشتباهاتم ياد بگيرم. وقتى اين بيان از يکى از پيام منصفانهکند  مى
اى براى پيشرفت  عزم جزم همراه با آرامش در تالش براى تبديل موانع به وسيله"فورًا به فکر او افتادم: 

وش دادن، توأم با بصيرت عميق روحانى، براى تشخيص جنبۀ حياتى خواهد داشت. آمادگى براى گ
تواند بعضى از احبّا را از درک ضرورت وحدت در عمل بازدارد، بسيار ارزشمند  موانعى که مى

اّما نه تشويق و "، کردتشويق چطور بايد ديگران را گيرم که  همچنين دارم از او ياد مى "خواهد بود.
 "گردد. قعى که تنها با خدمت در کنار يکديگر حاصل مىحمايِت نظرى بلکه بر اساس دانش وا

سازى داشتيم،  براى پيوستن به ما در مساعى جامعهآنها به منظور دعوت از با جوانان اى که  جلسه •
دارند. مکالمه دربارۀ  اى العاده فوقبخش بود. آليسيا، کارلوس و رودريگو گروه دوستان  خيلى الهام

جريان يافت. وقتى دربارۀ مباحث گوناگون مذاکره به راحتى يگرى، مضامين مختلف، يکى پس از د
جوانان مايلند دربارۀ امر مبارک بشنوند. از مونيکا خواستيم چند نکتۀ آن کرديم، واضح شد که 

نيز با ما بود و طّى جلسه به ما کمک  آندرهکرد. ايراد مقّدماتى بيان کند، و او نطق خيلى گيرايى 
دانم که او به زودى  شد، چون مى قلبم کمى غمگين مى کرد، ار که او صحبت مىکرد. اّما هر ب مى

محدودۀ جغرافيايى را ترک خواهد کرد. البتّه او بايد خوشحال باشد، زيرا در چند سال گذشته، 
. و ساکن هر جا باشد، خدمات ارزشمندى به امر مبارک پرورش دادهکار مخلص و قابل  چندين هم

کنندۀ برنامۀ  ز، لوآ به من گفت که از مونيکا خواسته خواهد شد به عنوان هماهنگخواهد کرد. آن رو
طور باشد. در پايان دوران خدمتى که هر  نوجوانان محدودۀ جغرافيايى خدمت کند. بايد همين

کنندۀ محدودۀ جغرافيايى دارد، بايد نفوسى باشند که آمادۀ بر عهده گرفتن مسئوليّت باشند  هماهنگ
  هاى جديد حرکت کند. نند آن عنصر فرايند آموزشى به سمت افقو کمک ک
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  وهشتم بخش بيست
براى خدمت به امر مبارک و نوع را اين واحد را با کاوش در ماهيّت مسيرى که در آن قابليّت خود 

بِط دهيم و دالالت ضمنِى پيمودن آن آغاز نموديم. سپس توّجه خود را به دو مفهوم بسيار مرت انسان پرورش مى
هايى از آثار  يکديگر معطوف ساختيم، مفاهيمى که سعى کرديم در پرتو قسمت اهمراهى يکديگر و يادگيرى ب

العدل اعظم، به طور مشروح در آنها کاوش نماييم. داستان مونيکا و رودريگو  تمبارکه، به ويژه هدايات اخير بي
پيمايند به  سراسر جهان که مسير خدمت را مى اى از دوستان در از تجربۀ تعداد فزايندهمنبعث هايى  صيرتب

سازد تأّمل  مان افزود و ما را قادر ساخت دربارۀ برخى خصايصى که تعامالت آنها را متمايز مى هاى بررسى
هاى  نماييم. مطالعۀ اين واحد فرصتى نيز به ما داده است که زمانى را صرف بحث دربارۀ مسئوليّت

هاى کار  ظرافتبا کنند نماييم و خود را  سطح محدودۀ جغرافيايى عمل مىدر کنندگان مؤّسسه که  هماهنگ
دانيم که از مونيکا که شاهد افزايش قابليّتش با گذر  حاال مى دهند آشنا کنيم. بسيار مهّمى که آنها انجام مى

دمت کنندۀ برنامۀ نوجوانان در محدودۀ جغرافيايى خ زمان بوديم، خواسته خواهد شد به عنوان هماهنگ
اشتياق و حّس در هر لحظه شوند. مونيکا ضمن اين که  کنندگان به راحتى پديدار نمى نمايد. اّما هماهنگ

که را داد، گام به گام مساعدت شد تا قلمرو اقدامى  مسئوليّت شديدى نسبت به کار پيش روى خود نشان مى
  .دهدکرد بسط  در آن حرکت مى

گسترده است؛ اين مسير از هر که مايل به ورود به آن است  مسير خدمتى که در اين واحد توصيف شده
کنيم.  هاى خود پيشرفت مى ، بر اساس شرايط و توانايىوقتى در مسير قرار گرفتيمکند. هر يک از ما  دعوت مى

شود که به تدريج  اقدامات خدمتى ساده که در آغاز مشّخصۀ اين مسير است، با خدمات ديگرى پى گرفته مى
دهد که به طور سيستماتيک قابليّت خود را براى  . اين به ما فرصتى مىکنند ش بيشترى را طلب مىتوان و تال

ما براى انجام وظايف خاص توّسط از پيمايد؛ هر يک  خدمت تقويت نماييم. هيچ کس به تنهايى مسير را نمى
قدرتى پايدار است که در  شويم تا اطمينان حاصل کنيم و کارآمدتر خدمت نماييم. تشويق ديگران مساعدت مى

با به ياد آوردن اين که د، آي مىپديد شويم و دلسردى  هر گام بايد از آن بهره برد. وقتى با موانع مواجه مى
شود و اعتماد متزلزل  دهيم. وقتى ترديد ايجاد مى به يکديگر اميد مىمواهب خداوند هميشه ما را احاطه کرده 

  نماييم. مىتام پايانش توّکل  و به خدا و رحمت بى رويم مصّمم به پيش مىگردد، با هم  مى

البتّه ، کنيم يکديگر را همراهى مى آندر امتداد طوالنى حين يادگيرى پيمودن اين مسير، اين که 
سازى را که همۀ ما به آن  تصويرى است که از آن استفاده شده تا به ما کمک شود فرايند فردى و جمعى قابليّت

هاى اين واحد  سازى در بخش ماييم. پويايى تعامالت ما حين دنبال کردن اين فرايند قابليّتمشغوليم توصيف ن
يکى پس از ديگرى، به تلويح يا تصريح، مورد کاوش عميق قرار گرفته است. در ميان مستلزمات روحانى اين 
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از حاکى بخشندگى روح که دو مورد وجود دارند که شايان تأّمالت پايانى ما در اينجا هستند: خضوع و  ،پويايى
رکسانا، پائوال، و مادرش خانم راميرز؛  –مان مالقات کرديم  . دوستانى که در داستانهستندمنش  قلبى بزرگ

همه سرشار  –، کالرا و انيديا؛ آلفارو و لوآ آندرهرودريگو و دوستانش آليسيا و کارلوس؛ مونيکا، لوسيانو و لتيسيا؛ 
ى عظيمند در چنين زمان کوتاهى به چنين دستاورد ستتوان ر اين صورت چطور مىاز اين دو صفت بودند. در غي

شان بود  شان منقطع سازند. بخشندگى روح خضوع بود که به آنها کمک کرد خود را از دستاوردهاىاين برسند؟ 
ود که آوردند. همچنين همين روح ب که باعث ايجاد سرورى شد که از مشاهدۀ دستاوردهاى ديگران به دست مى

پرهيز کنند، حاالتى  خشکىناپذيرى و  از انعطافبتوانند مسير  ۀنسبى دربارافراد داراى تجربه و دانش سبب شد 
تک جزئيات حين دعوت شدن به همراهى ديگران در ميدان خدمت است.  ميل به کنترل تک نتيجۀکه 
مان  دوستان براى که ندبودمواردى يت، به موفق هر اشتباهتبديل و تالش براى  هاى همکاران پوشى از کاستى شمچ

چنين ضرورتى دارند، مبتنى بر اتحاد و هماهنگى منشى براى تعامالت  دانيم خضوع و بزرگ . وقتى مىساده بود
بود  حضرت عبدالبهاء توانستند آن طور که آرزوى عميق مىبايد از خود بپرسيم در غير اين صورت چطور آنها 

و چطور بدون اين دو صفت  ؟"فکر واحد تشبّث کننده ب"و  "مشى واحد سلوک نمايند هب"، "متّحد و متّفق شوند"
شود؟  در اقدام متّحد و مداوم مضاعف مى شان توانستند در ايجاد محيطى مشارکت کنند که در آن قواى فردى مى

سعى و کوشش  روز بر هّمت وه روز ب"فرمايند که  حضرت عبدالبهاء در الواح نقشۀ ملکوتى ما را تشويق مى
  . بياييد مطالعۀ اين واحد را با از بر کردن بيان زير از يکى از الواح نقشۀ ملکوتى به پايان بريم:"بيفزائيد

الحمد هّلل فيوضات الهى نامتناهى و آهنگ تعاليم ربّانى در نهايت تأثير و نيّر اعظم در غايت "
از شمشير تيزتر و قلوب از ضياء اشراق و جنود ملکوت اعلى با کمال سرعت در هجوم زبانها 

کهربائى روشنتر و هّمت احبّا فائق بر هّمتهاى سلف و خلف و نفوس در غايت انجذاب و نار محبّت 
    ٤٣".اهّلل در نهايت اشتعال
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  مراجع بيانات
                                                            

  ى بهائى.العدل اعظم به همۀ محافل روحانى ملّى. از مرکز جهان بيت ۲۰۱۱دسامبر  ۱۲اى از پيام  از ترجمه    ١.

  همان.    ٢.

  .٢٠١منتخباتى از آثار حضرت بهآءاهلل، ص     ٣.

  العدل اعظم به بهائيان عالم. از مرکز جهانى بهائى. بيت ۲۰۱۰اى از پيام رضوان  از ترجمه    ٤.

از مرکز جهانى اى.  هاى مشاورين قاّره العدل اعظم خطاب به کنفرانس هيئت بيت ۲۰۱۰دسامبر  ۲۸اى از پيام  از ترجمه    ٥.
  بهائى.

  .٤٥٥کلمات مبارکۀ مکنونه، نقل از ادعيۀ حضرت محبوب، ص     ٦.
Paris Talks: Addresses Given by ‘Abdu’l-Bahá in 1911 (Wilmette: Bahá’í Publishing, 2011),   .٧ 

 pp. 230–31.  
  .٣٠، ص ٣مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد     ٨.
  اى. هاى مشاورين قاّره العدل اعظم به کنفرانس هيئت بيت ۲۰۰۱ژانويه  ۹موّرخ اى از پيام  از ترجمه    ٩.

Paris Talks, p. 25.  .١٠  
، ۷، لجنه نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى، آلمان، نقل از کتاب  ۲۷مجموعه مناجات حضرت عبدالبهاء، ص   ١١.

  .۲۶، ص ۲۰۱۳جوالى  PE.۱٫۳٫۱نسخۀ 
، ۶(لجنۀ نشر آثار امرى به زبان فارسى ، عربى، آلمان )، نقل از کتاب  ١٠٩اء در پاريس ص خطابات حضرت عبدالبه١٢.  

  .۴۵، ص ۲۰چاپ دوم فارسى 
‘Abdu’l-Bahá, in Bahá’í Scriptures: Selections from the Utterances of Bahá’u’lláh and  .١٣ 

‘Abdu’l-Bahá (New York: Bahá’í Publishing Committee, 1928), no. 990, p. 548.  
From a letter dated 28 February 1942 written on behalf of Shoghi Effendi to the National  .١٤ 

Spiritual Assembly of the British Isles, published in The Unfolding Destiny of the British Bahá’í 
Community: The Messages from the Guardian of the Bahá’í Faith to the Bahá’ís of the British 

Isles (London: Bahá’í Publishing Trust, 1981), p. 150; also published in Principles of Bahá’í 
Administration (London: Bahá’í Publishing Trust, 1976), pp. 22–23.  

  به بهائيان عالم. العدل اعظم بيت ۱۹۹۳اى از پيام رضوان  از ترجمه  ١٥.

  .۶۵حضرت بهاءاهلل، نقل از حضرت ولى امراهلل، ظهور عدل الهى، ترجمۀ هوشمند فتح اعظم، ص ١٦.  

اى، از هيئت  هاى مشاورين قاّره العدل اعظم خطاب به کنفرانس هيئت بيت ۲۰۱۵دسامبر  ۲۹اى از پيام  از ترجمه١٧.  
  المللى ترجمه به زبان فارسى. بين
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   ۱، واحد جوامعى پويا ايجاد – ۱۳۰

                                                                                                                                                                                 
From a message dated 8 January 2000 written by the Universal House of Justice to the friends  .١٨ 

gathered at the youth congress in Paraguay, published in Turning Point, p. 124.  
  .۱، برگرفته از آثار قلم اعلى، جلد ۶۱سورۀ هيکل، بند   ١٩.
  .٣٠٦حضرت عبدالبهاء، تذکرة الوفاء، ص   ٢٠.
  .١٨٣منتخباتى از آثار حضرت بهآءاهلل، ص   ٢١.

  .١٠٨مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد اول، ص  منتخباتى از٢٢.  
  العدل اعظم به بهائيان عالم. از مرکز جهانى بهائى. بيت ۲۰۰۸اى از پيام رضوان  از ترجمه٢٣.  

From a message dated 8 May 1985 written by the Universal House of Justice to the Bahá’í youth  .٢٤ 
of the world, published in Messages from the Universal House of Justice, 1963–1986: The Third 

Epoch of the Formative Age (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1996), no. 428, pp. 668–69.  
  .۳۴۴تسعه، صفحه حضرت بهاءاهلل، نقل از رساله ايام   ٢٥.
  العدل اعظم به احبّاى مهد امر اهلل. بيت ۱۳۹۱اسفند  ۱۲از پيام   ٢٦.
  همان.  ٢٧.
  .١مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد اول، ص  منتخباتى از  ٢٨.

The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ‘Abdu’l-Bahá during His Visit to  .٢٩ 
the United States and Canada in 1912 (Wilmette: Bahá’í Publishing, 2012), pp. 85–86.  

  .٢٧٩مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد اول، ص  منتخباتى از  ٣٠.
  .٧٢٢حضرت عبدالبهاء، مفاوضات، ص ٣١.  
  جهانى بهائى. اى. از مرکز هاى مشاورين قاّره العدل اعظم به کنفرانس هيئت بيت ۲۰۱۰دسامبر  ۲۸اى از پيام  از ترجمه٣٢.  
  .١٤منتخباتى از آثار حضرت بهآءاهلل، ص ٣٣.  
  العدل اعظم به بهائيان عالم. از مرکز جهانى بهائى. بيت ۲۰۱۰اى از پيام رضوان  از ترجمه  ٣٤.

  العدل اعظم به بهائيان جهان. از مرکز جهانى بهائى. بيت ۲۰۱۴اى از پيام رضوان  از ترجمه٣٥.  
اى. از مرکز جهانى  هاى مشاورين قاّره العدل اعظم خطاب به کنفرانس هيئت بيت ۲۰۱۰دسامبر  ۲۸ اى از پيام از ترجمه٣٦.  

  بهائى.
  العدل اعظم به همۀ محافل روحانى ملّى. از مرکز جهانى بهائى. بيت ۲۰۱۱دسامبر  ۱۲اى از پيام  از ترجمه  ٣٧.
اى. از مرکز جهانى  هاى مشاورين قاّره ه کنفرانس هيئتالعدل اعظم خطاب ب بيت ۲۰۱۰دسامبر  ۲۸اى از پيام  از ترجمه  ٣٨.

  بهائى.
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 ۱۳۱ – ر در مسير خدمتهمراهي

                                                                                                                                                                                 
From a letter dated 19 July 1956 written on behalf of Shoghi Effendi to a National Spiritual  .٣٩ 

Assembly, cited, in part, in Unlocking the Power of Action, a compilation prepared by the Research 
Department of the Universal House of Justice (New Delhi: Bahá’í Publishing Trust, 2005), pp. 24–25; 

also cited, in part, in “Guidelines for Teaching”, a compilation prepared by the Research Department 
of the Universal House of Justice, published in The Compilation of Compilations (Maryborough: 

Bahá’í Publications Australia, 1991), vol. 2, pp. 322–23.  
اى، از هيئت  هاى مشاورين قاّره العدل اعظم خطاب به کنفرانس هيئت بيت ۲۰۱۵دسامبر  ۲۹اى از پيام  از ترجمه٤٠.  

  المللى ترجمه به زبان فارسى. بين
  همان.  ٤١.

  العدل اعظم به همۀ محافل روحانى ملّى. از مرکز جهانى بهائى. بيت ۲۰۱۱دسامبر  ۱۲ى از پيام ا از ترجمه٤٢.  
  .٤٢مکاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد سوم، ص   ٤٣.


