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  ياران عزيز الهي
 به  از جمع مشاورين كه در ارض اقدس مجتمع بودند خواسته شد كه،پنج سال پيش

بهاييان عالم كمك كنند تا مفهوم رشد و توسعه منظم جامعه را در يابند و اين مسئوليت 
موفقيت هاي درخشان نقشه چهار ساله گواه عكس العمل  .گيرندبخطير را بر عهده 

امروز نيز كوششي به همان اندازه  .نان استآايست كه نشان دهنده پاسخ صميمانه  صادقانه
ميز نقشه پنج ساله را آاين بار تضمين آغاز موفقيت  .عظيم از شما خواسته مي شود

  .خواستاريم
 جديدي از تحقق اهداف نقشه تبليغي  چگونگي مرحلهبارهدر مشاورات خود در

ات امر در شرف رمت و وسعت تغييراتي را كه در مصالح و مقدظحضرت عبدالبها بايد ع
 برپا شدن بناهاي شكوهمند حول قوس ، در مركز جهاني.وقوع است در نظر داشته باشيد

لي صوص قلم اعننشانه گامي مهم است كه در سبيل تحكيم اساس نظم اداري بهايي كه م
اي در ازدياد توانايي   نقشه چهار ساله شاهد پيشرفت قابل مالحظه.تساست برداشته شده ا

سير تكاملي محافل ملي و محلي به نحوي  .هاي تشكيالت جوامع بهايي در همه قارات بود
بارز سرعت گرفته و شوراهاي منطقه اي در مناطقي كه تاسيس شده اند به اقدامات امري 

  .شتر بخشيده اند بيتأثيرينيرو و 
 امر الهي اكنون داراي وسيله اي ،موزشيآ موسسه 300با تولد و شكوفايي بيش از 

پرقدرت براي پرورش نيرو ي انساني الزم به منظور تداوم جريان توسعه و تحكيم گسترده 
هم از نيز  توانايي جامعه بهايي در تاثير گذاري بر امور بشري ،در جامعه است گذشته از اين

ق ارتباط با دولت ها و سازمانهاي جامعه مدني و هم از جهت كوشش هايي كه در زمينه طري
اهللا در ءاقتصادي انجام مي دهد بسيار افزايش يافته است امر حضرت بها توسعه اجتماعي و

تگي فشآستانه عهدي جديد است و در مرحله اي از تاريخ قرار دارد كه با وجود آ
.  جديد جهان گام هاي بزرگي در راه صلح برداشته استوسرگرداني و بروز خصومت هاي

  .اينده روحيه پرشكوه و فراگير امر مبارك را مشاهده نمودزشكارا مي توان پذيرش فآ
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خواهد ماند و  پيشبرد جريان ورود افواج مقبلين همچنان هدف نقشه پنج ساله باقي
  ان قرن اول عصر تكوين بدون شك هدف سلسله نقشه هايي خواهد بود كه جامعه را به پاي

ريع اين جريان حياتي از طريق اقدامات منظم سه عامل اصلي نقشه يعني افراد س ت.مي رساند
  . تشكيالت امري و جامعه تحقق خواهد يافت،مومنين

   موزشيآموسسات 
 تهيه شده است تحليل محققانه نقشه چهار ساله به وسيله دار التبليغ بين المللي كه اخيراً

موزشي نه تنها در افزايش قدرت عمل افراد موثر است بلكه آ دهد كه موسسه نشان مي
موزشي در آجوامع و تشكيالت را نيز حياتي تازه مي بخشد بنابراين ادامه توسعه موسسات 
  .كشورها و اقاليم مختلف جهان بايد در نقشه جديد از اهداف اصلي منظور گردد

سسات ؤمده است اين مآ اين زمينه به دست با استفاده از گنجينه تجربه هايي كه در
بايد به طور مداوم نيروي انساني الزم براي انجام امور مورد نياز در جريان ورود افواج مقبلين 

موزشي تعداد آ عناصر نظمي كه جوابگوي احتياجات .ماده سازندآرا در جوامع خويش 
 .نها ثابت گرديده استآتاثير زمايش شده و فايده و آبسياري از احبا باشد در سراسر جهان 

حلقه هاي مطالعاتي كه به كمك دروس الحاقي و اقدامات ويژه ديگر تقويت مي شوند 
افراد جامعه در سطح روحاني ثابت كرده اند كه تشكيالتي مناسب براي تربيت مقدماتي 

 ارزش سلسله اي از دروس كه يكي بعد از ديگري به صورتي منطقي تدريس .محلي هستند
 نمونه هاي مختلفي به تدريج . مشهود استموخته هاي قبلي تكيه كند نيز كامالًآد و بر شو

موزشي آارائه مي شوند كه نشان دهنده چگونگي استفاده از اين روش در ايجاد برنامه هاي 
 براي مثال در يكي از اين طرح ها دروس مختلف مورد لزوم براي دادن انواع كار .است

 .دن هاي منشعب از تنه درخت از قسمت اصلي برنامه منشعب مي شو چون شاخه،موزي هاآ
ديگر چندين رشته دروس در موضوع هاي مختلف به موازات همديگر ارائه اي در نمونه 

موزشي اين عناصر و روش ها را بررسي كنند و به تناسب آشود شايسته است كه موسسات  مي
  .ندنها را به كار گيرآيد آفرصت هايي كه فراهم مي 

كيد شد كه الزم است اطفال بهايي از تربيت روحاني بهره أغاز نقشه دوازده ماهه تآدر 
مند گردند و در حيات جامعه بهايي شريك و سهيم باشند از عكس العمل هاي احبا تا به 

شكار شده است كه افزايش درك اهميت تربيت اطفال به راستي از مهمترين آحال به خوبي 
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 به كالس هاي تربيت امري .ه كوتاه مدت اما بسيار مهم بوده استمشخصه هاي اين نقش
 همچنين موقعيت هايي را ،گاهيآ افزايش .تحرك تازه اي داده شده استنيروي اطفال 

ورده است مانند كوشش  آبه طور عموم پيش براي ارائه تربيت اخالقي و روحاني به اطفال
 در باره ديانت بهايي در برنامه هاي ميزي كه منجر به وارد كردن دروسيآهاي موفقيت 

  .رسمي مدارس گرديده است
موزشي بر كوشش در امر تربيت معلم براي كالس هاي آكيد روز افزون موسسات أت

 اگر قرار بر اين باشد كه كالسهاي منظم براي گروه هاي سني .اطفال باعث دلگرمي است
بايد در جوامع امري صورت يد اقدامات ديگري نيز آجود ومختلف در سراسر جهان به 

گيرد كه به همان اندازه حائز اهميت است در بسياري از كشورها لجنه هاي ملي و منطقه اي 
فل محلي را در انجام دادن وظيفه اي كه در تربيت اطفال دارند اتاسيس شده است تا مح

اد تجربه موزشي در اثر ازديآ در اين كشور ها رابطه اين لجنه ها با موسسات .ياري كنند
پيوسته رو به تكامل خواهد رفت به طوري كه هر يك در پيشرفت ديگري تاثير مثبت 

موزشي تنها آنها موسسه آخواهد داشت وليكن كشورهاي بسياري نيز وجود دارند كه در 
سازماني است كه مي تواند در نقاط مختلف كالس هاي الزم را يكي بعد از ديگري 

ميز Ĥ  موزش جوانان و بزرگساالن و حتي نوجوانان موفقيتآرويه در نجا كه اين آ از .برقراركند
موزشي نتواند در هر جا الزم باشد مسئوليت كالس هاي آبوده است دليلي ندارد كه موسسه 

موزشي مسئوليت اجراي آكه موسسه هاي  قراركلي اين نيست. اطفال را نيز بر عهده گيرد
ان اهميت و كرند ولي برگزاري كالس هاي كودبرنامه هاي توسعه وتحكيم را به عهده گي

موزشي آسسه ؤوظيفه تشكيل كالس هاي اطفال به مكه  دركشورهايي .فوريتي استثنايي دارد
موزش روحاني آموزشي تبديل شده كه با شدت تمام به آمحول گشته اين موسسه به مركزي 

  .احبا از خردسالي تا بزرگسالي اشتغال مي ورزد
  ليغ شخصي در تبقداما

موزشي اكنون در همه جا بايد توجه به كوشش هاي آبا قوت گرفتن كار موسسات 
 ارسال شده »موسسه مشاورين« تحت عنوان اي كه اخيراً  رساله.وف گرددطمنظم در تبليغ مع

به وظيفه و نقشي كه اعضاي هئيت معاونين و مساعدينشان در كمك به احبا در رويارويي با 
 انفرادي و چه در سطح كوشش هاي گروهي دارند اشاره قدامسطح اامر خطير تبليغ چه در 
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موزشي افراد نه تنها بر عمق معلومات امري خود آبا پيشرفت در دروس موسسه .شده است 
 بعضي از.كنند  مي افزايند بلكه بينش و مهارت هاي الزم براي خدمت را نيز كسب مي

 برخي ديگر با توجه .مي پردازندمخصوص تبليغ بيشتر به جنبه هاي كلي تبليغ  دروس
ن پيام حضرت آمي توان به وسيله  واستفاده از تجربه هاي تبليغي احبا انواع طرقي را كه

ميختن قيام آجريان . دناهللا را به سطوح و طبقات مختلف اجتماع ارائه داد مطرح مي كنءبها
از  موهبت مستمراًموزي باعث مي شود كه جوامع بهايي آعملي به تبليغ و فراگيري و كار

  .مد و شائق بيش از پيش برخوردار شوندآوجود مبلغان كار
 تحركي خاص در فعاليت تبليغي به موزي به خودي خود الزاماًآبديهي است كه كار

 انتظار مي رود . احبا به تشويق مداوم نيازمندند،در همه رشته هاي خدمت. وردآوجود نمي 
 فردي قدام به اين كه چگونه مي توان اان مخصوصاًنآكه اعضاي هئيت معاونت و مساعدين 

 ثر واقعؤموزي و تشويق مآوقتي كار. را به خصوص در ارتباط با تبليغ پرورش داد بينديشند 
ن به وظيفه تبليغي خويش چون آيد كه احبا در آ جوي براي توسعه به وجود مي ،مي شود

رزوي حضرت آ چنان كه »اين نفوس« .اهللا مي نگرندءنتيجه اي طبيعي از ايمان به حضرت بها
اهللا  نفحات و اوقات را صرف نشر... رام نگيرندآشب و روز «عبدالبها است مشاعل انوارند و 

بر مي افروزد  دلهايشان چنان به نار محبت اهللا . نمايند» اهللاهكنند و ازمان را وقف اعال ي كلم
كوشند  اين نفوس مي .هد كردن را احساس خواآنها حرارت آكه هر كس با نزديك شدن به 

تا با قلبي پاك و با فروتني و از خود گذشتگي و با ايقان و شجاعتي كه منبعث از اعتماد و 
 تبليغ امر الهي شور ،در چنين جوي .گردند توكل به خداوند است وسائط نشر نفثات روحاني

 ،يباني متقابلپشت .ن راهي نيستآو هيجان حاكم بر حيات احبا خواهد بود و ترس را در 
تعهد به يادگيري ارزش گذاشتن بر انواع گوناگون فعاليت هاي تبليغي معيار هاي حاكم بر 

  . ن جو هستندآ
  برنامه هاي منظم پيشرفت

ينده شما به جوامع ملي كه داراي شرايط بسيار متفاوتي هستند براي تنظيم آدر ماه هاي 
كشورهاي بسياري . دت خواهيد كردن جوامع معاضآنقشه هايي منظم جهت رشد و توسعه 

مي توانند اكنون هستند كه با كسب قابليت هاي اداري بيشتر به خصوص در سطح منطقه اي 
  .توجه خود را به ناحيه هاي جغرافيايي كوچكتر معطوف دارند
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 بيشتر اين نواحي شامل مجموعه هايي از روستاها يا شهرهاي كوچك هستند ولي
از  . بزرگ با حومه هايش يكي از اين نواحي را تشكيل دهدگاهي هم ممكن است يك شهر

عناصر  ,نوع حمل و نقل ,زبان ,توان فرهنگ ين كننده اين نواحي است مييعواملي كه تع
نواحي هر منطقه ممكن است از . زير بنايي و زندگي اقتصادي و اجتماعي ساكنين را نام برد

بعضي از اين نقاط هنوز فتح نشده . شوند تقسيم يلحاظ رشد و توسعه به گروه هاي متفاوت
 .اند در حاليكه در بعضي ديگر ممكن است گروه ها و افراد پراكنده بهايي وجود داشته باشد

موزشي فعالي در آه موسسه طدر بعضي ديگر ممكن است جوامعي مستقر باشند كه به واس
د پر توان كه با داشتن جريان كسب توانايي هاي بيشتر باشند و به تعداد كمتر جوامعي هستن

تحكيم منظم و سريع را به عهده  احباي مطلع در وضعي خواهند بود كه امر خطير توسعه و
  .گيرند

پس از اينكه انواع نواحي فوق الذكر مشخص گرديدند نقشه كلي در اين كشورها بايد 
 در هر مقدمات ال زم را براي فتح منظم نقاط بكر از طريق اعزام مهاجرين در داخل كشور

  .وردآاحيه فراهم ن
موزشي را آدر صورتي كه اين مهاجرين تجربه شركت در بر نامه هاي موسسه هاي 

شته باشند رسيدن به اين اهداف چندان مشكل نخواهد بود زيرا با استفاده از روش ها و اد
موزشي خواهند توانست گروهي از احباي مومن و صميمي را آموزشي موسسه هاي آمواد 
بدون شك كوشش افرادي كه  .ن نواحي پيش برندآر انگيزند كه امر مبارك را در چنان ب

  با شور و شوقي خاص،خرين سالهاي قرن اول عصر تكوين با توكل به حقآدر اين 
 به راستي از امتيازي پرارزش ،خيزند تا نور هدايت الهي را به كليه نقاط كشورشان ببرند برمي

ست كه اين دعوت به مهاجرت در داخله شور و هيجاني در بين  اميد ا.بر خوردار خواهد بود
احبا بر انگيزد و منظري جديد از امكانات براي خدمت به امر مبارك در مقابل ديدگانشان 

  . نمودار سازد
 نقشه هاي ملي بايد شامل مقدمات تقويت و تحكيم نقاطي كه در ،بنابراين طرح

 سطحي برسند كه از عهده انجام فعاليت هاي شديد گذشته فتح شده نيز باشند تا بتوانند به
د بايد به فوريت ر احباي مطلع وجود دازن نواحي كه جامعه هاي قوي با جمعي اآدر  .برايند

  اشاره شده بود كه دارالتبليغقبالً. برنامه هايي منظم براي توسعه و تحكيم ايجاد شود
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 كرده افيايي طرح هايي را مشخص كوچك جغرالمللي براي پيشرفت در نواحي نسبتاً بين
زمايشي را در نقاط مختلف جهان مورد تجزيه و آن زمان تاكنون نتايج چند طرح آاست و از 

نتايج حاصله مجموعه تجربه  .كننده اي رسيده است ليل قرار داده و به نتايج بسيار اميدوارحت
م توسعه و تحكيم در نواحي غاز برنامه هاي منظآهايي را در اختيارتان قرار مي دهد كه براي 

 به نظر مي رسد مناسب باشد كه جريان مشورت با محافل ملي و .مختلف الزم است
  .شوراهاي منطقه اي در اين زمينه را به اطالع دارالتبليغ بين المللي برسانيد

مهم است كه جوامع ملي قبل از مساعد شدن زمينه در هر ناحيه اقدام عجوالنه در 
 ميانشور و شوق شديد در :  نامه هاي فشرده ننمايند اين شرايط عبارتند ازبرقرار كردن بر

گروه قابل مالحظه اي از احبا ي مخلص و با كفايت كه شرايط الزم براي پيشرفت پايدار را 
 وجود تعدادي ،مي توانند تشخيص دهند و مي توانند اداره چنين برنامه اي را به عهده گيرند

 جلسات دعا ،به اساسي در تشكيل كالس هاي تربيت روحاني اطفالاز جوامع كه داراي تجر
 وجود قابليت اداري مورد نياز در حداقل چند محفل ،و مناجات و ضيافات نوزده روزه باشند

 مشاركت فعال چند نفر از مساعدين در ترويج حيات بهايي ،ن ناحيه هاآدر محلي روحاني 
ه اي بين موسسات مختلف تشكيالت امري كه  وجود روحيه همكاري قابل مالحظ،در ناحيه

در آن ناحيه فعاليت ميكنند و از همه مهمتر لزوم وجود بارز موسسه آموزشي مقتدريست كه 
  .روزافزون حلقه هاي مطالعاتي باشد داراي طرحي هماهنگ براي پشتيباني از افزايش منظم و

 هدفشان تربيت افراد و شود بايد  برنامه هايي كه در اين نواحي به اجرا گذاشته مي
جاي ه  ب.سازمانها وجوامعي باشد كه بتوانند توسعه مداوم امر را در آن ناحيه ترويج نمايند

 اين برنامه ها بايد توجه خود را در چند فعاليتي متمركز ،پيچيده اي بزرگ و هتهيه برنامه
كيم موفق بوده نمايند كه در طول سالياني چند ثابت شده است كه براي ايجاد توسعه وتح

 موفقيت برنامه منوط به نحوه تركيب انواع فعاليتها و روشي است كه دربرخورد با .اند
سسه ؤيادگيري اتخاذ ميشود عملي كردن چنين برنامه هايي نيازمند همكاري بسيار نزديك م

  . اعضاي هيئت معاونت و مساعدينشان با لجنه تبليغ ناحيه اي است،آموزشي
برنامه بايد همراه با هماهنگي كامل بين جريان مداوم توسعه وبه پايه و اساس اين 

موازات آن جريان تربيت وتجهيز نيروي انساني باشد انواع فعاليتهاي تبليغي بايد انجام شود 
 .شود وسيله تشكيالت ترويج ميه كه شامل فعاليتهاي انفرادي و همچنين طرحهايي باشد كه ب
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موزي ببينند آاي از آنان در موسسه آموزشي كار  قابل مالحظهبا ازدياد شمار احبا بايد درصد
  .تا از قابليتهاي آنان در توسعه وتحول جامعه هاي محلي استفاده شود

 كه درباره خصوصيات نقشه چهارساله بود به مراحلي اشاره شد 1995در پيام دسامبر 
 از آن در كار با تجربه اي كه در سالهاي بعد. گذرد كه جامعه در حال تحول از آن مي

كار اجراي برنامه هاي  جوامعي كه در مراحل مختلف از تكامل بوده اند به دست آمده در
 بسيار ممكن است كه اولين قدم در اجراي برنامه بررسي .كار خواهد آمده رشد وتوسعه ب

شرايط موجود در هر ناحيه باشد از اولين هدفهاي هر جامعه بايد تاسيس كالسهاي اطفال 
روي همه ساكنان آن ناحيه باز ه لقه هاي مطالعاتي وجلسات دعا ومناجاتي باشد كه بوح
به برقراري ضيافت نوزده روزه بايد توجه الزم مبذول گردد و بايد كوشش مداوم براي . باشد

زماني كه جوامع بتوانند فعاليت هاي اساسي حيات بهايي را . تقويت محافل محلي انجام گيرد
نان اجراي طرح هاي ساده آدهند راه طبيعي براي ادامه جريان تقويت و تحكيم  انجام مداوماً

 طرح بهبود محيط ، طرح ترقي نسوان،موزيآاز قبيل طرح سواد. اجتماعي و اقتصاديست
 با افزايش توانايي در جامعه بايد محافل روحاني .زيست يا حتي ساختن مدرسه روستايي
  .ي فعاليت هاي متنوعتري را بر عهده بگيرندمحلي را تشويق كرد تا مسئوليت اجرا

در تمام مدت اجراي هر فعاليت بايد جلسات مشاوره در ناحيه ترتيب داده شود تا 
راتي كه الزم است كه داده شود مشورت گردد و شور وشوق يدرباره مسائل گوناگون و تغي

 ابتدا جزئيات برنامه  بهترين راه اين است كه.ادامه يابد و وحدت نظر در جامعه محفوظ ماند
غاز شود وسپس به تدريج بر تعداد آبراي چند ماه تنظيم گردد و با يكي دو فعاليت ساده 

كساني كه در اجراي برنامه شركت دارند چه از . گردد نها افزودهآفعاليت ها و پيچيدگي 
. نداعضاي تشكيالت باشند و چه نباشند بايد تشويق شوند تا در جلسات مشورتي حضور ياب

جلسات بزرگ ناحيه اي نيز بايد ترتيب داده شود بعضي از اين جلسات صرف شنيدن انواع 
تجربه ها و تزييد كارايي خواهد شد و بعضي متمركز در استفاده از هنرها و غني ساختن 

 مشورت ها و ،يد فعاليت هاي فشردهؤ اين دو نوع جلسه م.فرهنگ محلي خواهد بود
  .گيري خواهند بودديا

ايي كه در اين بر نامه ها شركت مي كنند بايد همواره به ياد داشته باشند كه هدف احب
ن آاهللا به عامه مردمان است تا به بركت ءمين ابالغ تعاليم حضرت بهاأاز همه اين اقدامات ت
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تعاليم بتوانند پيشرفت هاي روحاني و مادي بيشتري داشته باشند تعداد كثيري از مردم جهان 
توانند  اهللا ميء در واقع مشتاقانه منتظر دريافت فيوضاتي هستند كه فقط حضرت بهاماده اند وآ

بيني   فقط كافيست كه خود را در ساختن جامعه جديدي كه پيش.نان ارزاني دارندآبه 
 جوامع ،با ياد گرفتن نحوه منظم ساختن فعاليت هاي وسيع تبليغي .فرموده اند متعهد سازند
وانند از كوشش و فدا كاري تنست به اين انتظار پاسخ گويند و نمي بهايي بهتر خواهند توا
  .الزم خود داري نمايند

  يك مشروع روحاني
روشن است كه طرحي كه در اين جا تشريح شد براي بسياري از جوامع ملي مناسب 

 از تشكيالت بهايي انتظار مي رود كه برنا مه هايي .است ولي در هر موقعيتي قابل اجرا نيست
ظيم كنند كه گر چه ممكن است شامل تمام طرحي كه شرح داده شد نباشد وليكن تن

البته جامعه هاي  .ن را با توجه به شرايط موجود در هر جامعه ملي شامل گرددآي از رعناص
بهايي مشغول فعاليت هاي الزم ديگر نيز از قبيل فعاليت هاي مربوط به اطالعات عمومي 

ثار امري و برنامه آانتشار   تهيه و،روابط خارجي، ومي امركوشش هاي مربوط به اعالن عم
 شك نيست كه با طرح ريزي درست .هاي مكملي براي توسعه اجتماعي و اقتصادي هستند

چگونگي جريان تهيه و تنظيم نقشه اي كه . برنامه ها به اين امر خطير نيز توجه خواهد شد
 ات بي نظير است اين نقشه اساساًن به احبا كمك خواهيد كرد از بسياري جه آدرباره

ده ان جوامع و تشكيالت مي كوشند تا فعاليت هاي خود را با ارآجريانيست روحاني كه طي 
ورد بشر Ĥ مي  نقشه بزرگ الهي در حال وقوع است و قوايي كه به وجود.الهي هماهنگ كنند

اي خود بايد را به سوي سرنوشت خويش مي راند تشكيالت امري در برنامه ريزي فعاليته
مور به أ امكانات بالقوه مردمي را كه م،بكوشند تا عملكرد اين قواي عظيم را دريابند

 ميزان نيرو و توانايي جوامع خود را بشناسند و قدم هايي ،خدمتشان هستند كشف نمايند
 پروراندن اين جريان .عملي را براي به كارگرفتن همكاري بي قيد و شرط احبا بردارند

ن آ به قدرت شما در اجراي  ما كامالً.مقدسيست كه به شما محول شده استموريت أم
هللا همواره شما را مشمول فيض ءاضرت بهاحاطمينان داريم باشد كه الطاف و عنايات 

  .تش نمايدأتاييد
  بيت العدل اعظم

  8 


	برنامه هاي منظم پيشرفت
	بيت العدل اعظم

