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  : همکاران گرامى

: عطف دو موضوع بود نقطۀ. روحى شرکت کنندگان را با مقّدمات امر تبليغ آشنا نمود دفتر دّوم مؤّسسۀ

مات امرى آنها کمک کند و حصول توانايى در مطالبى که به ازدياد معلو بارۀ مباحثه در مالقات تازه تصديقها و  فراگيرى

با . اند عبدالبهاء در خطابات و الواح خود بکار برده رتتفهيم زبانى که حض گنجاندن عقائد بهائى در مکالمات و

  .مورد موضوع تبليغ مطالعه نمايندتر در  بدون ترديد شرکت کنندگان مشتاقند عميق ،ىهاى عمل بدست آوردن تجربه

، که به درک شرکت کنندگان در اهميّت " کيفيّت روحانى تبليغ " اّول،. راى سه بخش استکتاب دا اين

يک مبلّغ   صفات آورد که در فرصتى را فراهم مى" صفات و طرز رفتار مبلّغ " دّوم . نمايد روحانى امر تبليغ کمک مى

هاى فردى و  ، اشاره به تالش"امر تبليغ عمل "  ّوم،در بخش س. بايد به آن آراسته باشد تفّکر نمود امر الهى که مى

  .دهد آنها را مورد بررسى قرار مىهاى تبليغى کرده و  گروهى فعاليّت

گيرد دو مطلب در تمام کتاب مورد دّقت و توّجه  ها مورد مطالعه قرار مى بخش هايى که در همۀ موضوع ميان در

کنند  ها عمل مى افرادى که به عنوان مربّى در اين دوره.  هاى گوناگون بررسى شده است که در زمينه خاّص قرار دارد

  .اند اين مطالب را درک کرده ملبايد اطمينان حاصل نمايند که شرکت کنندگان بطور کا

تأکيد . باشد است که دو ُبعد جدا نشدنى در حيات بهائى مى"  عمل کردن "و " بودن "  از اين مطالب يکى

هايى در  مشغول کار تبليغ و بدست آوردن تجربه مستمرًا که ىحال ى باشيم بايد هر روز درشود براى اينکه مبلّغ موفقّ  مى

گانه عادت ذهنى مردم  متأسفانه در زندگى امروزه تفّکر دو. محيات درونى خود کوشا باشي اين زمينه هستيم در تزکيۀ

به تحصيل خود ادامه دهم يا به مهاجرت  آيا بايد. بهائى هم سرايت کند تواند به جامعۀ شده است که به آسانى مى

بايد توّجه و  آياام باشم و احتياجاتشان را برطرف نمايم يا به خدمت امراهلل پردازم؟  خدمت خانواده بروم؟ آيا بايد در

 نهائى،  هّمت خود را در اکمال نفس خود بکار بندم يا ديگران را تبليغ کنم؟ پذيرفتن فکر دّوم که در تجزيه و تحليل

تا از چنين  اميد چنان که اين دوره به دانش آموزان کمک نمايد کند، سست مى رسد، فکر افراد احبّاء را بنظر مى ىتخيّل

  .يابند رهايىاى  تفّکرات سست کننده

ثابت شده است که مؤثّر بودن در امر . باشد، يادگيرى است دّوم که درست به اهميّت موضوع اّول مى موضوع

تجربه نشان . گردد، بشرط آنکه تمايل به فراگيرى داشته باشيم گروهى، در طول زمان حاصل مى و تبليغ بطور فردى

  .تواند درهاى موفقيّت را بگشايد مى صيّاتدهد که درک اين حقيقت ساده و خواست ما در پذيرفتن اين خصو مى

ها، طرز تفّکرها و  ، کيفيّتنمايد، و بر مفاهيم توّجه مى ىکتاب بعد از بررسى نظريّات، به نکات عمل اين

اى  کيفيّت وظيفه :کار دارد و بخش اّول بيشتر با مفاهيم سر. کند تمرکز مى  برد قت فردى را باال مى ليا و مهارتها که استعداد

تبليغ کردن و  رحمت الهى است؛ اشتعال روحانى؛ رابطۀ تبليغ که نشانۀ م؛ ُحک الهى بر ما فرض فرموده که مظهر امر

مقّدس هر فرد بهائى؛ تبليغ بعنوان کليدى براى گشودن  تن معلومات امرى؛ تقّدس؛ تبليغ بعنوان يک وظيفۀداش
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اهلل  کلمة ؛بخشد که به مراحل تقليب روحانى  جنبش و حرکت مى ىقلب انسانى؛ تبليغ بعنوان عمل درهاى مدينۀ

  .در امر تبليغ سازد و نقش عشق و محبّت بعنوان قدرتى که اين تقليب را ممکن مى

اينکه اّولين بخش با مفاهيم سر و کار دارد، بدين معنى نيست که بحث ها بايد در سطح نظريّات باقى  بيان

هاى گوناگون به خوبى انجام بگيرد، يعنى درک موضوع عميقًا  بايد توّجه داشته باشد که تمرين مربّى گروه مى. بماند

هاى الزم در شرکت کنندگان  ها و مهارت توانايى يجادگذارد و باعث ا تفّکر تأثير حاصل شده باشد که به نحوۀ

بويژه، در دنيايى که مفهوم تقّدس ناپديد شده است، در جهانى که مقام همه چيز به حّد خريد و فروش کاهش  .گردد

 مباشند که بهنگا بيابند و هشيار"  تقّدس"  يافته است، دانش آموزان پس از گذراندن اين دوره بايد آگاهى کامل از

  .گردد شناسايى و ايقان رهنمون مىتبليغ، با قلوب انسانى و قواى بيشمار روحانى روبرو هستند که فرد را به 

قسمتهاى نخستين به صفاتى مانند پاکى قلب، . دّوم صفات روحانى و طرز رفتار مبلّغ را بررسى ميکند بخش

توسعه و پيشرفت صفات  روحانى . اشتياق مبلّغ اختصاص دارد محويّت، ايمان، شهامت، حکمت، انقطاع، فروتنى و

. هاى گوناگون به صورت ىول  گيرد توّجه قرار مى وروحى مرتّبًا مورد بررسى  موضوعى است که در تمام کتابهاى مؤّسسۀ

کليّات باشد و  هاى اين صفات در امر تبليغ ميباشد؛ بنابراين، بحث گروهى بايد ماوراى در اينجا هدف شناسائى پيامد

  .دهد ثير کار مبلّغ را افزايش مىکه چگونه هر يک از اين صفات تأ به اين واقعيّت متوّجه باشيد

هاست و ريشه در فرهنگ ما، نوع تربيت ما، خاطرات ما،  تفّکرها مربوط به پاسخ هاى ما به موقعيّت طرز

هايى  فکرى ما نسبت به مردم و همدردى با آنها در تالشآزاد . صفات روحانى ما دارد ما و البتّه در هاى گذشتۀ تجربه

در اين بخش . گذارد است که در امر تبليغ اثر مى تفّکرىهايى از طرز  برند نمونه که به جهت شناخت حقيقت بکار مى

اد بخش اّول ايج بحث طرز تفّکر در قسمتهاى بعدى بر اساس بينشى است که از طريق کيفيّت روحانى بر اثر مطالعۀ

به  يلتما. گيرد جريان ابراز عقايد طبعًا با رعايت فروتنى بعنوان شرط الزم يادگيرى مّد نظر قرار مى. گرديده است

اى که براى يک مبلّغ الزم  صفات پسنديده فراگيرى در امر تبليغ، که از فروتنى سرچشمه گرفته باشد، در محور همۀ

  .گيرد ، قرار مى است

هاى خود در  ها آمده، دانش آموزان را متقاعد نمايد که در کوشش که در اين قسمت چنان است نظرياتى اميد

تفّکر و   ، در نتايج تالشها، دائمًا به تبليغ مشغول بودن .تبليغ بايد همواره مشورت، عمل و تأّمل را مرتّبًا بکار بندند امر

اند، مراجعه به آثار مبارکه براى يافتن  ر پيش گرفتهراه هاى مؤثّرى که د د، مشورت با ساير احبّاء در مور تأّمل نمودن

امرى  آثار ، و اصالح کردن روش هاى تبليغى در اثر تجربه و بينشى که از مطالعۀ پاسخ هايى جهت سؤاالت مطرح شده

يغ اعتدال در کار تبل اصلاين عمل و تأّمل بايد تفاهم رعايت  اّولين ميوۀ. حاصل شده است نهايت ضرورت را دارد

آيا اين نحوه بايد محتاطانه . صحبت تبليغى با اوست نحوۀ ميزان دريافت و اشتياق هر فردى مشخص کنندۀ: باشد

  اى باشد يا مسالمت آميز؟ مبارزهمستقيم؟ آيا با لحن  صورت گيرد يا با صراحت، آيا مستقيم باشد يا غير

رفتار بدون  ل صفات روحانى و تغيير هشيارانۀاين بخش با گروه، بايد بداند که کما در ضمن مطالعۀ مربّى

مثًال، درک مفهوم . قدم بسيار مهّم نخستين، البتّه درک مفاهيم مربوطه است. آيد کوشش و تالش به وجود نمى
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اّما، ماوراى درک آن، فرد بايد . دارد  اين خصلت عۀآن در رفتار، کمک به پيشرفت و توس  نتايج کرامت و سخاوتمندى و

اراده و تمنّا تنها و صرفًا از طريق بحث هاى عقالنى . و تمنّاى صميمانه براى پيشرفت روحانى داشته باشد خواست

 همربّى است، ک اين وظيفۀ. گردد؛ هر شخصى بايد تفّکر عميق و اساسى بر ضمير و باطن خود داشته باشد ميّسر نمى

ر آن کسى احساس گناه نکند و اعتراف به گناه ننمايد، محيطى بيافريند که منجر به چنين تفّکرى بشود محيطى که د

بحث کند و هر  ىمفاهيم نظرى و عمل اتهام زدن بوجود نياورد، تا فرد بتواند بيطرفانه در گروه دوستان در بارۀ زمينۀ

  .رود شد که از او چه انتظارى مىبيندي ودنفسى بخودش واگذار شود که در خلوت خود با خ

هاى يک مبلّغ امر که بايد با کوشش زياد  مهارتها و شايستگى. متمرکز در عمل تبليغ است  سّوم صرفًا بخش

در اينجا بار ديگر يک دوگانه انديشى . گيرد هاى فردى و گروهى مورد توّجه قرار مى نقشه بدست آورده شود، در زمينۀ

بهائى  دهد و گاه ممکن است جامعۀ ر قرار مىامر تبليغ را در موقعيّت متقابل و رو در روى يکديگ کاذب، اين دو جنبۀ

هاى موجود در اين بخش و تمرين هاى مربوطه، آنست که به دانش آموز يارى نمايد تا  هدف از قسمت. را فلج نمايد

  .طول حيات بهائى خود مشغول باشد ، در تمام راه حلّى يافته و در هر دو نوع تبليغ

ابالغ کلمه يک جزء امر تبليغ :  مطالعه خواهد نمود عبارت است از اينکهحياتى که گروه با يارى مربّى  مفاهيم

رساند، بلکه مستلزم صحبت و بحث بين افراد احبّا و سالکان راه حقيقت  است، اّما به تنهايى کار تبليغ را به انتها نمى

،  مستقيم نبايد از دست بدهيم غير را براى ابالغ امراهلل و تبليغ فرصتىهيچ  که ىباشد؛ در حال اهلل مى امر حضرت بهاء

در اين برهه از تاريخ بشريّت که ميزان پذيرش زياد است، بايد با شايستگى و باال بردن مهارت خود در امر تبليغ 

تسجيل نبايد  ىول ، است  تالش ما جهت افزايش مصّدقين که ىمستقيم آمادگى بيشترى در اين راه کسب کنيم؛ در حال

بهائى وارد گرديد کار تبليغ پايان  هاى تبليغى ما باشد؛ و اينکه وقتى فردى تسجيل شد و به جامعۀ آمد کوشش تنها پى

نگرفته است؛ بلکه بايد تالش همچنان ادامه يابد تا فرد تازه تسجيل، تبديل به يک بهائى مشتاق و پابرجا گردد؛ 

سه براى گسترش منابع انسانى که بطور دائمى هاى مؤسّ  به مقياس بزرگ، برنامه تحکيمبراى مراحل مداوم توسعه و 

  .بّاء را تغذيه نمايد، ضرورى استجمعيّت در حال افزايش اح

تبليغ مستقيم، چند قسمت از بخش سّوم محتواى پيامى را که بايد به سالک منتقل شود تجزيه و  زمينۀ در

. ان يکى از دوستانش را تبليغ مى نمايدشود که يک جو اين مقصود با کمک يک مثال نشان داده مى. کند تحليل مى

اى که حائز اهميّت است اين  نکته. گيرى شود بهره لگوگردد نبايد بعنوان فرمول و ا از معّرفى امر بصورتى که ارائه مى

 اتّفاقى از عقايد و اصول امر باشد بلکه بايد است که شرکت کنندگان متوّجه باشند که معّرفى امر نبايد شامل برگزيدۀ

  .بمقدار زيادى حساب شده و منّظم ارائه شود

يک  تبليغى شخصى تدبير نموده و حّداقّل در شود که يک نقشۀ از شرکت کنندگان دوره خواسته مى سرانجام،

 واقعًا ضرورى است اگر بخواهند از مطالعۀ ىاين تمرين عمل. اى و يا محلّى شرکت نمايند سطح ملّى، ناحيه پروژه در

با درخواست مساعدت از تشکيالت مربوطه مثل  ، اين جهت رى آنان د البته مربّى در کوششها. کامل ببرند کتاب بهرۀ

  .، محافل و لجنات کمک خواهد کرد اعضاى هيئت معاونين









 

  

 

 

 

  

  

  ماهّيت روحانى تبليغ  

  هدف
  .فهم اين که امر تبليغ از اهميّت روحانى خاّصى برخوردار است

است " عمل کردن"و " بودن"ليغ مؤثّر شامل فهم اين مطلب که تب

يعنى توّجه به شرايط معنوى و باطنى شخصى و هم چنين فّعاليّت 

  .مداوم
 

  

  
  



 ماهيّت روحانى تبليغ   -٦  

  قسمت اّول

که از اهميّت روحانى خاّصى برخوردار است مورد بررسى قرار  ىدر اين بخش مفهوم تبليغ امراهلل را بعنوان عمل

ايد و اين امر به انضمام  هاى گوناگون تبليغ خوانده و بحث کرده را در مورد جنبه آثار امرى فقراتى در مطالعۀ. دهيم مى

 يارى نموده که نظريات خود را در موضوعى که توّجه فوق العادۀ بشماهاى جامعه،  ها و فعاليّت شرکت شما در مشورت

خود را در مورد تبليغ با تکميل  يدۀبراى شروع، عق. بهائيان را در همه جا به خود جلب کرده، مشخّص و منّظم نمائيد

  : کردن جمالت زير بيان کنيد

  .مى باشد_________________________________________________   تبليغ

  .مى باشد_________________________________________________   تبليغ

  .شدمى با_________________________________________________   تبليغ

  .مى باشد_________________________________________________   تبليغ

  .مى باشد_________________________________________________   تبليغ

  

  دوم  قسمت

هر فرد  که تبليغ وظيفۀ معنى اين بيان چيست." مقّدس هر فرد بهائى است تبليغ وظيفۀ" شنويم که  اغلب مى ما

يک از پيروان  شود اين دستور حضرت بهاءاهلل به هر ست؟ پاسخ سريع به اين پرسش البتّه اينست که گفته مىبهائى ا

  :است

  ) ١( ."قل يا مٔال البهاء بلّغوا امراهلل الن اهلل کتب لکّل نفس تبليغ امره و جعله افضل االعمال "

وظيفه به يک سرى  گاهى اوقات،. است  شده برده هاى مختلف بکار هاى بشرى به گونه گفته در " وظيفه " کلمۀ

ممکن است تحت عنوان وظيفه، . تحميل شده باشد  شود که بدون هيچ دليل آشکارى بر ما مقرّراتى اطالق مى

دلپذيرتر خواهد   باز زنيم بسيار از انجامش سر وانيمهايى در نظر آوريم که موّظف به انجام آنها هستيم که اگر بت تکليف

ديگرى به بهبود زندگى خود ما و افرادى که دوستشان داريم مرتبط است که با رضايت نسبى انجام  وظائف. بود

  :خوشايند را تهيّه کنيد بعد از مشورت با گروه خود، فهرست چندين وظيفۀ. دهيم مى

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  

به عنوان مثال . رسد انجام دهيم با سعى و کوشش وظايفى را که به نظرمان مهّم مى تمايل داريم کلّى، بطور

يک از وظايفش براى هدف نهايى که   داند که انجام هر نمايد زيرا مى اش رسيدگى مى يک کشاورز با دّقت به مزرعه

گرفتن  با در نظر. ى دارداش به آن بستگ برداشت محصول فراوان است، بسيار ضرورى است، و الجرم معيشت خانواده

  :، به ثمرات بعضى از فّعاليّتهاى تبليغى خود اشاره کنيد آنچه در قسمت پيشين بيان نموديد

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

  

اّما ارزشهاى آن، تنها در ثمرات . الهى بر ما مقّرر داشته موجب و منشأ خير اعظم است که مظهر ظهور ائفىوظ

و قوانين الهى فقط يک سرى مقرراتى نيست که به ما بگويد چه بکنيم و  اوامر. نيکويى که به بار مى آورد نهفته نيست

  .سازد يک مثال ساده اين نکته را روشن مى. ستا چه نکنيم؛ بلکه در اصل، بيانگر حقيقت وجود انسانى

.  آگاه هستيم براى داشتن يک زندگى سالم نياز به خوردن مّواد غذايى متعادل بطور مرتّب هستيم بخوبى

مرتّب، تجويز بى حساب و کتابى نيست که شخصى بنا به ميل خود بر ما تحميل کرده باشد؛ بلکه قانونى است  تغذيۀ

بايد به   که هر چند ساعت يکبار به تغذيه نياز دارد و  بدن ما نوعى ساخته شده. وجود جسمانى مامتناسب با واقعيّت 

  .شود اين خواسته پاسخ دهيم؛ نديده گرفتن آن منجر به مرگ مى
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الهى حکمى براى ما مقّرر مى دارد، مثًال اينکه ما را ملزم به دعاى روزانه  نحو، هنگامى که مظهر ظهور بهمين

امر او بيانگر  واقعيّت وجود . نمايد يد، اين نيست که بر حسب تصادف احکام رفتار انسانى را بر ما تحميل مىفرما مى

شده که نياز داريم قلب و روح خود را مرتّبًا به او متوّجه نموده و  ريدهاى آف بما مى آموزد که روح انسانى به گونه. ماست

بشرى  اش نصيب ما و جامعۀ بهمين ترتيب امر تبليغ امراهلل، گذشته از آنکه ثمره. نمائيم"  راز و نياز " با منشأ حيات خود

در چند بخش آينده بعضى از اين   .دباش هايش مى ماهيّت روح انسانى و نيازمندى بارۀ گردد، ُمبيّن حقايقى در مى

. کدام از کلمات زير بنويسيد ماهيّت هر بارۀ پيش از آن، بهتر است که يک جمله در. حقايق را بررسى خواهيم کرد

  .شود براى ساده شدن موضوع يک مثال آورده مى

  .طبيعت شمع نور بخشيدن است: شمع   .١

  ______________________________________________________________________:  پروانه  .٢

___________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________:   شعله  .٣

___________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________________________ : چشمه . ٤

___________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________  : ابر بارانى   .٥

___________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________   : عطر . ٦

___________________________________________________________________________  

  

بدون _  نيرو، دانش اعم از دارائى، وقت،_ موافق هستيد که طبيعت انسان ايجاب مى کند که آنچه دارد آيا

  .وقفه ببخشد

  

  وم  س قسمت

  : کنيم چند نّص از حضرت عبدالبهاء آغاز مى پيامدهاى حکم تبليغ با مطالعۀ تفّکر خود را در تأّمل و اينک

رحمانى مسرور گرد و به ملکوت الهى تمّسک نما به  از بشارات الهى مستبشر باش از رائحۀ الهى اى بندۀ "

اهلل را در قلبت مشتعل سازد بطوريکه هر نفسى به تو  حّدى که تو را از تعلّقات دنيوى فارغ نمايد و نار محبّت
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نزديک شود حرارتش را ادراک نمايد و اگر آرزوى وصول به اين مقام را دارى بايد بکلّى به خداوند توّجه 

شايد نورانيّت الهى بر تو غلبه نمايد و بدين وسيله نفحات اهلل در آن اطراف و اکناف منتشر گردد و تو . کنى

    ) ترجمه)(٢."(ت شوى که انوار معرفت الهى در آن ممالک و جزاير بعيده انتشار يابدسراج هداي

و به ___________ رحمانى از وزش رائحۀ.  _____________استناد به اين نّص، ما بايد از بشارات الهى  با

 ويم و نارش_______________   به حّدى که از تعلّقات دنيوى_____________________   ملکوت الهى

شود حرارت  ما نزديک مى هبطورى که هر کسى که ب. شود _________________در قلبهاى ما_______________ 

سوى  به  اگر آرزوى رسيدن به اين مقام را داريم، بايد بکلّى. نمايد_________________  آن را

___________  که  گرديم __________   سراج عنايت الهى ممکن است به .نمائيم _________________ خداوند

  .منتشر گردد________________________________ 

  

  چهارم  قسمت

عبدالبهاء خطاب به يکى از احبّا که مّدتها در آرزوى تشّرف به محضر مبارک بود و سرانجام موّفق به  حضرت

   :زيارت کوتاهى گرديد، چنين فرمودند

منتظر نتائج اين . سراج  و آتش بود که بمجرّد تماس برافروخت د فتيلۀاميدوارم که اين مالقات مانن ىول"

اهلل جانسوخته و از شّدت حّب و وله چون ابر  مالقاتم تا چون شمع ترا افروخته يابم و چون پروانه به نار محبّت

  ) ٣."( . .نهال بيهمال از هبوب نسايم جنّت ابهى باهتزاز آيى بگريى و مانند چمن بخندى  و بمثابۀ

که .افروخته ببينند______________  بيان باال حضرت عبدالبهاء آرزو دارند که ما را همچون طبق

خندان __________ بگرييم و چون   ___________در آتش عشق الهى بسوزيم و مانند  ____________ مانند

ما بايد به  .آئيم__________  و  __________  جنّت ابهى از نسيم ______________________  مانند و  باشيم

چمنزار خندان  چون  و   بگرييم __________________________ از شدت . بسوزيم  _______________ آتش

  .  __________________________________________گرديم و از نسيم 

  

  پنجم   قسمت

  :فرمايند از ياران چنين مى الواح خود در پاسخ به سؤاالت يکى عبدالبهاء در يکى از حضرت

بيانى مفّصل توانند و  کنيزان الهى بايد به مقامى بيايند که خود ادراک حقائق و معانى کنند و بر هر کلمۀ "

  )٤."(حکمت از حقيقت قلبشان مانند عين فّواره جوشش و نبعان نمايد چشمۀ
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  و معانى کنيم و بر حقائق__________ودعبدالبهاء مشتاق هستند که ما به مقامى ارتقاء يابيم که خ حضرت

 حقيقت از ____________________  و.  _______________  مفّصل__________________________ 

  .نمايد _______________________________________________مانند   قلبمان

  

   ششم قسمت

اهلل به تبليغ  امراهلل نه  شويم که امر حضرت بهاء مى سه نّص از آثار حضرت عبدالبهاء، بخوبى متوّجه مطالعۀ با

از  .است بلکه گوياى حالتى است از کيفيّت هستى ما که بايد به آن نائل شويم هاى تبليغى ما تنها شامل فّعاليّت

جع اين استعارات را. هستى مطالب بسيارى ميتوان ياد گرفت يّتاستعارات موجود در بيانات مبارک در مورد اين کيف

تواند باختيار خود نور  آيا شعله مى . گذشتگى است وجودشان فداکارى و از خود کند که الزمۀ به چيزهائى صحبت مى

ما هم آفريده  د؟که آب در آن جريان نداشته باشد ميتوان فّواره نامي اى را هنوز شعله باشد؟ فّواره ىافشانى نکند، ول

از آنچه . وجود معنوى ماست آنچه داريم الزمۀ و سهيم کردن ديگران در بخشيدن. ايم که بخشنده و کريم باشيم شده

بنابراين . مبارک است داريم از همه واالتر و گرانبهاتر شناسايى حضرت بهاءاهلل بعنوان مظهر ظهور الهى در اين دور

  .يک حالت طبيعى استآنچه قلوب ما را از شناسائى امر مبارک پر محبّت و شعف نموده  اهلل و ارائۀ ابالغ کلمة

ممکن است خجالتى باشيم از . در مسير تالش خود در تبليغ امراهلل با موانع متعّددى مواجه خواهيم شد البته

ابراز عقيده و نظر براى ما دشوار باشد، اما اگر فکر کنيم با تبليغ امراهلل ما   صحبت کردن واهمه داشته باشيم و يا

بيان ذيل که از يکى از . اين موانع فائق خواهيم شد بر همۀ يجًادهيم تدر ن ارائه مىعزيزترين موجودى خود را بديگرا

ابالغ پيام حضرت بهاءاهلل به ديگران  آور مکرر ما از وظيفۀ امراهلل نوشته شده ياد هائى که از طرف حضرت ولىّ  نامه

  :است

،  بنابراين ما نبايد بيکار بنشينيم. شود ىدنيا در تالطم شديد است و مشاکل آن روز بروز زيادتر و شديدتر م "

حضرت بهاءاهلل تعاليم مبارکه را به ما ارائه .  مقّدس خود قصور کرده ايم اگر چنين کنيم در اجراى وظيفۀ

آن را به ما اعطاء کرده اند .  آن را پنهان بداريم خودکه آن را ذخيره نمائيم و براى سرور و شادمانى  اند نداده

 ىجهانيان به تعاليم الهى آشنا شوند و از برکات و تأثيرات تعال دهان آن را بيان کنيم تا همۀ که دهان به

  ) ترجمه)(٥."(بخش آنها بهره مند گردند
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  هفتم  قسمت

کنيم را فقط به يک طريق ميشود توصيف کرد و آن حالت  هستى که ما در مسير وصول بآن سعى مى کيفيّت

عشق  نمائيم بايد بياد داشته باشيم که شعلۀ افکار و نيروى خود را متمرکز در امر تبليغ مى که ىدر حال. شور و شوق است

  .زند نههاى ما بايد روز به روز بيشتر زبا حضرت بهاءاهلل در قلب

عشق الهى در  کنيد اين بيان مبارک حضرت عبدالبهاء را حفظ نمائيد و به خاطر داشته باشيد که شعلۀ سعى

ند تقويت است تا گرما و حرارت آن را کسانى که با شما در تماسند احساس کرده و نور آن صدورشان را قلب شما نيازم

  . روشنى بخشد

حبّک الّشديد و تلهبّک بنار  ىاهلل انّى قرأت تحريرک الجديد الّداّل عل ايّها الّسراج المشتعل بنار محبّة "

انک و اعصابک و عروقک و شريانک و عظمک و محبّة ربّک العزيز الحميد و نفوذ روح الحّق فى ارک

دمک و لحمک حتّى اخذ زمام القدرة من يدک يحرّکک کيف يشآء و ينطقک کيف يشآء و يجذبک کيف 

آيات ربّک  ىاهلل و سوف تنظرين آثارًا عجيبة و تکتشفين عل يشآء هذا شأن کّل قلب امتٔال بروح محبّة

  )٦...(الکبرى

اى که حاکى از عشق الهى  اهلل نامه اى برافروخته به نار محبّت : چنين استمضمون بيان مبارک به فارسى (

را فرا گرفته عنان اختيار را از تو ربوده است و تو را به هر جهتى که  وقرائت شد حقيقتى که جميع اعضاء ت بود

الهى در قلبت  تخواهد بر زبان رانى بدين جهت روح محبّ  گردد که آنچه او مى کشاند و باعث مى اراده کند مى

  .)شود و آثار آن ظاهر و عالمات قادر متعال براى تو مکشوف مى گردد جايگزين مى

  

  هشتم  قسمت

روح . که مطالعه کرديد حالتى را توصيف ميکند که مؤمن طبيعتًا هدفى جز خدمت و تبليغ امراهلل ندارد بيانى

اوست  کند و او را بهر طرف که ارادۀ لب مىسگيرد که تمام قواى او را  حقيقت آنچنان وجودش را در بر مى

  طبيعى براى تبليغ چيست؟  فکر کنيد نتائج مقاومت در برابر چنين انگيزۀ  .کشاند مى

  _____________________از جريان آب خوددارى نمايد چه حالتى دارد؟ ىول  کند اى که آب دريافت فّواره   . ١

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ___ آيد؟ مى  ورزد چه پيش گران ممانعت مىآن بدي از ارائۀ ىبراى فردى که دائمًا مشمول فضل الهى است ول   . ٢

___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _________ آيد؟ چه پيش مى کند نمايد اّما از تدريس آن خوددارى مى براى فردى که علم و آگاهى کسب مى   . ٣

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  

  نهم  قسمت

عمل  "و " بودن " محبّت اهلل افروخته تر گرديد، بايد به خاطر داشته باشيد که کنيد از شعلۀ گونه که تفّکر مى همان

اند که هر گونه تالشى براى جدا  جنبه آنچنان بهم درآميخته اين دو. جدا نشدنى حيات فرد بهائى است دو جنبۀ"  کردن

اميد آنکه بتوانيم   اهلل بگذرانيم به را در انتظار حالت اشتعال به نار محبّت مرع توانيم همۀ نمى. کردن آنها بيهوده است

بايد هر . م زمان انجام دهيمبسيارند چيزهايى که بايد ما ه. ترين شعله باز نور و گرما مى بخشد حتّى ضعيف. تبليغ کنيم

بايد نهايت کوشش خود را بنمائيم تا . يمروز مناجات و دعا به ساحت پروردگار نمائيم و در معانى آن آيات تفّکر کن

بصيرت را بگشائيم تا جمال الهى را مشاهده  بايد ديدۀ. شود ىقلب خود را طاهر کنيم تا تجلّى گاه صفات باريتعال

 و  "بودن "بين  با آگاهى از رابطۀ. خدمت فّعال باشيم و تبليغ امراهلل نمائيم بايد در زمينۀ. گرديمآن  نموده و شيفتۀ

  .مقابل آنها عالمت بگذاريد اظهار داريد؟  و ترديد توانيد بدون درنگ هاى زير را مى کداميک از گفته  "کردن عمل "

ديگر نيازى . ه محبّت حضرت بهاءاهلل متمرکز نمايمتنها کارى که بايد بکنم اين است که قواى خود را ب ____

آنچنان از عشق الهى افروخته خواهم بود که مردم از حالت من متعّجب . به صحبت کردن نيست

امر جستجو  بارۀ يابند که من بهائى هستم، و آن وقت خودشان در مى خواهند شد و چون جويا شوند در

  .کرده و ايمان خواهند آورد

ميان گذاشتن پيام حضرت بهاءاهلل با  در. ام را در تبليغ امراهلل انجام خواهم داد وظيفه ىناتوانم، ول چه گر ____

  .دهد ديگران عشق مرا به حضرتش افزايش مى

اگر مطالب صحيح در اختيار يک متحّرى حقيقت بگذارم، اينکه روح من بنار محبّت اهلل مشتعل باشد  ____

  .يا نه هيچ فرقى ندارد

  . الزم نيست سعى در تبليغ کردن نمائيم. آيد و بطور طبيعى بوجود مى  تبليغ حالت بودن است ____

نه . تبليغى مثل هر کار ديگر در زندگى نيازمند نظم و ترتيب است ام که انجام وظيفۀ به اين نتيجه رسيده  ____

نيز به نظم و ترتيب خود  تنها براى ترّقى صفات باطنى بلکه براى عمل به اميدها و آرزوهاى تبليغى

  .احتياج دارم



 

 ١٣ -ماهيّت روحانى تبليغ  

فقط بايد اجازه داد تا خود . نيازى بداشتن برنامه هاى منّظم نيست. تبليغ يک حالت طبيعى بودن است  ____

  .ظهور رسد بخود بمنصۀ

  

  دهم  قسمت

ءاهلل را شناختيم اى که مقام حضرت بها ما معتقديم که همگى توانائى تبليغ امراهلل را داريم و بايد از لحظه همۀ

گرمى  و شعله هر قدر ضعيف باشد باز نور. ايم شعله است مثال محسوسى را که بکار برده. به عمل تبليغ مشغول شويم

تبليغى ما کاسته شود، بايد مرتّبًا کوشش کنيم تا کيفيّت زندگى  تهاىدانيم بدون اينکه فّعالي مى از سوى ديگر. دهد مى

آنچه که  بيائيد قدرى در. فروزانتر نمائيم و  يم و آتش عشق ايزدى را در قلب خود پرورش دادهروحانى خود را تقويت نمائ

  .کنيم تفّکر تأّمل و شود اهلل مى محبّت نار  باعث افزايش

هر . باعث ايجاد اغتشاش مى شود ىنوع اّول گرچه حاوى حقيقت است ول. زير دو نوع طرز تفّکر آمده است در

  . ، تطبيق نمائيد آيد روه دّوم که به نظر شما مناسبتر مىيک از آنها را با گ

علم زياد به غرور . علم حجاب است ___  

آثار امرى  تأکيد در مطالعۀ نبايد  .انجامد مى

و بشريّت کافى  پروردگارعشق به  . نمود

  .تاس

ايجاد نار محبّت اهلل چنان ضرورى است که  ___  

نار گذارده و ها را ک فعاليّت  همۀ فرد   بايد

  .فقط به تقويت قواى باطنى خود بپردازد

هنگامى که فردى قلبش به عشق الهى   ___   

سرور روحانى زندگى  درحالتافروخته شد، 

غم نخواهد  و ميکند و ديگر احساس درد

  .کرد

  الهى قصور علت اينکه در اجراى اوامر  ___ 

که حضرت بهاءاهلل را به  است اين   کنيم مى

  . فى دوست نداريمحّد کا

  ما  به   نارمحبّت اهلل تنها از راه فيض الهى  ___ 

وشش براى نيازى به ک اين، بنابررسد  مى

، بخودى خود در فرد ايجاد  عمل تبليغ  )الف 

  .شور و هيجان مى نمايد

فضل   نهايتًا نار محبّت اهلل در فرد از طريق  )ب

گرچه اين امر دليل . الهى افزايش مى يابد

. نمى باشد بر اين نيست که کوشش الزم

دعاى روزانه، التماس به درگاه 

 خدمت  مقّدسه و آثار يکتا، مطالعۀ خداوند

فّعاالنه باعث گشايش درهاى روح براى 

  .گردد فيض رحمانى مى پذيرفتن عنايت و

قلب   در عشق حضرت بهاءاهلل را علم شعلۀ  )ج 

هر چه بيشتر با   .شخص تقويت مى کند 

 آثار امرى به شناسائى حّق نائل مطالعۀ

 به ترى نسبت شود عشق و محبّت عميق

 .نمايد امرالهى در خود احساس مى مظهر

مى    اگر فرد از خود پرستى که به غرورمنجر

تبديل   و در نتيجه علم را به حجاب شود

مى  علم مى کند بر حذر باشد تحصيل
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 .افزايش آن نداريم

عشق الهى در قلبى  هنگامى که شعلۀ   ___ 

 نخواهد شد خاموش  هرگز  گرديد، برافروخته

قلب   پرورش يافته و   بخودى خود در انسان  و  

  . نمايد ىرا پاک م

حرارت  عشق و تواند عامل مهّمى در ازدياد

  .روحانى او گردد

  همانگونه که دعا و خدمت به امر شعلۀ  )د  

مينمايد  تر فرد مشتعل قلب در الهى را عشق

 آنرا  نفسانى  هواهاى  و  خودپرستى  دهاىبا

  هوشيار   بايد فرد  بنابراين .سازد خاموش مى

در قلبش  عشق الهى شعلۀ از  و   باشد

  .کند محافظت

 ىول  است  روحانى  رشد الزمۀ  فداکارى  )ه  

اّما دردى که در . است  درد  مستلزم 

پذيرفته شود، ايجاد فرح و  خداوند سبيل

  مسرورانه دردى را  بايد  فرد  .کند مى  سرور

 سوختن حجاب نفس به وسيلۀ  جهت   که

با جان و دل   کند مى احساس  الهى عشق

  .قبول نمايد

  حتّى زمانى که حضرت بهاءاهلل را دوست  )و 

هم ممکن است مرتکب  داريم باز 

  و  ضعيفيم  ما  زيرا   .شويم اشتباهاتى قلب

  .هستيم  او  مداوم بخشش  و  فيض  محتاج

آتش  احکامش  از  اطاعت  براى  کوشش

  .دهد افزايش مى   عشق ما را

  

  .شود مى کوتاه بنويسيد و به زبان خود توضيح دهيد چگونه عشق الهى در قلب انسان زياد يک پاراگراف حال

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  

  يازدهم  قسمت

 پردازيم که در آن به وضوح وظيفۀ چند نّص از حضرت بهاءاهلل مى مفهوم وظيفه، اکنون به مطالعۀ مطالعۀ اب

  .سعى کنيد تا ممکن است تعدادى از اين نصوص را حفظ نمائيد. فرمايند تبليغ را به ما امر مى

 )٧( ."و من بعد قل اّن نصرى هو تبليغ امرى هذا ما ملئت به االلواح هذا حکم اهلل من قبل "

اين حقيقتى است که الواح از آن .  نصرت من تبليغ امر من است :فارسى چنين است مضمون بيان مبارک به(

    .)است که از قبل بوده و خواهد بود اين حکم خدا.  مشحون است

تفاع نصرة امرى و ار ىال تضطربوا قوموا عل ىو سترت سماء هيکل ىيا اهل أالرض اذا غربت شمس جمال "

 )٨( "االحوال و ننصرکم بالحّق  انّا معکم فى کلّ  .کلمتى بين العالمين

اى اهل ارض وقتى خورشيد جمالم غروب کرد و آسمان هيکلم  : فارسى چنين است مضمون بيان مبارک به(

يم و ما در همه احوال با شما هست. ام قيام کنيد به يارى امر من و ارتفاع کلمه. مضطرب نشويد ، تپوشيده گش

  .) يارى مى نمائيم

انّه يُلهم الّذين انقطعوا عّما ِسواه و يجرى من قلوبهم  . . . ىأالعل أالمر من القلم  قّدر لکّل نفس تبليغ هذا  قد "

 )٩."(سلسبيل الحکمة و البيان

ن را الهام منقطعي . . .تبليغ امر را بر هر نفسى مقّدر کرده ىقلم اعل :فارسى چنين است مضمون بيان مبارک به(

   .)سازد هاى حکمت و بيان جارى مى آنان چشمه قلوبو از  بخشد مى

قد کتب اهلل لکّل نفس تبليغ امره و الّذى اراد ما امر به ينبغى له ان يتّصف بالّصفات الحسنه اّوًال ثّم يبلّغ "

 )١٠...."(النّاس لتنجذب بقوله قلوب المقبلين

 و کسى که ارادۀ  خداوند بر هر شخصى تبليغ امر را فرض کرده : فارسى چنين است مضمون بيان مبارک به(

نمايد بايد اّول خود را به صفات حسنه متّصف نمايد و بعد تبليغ کند تا قلوب مقبلين منجذب  راجراى اين ام

  ...)شود
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النّصر ثّم  ىقوموا علفراش الرّاحة و اذا عرفتم بارءکم و سمعتم ما ُورد عليه  ىاهلل ال تستقرّوا عل ان يا احبّاء "

 )١١. "(ال تصمتوا اقّل من آن و اّن هذا خير لکم من کنوز ما کان و ما يکون لو انتم من العارفين و  انطقوا

شناخت  از لحظۀ  اى احبّاى الهى بر بستر راحت قرار مگيريد :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

زبان بگشائيد و ساکت نباشيد اين از تمام . نصرت امرش قيام نمائيد آفريدگار و آگاهى از آنچه بر او وارد شد بر

  ...) ها با ارزشتر است، اگر آگاه باشيد گنجينه

        

  دوازدهم  قسمت

فضل  الهى نشانۀ انديشيم، نبايد فراموش کنيم که اوامر تبليغ مى که به جنبه هاى گوناگون وظيفۀ هنگامى

. ايم کرده ىهم نبايد فکر کنيم که با انجام اين اوامر، لطفى به حضرت باريتعالحتّى براى يک لحظه . پروردگار است

اينکه او فرصت ابالغ کلمه را بما ارزانى داشته . کند اهمآفريدگار، قادر است با يک کلمه پيروزى کامل امرش را فر

  : فرمايند حضرت بهاءاهلل مى .يک از ما شده است خود نعمت بيکرانى است که شامل هر

قل انّا لو نريد لننصر أالمر بکلمة من عندنا انّه لهو المقتدر الّقهار لو اراد اهلل ليخرج من عرين القوة غضنفر  "

يرًا يحکى هزيم الرّعود القاصفة فى الجبال انّه لّما سبقت رحمتنا قّدرنا تمام النّصر فى الّذکر و أالقدرة و يزأر ز

 )١٢( ."ا من فضل اهلل عليهمالبيان ليفوز بذلک عبادنا فى أالرض هذ

خواستيم اين امر را با يک کلمه از سوى خود نصرت مى  اگر مى : فارسى چنين است مضمون بيان مبارک به(

قّوت را نعره زنان بيرون  قدرت شيرهاى پر اگر اراده فرمايد، از بيشۀ . نموديم خداوند توانا و بخشنده است

از آنجائى که رحمت .  يادآور غّرش رعدهاى پر صدا در کوهها است انهآ آورد، شيرهاى تنومندى که نعرۀ مى

که پيروزى اين امر تمامًا از طريق ذکر و بيان حاصل شود، تا   اشياء سبقت گرفته مقّدر فرموديم پروردگاريش بر همۀ

  .)بندگان ساکن ارض به اين فضل و رحمت فائز شوند و اين موهبتى از جانب خداوند است بر آنان

اى و عبارتى را بطور محسوس  اى، کلمه شود تا عقيده ، همواره از استعاره استفاده شده و مى گفتن و نوشتن در

شير که از جنگل عظمت . شير، را بکار مى برند ،در اين نّصى که مطالعه گرديد حضرت بهاءاهلل استعارۀ. نقل نمايد

از  ىاين تصّور يک نظر اجمال. اندازد ر کوهستان طنين مىآورد غّرش آن مانند رعد و برق د ملکوتى سر بيرون مى

تواند قدرتش را بر همگان  خدواند ُمهيمن تنها از طريق يک عمل ساده، مى. نمايد قدرت الهى را در ذهن تداعى مى

ه به فقط به ِصرف عنايت پروردگاريش است ک. آورد آشکار سازد و اهل عالم در برابر عظمت او سر تسليم فرود خواهند

ها و عبارت ها که در نّص  جمله هاى زير را با استفاده از واژه. امرش باشيم انتشار ، بندگانش اجازه داده که وسيلۀ ما

 : مبارک بکار رفته تکميل نمائيد
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  ___________________________________________________   الهى باشد، او قادر است اگر ارادۀ   .١

___________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________اگر اراده فرمايد   .٢

___________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________ آن  شير تنومندى که نعرۀ  .٣

___________________________________________________________________________  

  ___________________  ، خداوند مقّرر نموده که از آنجائى که رحمت پروردگاريش بر همه چيز سبقت گرفته   .٤

___________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________  خداوند اين چنين مقّدر فرموده که   .٥

___________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________ اين چيزى نيست مگر   .٦

___________________________________________________________________________  

  

  سيزدهم  قسمت

شود که  ، پيشنهاد مى الهى که بر ما امر شده تفّکر نموديد که در مورد اهميّت امر تبليغ بعنوان يک وظيفۀ اکنون

  .ام دهيدتمرين زير را انج

کنند که اساسًا با آن عقايد  شود که اغلب مردم در ضمن داشتن بعضى اعتقادات، صحبت هايى مى مى ديده

عادتها و عقايد ذهنى که در طول . بطور کلّى منطقى بودن و هماهنگى داشتن در نظريات آسان نيست. متضاد است

آنها فکر کرده  ، بدون اينکه در بارۀ کنيم رلبى را ذکشود مطا ما وجود دارد اين باعث مى حيات شکل گرفته در همۀ

چنان که کسب علم   هم. کرديم متوّجه مى شديم که بعضى از گفته هاى ما، اعتقاد واقعى ما نيست اگر فکر مى  . باشيم

رد کنيم، نيکوست که گاه گاه اعتبار برخى از گفته هاى خود را با در نظر گرفتن درک جديد خود، مو و دانش مى

شما در مورد مفهوم تبليغ بعنوان  در جمله هاى زير مشخص کنيد کدام يک از آنها با درک و انديشۀ. دهيم قراربررسى 

  . عالمت بگذاريد آنها را. يک وظيفه هم آهنگى دارد

آنرا به تعويق  ام نکرده  کاملتر  امر بارۀ  خود را در اّما تا زمانى که معلومات  من است،  البتّه تبليغ وظيفۀ  ___

  .اندازم مى
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  . دانم که ابدًا کامل نيستم و راه درازى را در پيش دارم تا نمايانگر صفات يک بهائى حقيقى باشم مى  ___

تمام نفوسى را که به خدمت او قيام نمايند مساعدت   فرمايند وجود اين حضرت بهاءاهلل وعده مى با

  .خود را در امر تبليغ انجام دهم را خواهم کرد تا وظيفۀ خواهند فرمود، بنابراين من نهايت کوشش خود

  .کنم بنابراين تبليغ مى. من است من واقعًا تبليغ کردن را دوست ندارم، اّما اين وظيفۀ  ___

اگر من تبليغ نکنم چه کسى . بهر حال کسى بايد تبليغ کند ىدهم کار ديگرى انجام دهم، ول ترجيح مى  ___

  خواهد کرد؟

يابم و در شور و        شود، در آن حضور مى اى يا ملّى برگزار مى ر وقت که کنفرانس تبليغى ناحيهه  ___

 من باين طريق به وظيفۀ. دارم کنم و نظرات خود را ابراز مى تبليغ فّعاالنه شرکت مى بارۀ مشورت در

  .پوشانم عمل مى تبليغى خودم جامۀ

من به . خوانم تبليغى وجود دارد، براى موّفقيت آن دعاى مخصوص مى ما، پروژۀ هر وقت که در جامعۀ  ___

  .رسانم خود را در امر تبليغ به انجام مى اين ترتيب وظيفۀ

اگر ما بهائيان تبليغ . تبليغ امراهلل بکار بنديم ما بايد نهايت تالش و کوشش خود را در اجراى وظيفۀ  ___

  .نکنيم دنيا از هم گسسته خواهد شد

گردم که  انديشم، آنچنان سرشار از سرور مى بعضى اوقات که به زيبايى تعاليم حضرت بهاءاهلل مى  ___

  .ميان نگذارم توانم پيام جانبخش او را با ديگران در نمى

  .ام خود را براى امسال به انجام رسانده وظيفۀ. ام من امسال يک نفر را تبليغ کرده  ___

  . دهم تبليغى خود را با گفتن اينکه بهائى هستم انجام مى کنم وظيفۀ کس که مالقات مى من با هر  ___

ديگر نيازى به . تبليغى خود را انجام دهم داشتن حيات بهائى است وظيفۀ  توانم مى بهترين روشى که من   ___

  .نيست گفتار

تبليغ امراهلل است، کنم تمام احکام حضرت بهاءاهلل را اطاعت کنم، و يکى از اين تعاليم  من سعى مى  ___

  . چون تنها به اين طريق ميتوان حيات واقعى بهائى را دارا شد

ايشان  اّما منظور. يک از پيروانش نهاده است هر تبليغ را بر عهدۀ دانم که حضرت بهاءاهلل وظيفۀ مى  ___

  .هستند مهاجرين، مبلّغين سيّار، اعضاى تشکيالت، مبلّغين واقعى امراهلل. نبوده است"  همه "

 خداوند مشمول فضل و عنايت النهايۀ تبليغى خود در تبليغ امر عامل هستم زيرا از اين طريق،  من بوظيفۀ  ___

  .خواهم بود
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  .نمايم تبليغى خود عمل مى من به جهت عشق به عالم انسانى به وظيفۀ  ___

  .نمک تبليغى خود عمل مى من به جهت عشق به حضرت بهاءاهلل به وظيفۀ  ___

 

 . زير را از يکى از خطابات مبارک حضرت عبدالبهاء، حفظ کنيد بيان

و اين رضاى   اگر کسى فردى را که دوست دارد تبليغ کند، پس کسى را که دوست ندارد تبليغ نخواهد کرد "

  .اگر کسى را بخاطر مواهب وعده داده شده باو تبليغ کند، اين هم موجب رضاى خداوند نيست. حّق نيست

، او به دانش و خرد دست  دليل ينخداوند تبليغ کند تا حّق شناخته شود و فقط به ا گر او را بخاطر ارادۀا

گردد و در ارواح کسانى که در  القدس مى ، مؤيّد به تأئيدات روح يابد و کلمات او اثر خواهد داشت مى

سهم مبلّغ نود درصد و سهم مبتدى ،  در چنين مواردى.  يابد شرايط درست براى دريافت آن هستند ريشه مى

   ) ترجمه)(١٣."(الهى حامل ثمر است بقّوۀ هزيرا او مثل درختى است ک. ده درصد است

  

  چهاردهم  قسمت

" مقّدس" فرمايند که تبليغ يک وظيفۀ امراهلل به ما مى نّصى که در قسمت ششم مطالعه نموديم، حضرت ولىّ  در

اّما . کند ، همين نکته که امر تبليغ يک حکم الهى است اين وظيفه را مقّدس مىاز چه نظر مقّدس است؟ البتّه. است

که بايد به آن توّجه کنيم؟ در يکى از الواح حضرت بهاءاهلل  ردهاى ديگرى هم از تقّدس در امر تبليغ وجود دا آيا جنبه

 :فرمايند مى

اهلل بايد کّل  اليوم بمنزله مفاتيحند انشاء آنچه از براى خود خواسته مدائن قلوب عباد بوده احبّاى حّق ...  "

  )١٤..."(بقّوت اسم اعظم آن ابواب را بگشايند

 : جاى ديگر مى فرمايند در

مقرّ الّذى کان عن مّس  ىبل اراد لنفسه مدائن القلوب ليطّهرهم عن دنس أالرض و يقرّبهم ال "

..." قدر مقدورا ىيان و کذلک نزّلنا أالمر علمحفوظًا ان افتحوا يا قوم مدائن القلوب بمفاتيح الب المشرکين

)١٥(  

آنها را از آلودگى و  داده، تا صاصمدائن قلوب را براى خود اخت : فارسى چنين است مضمون بيان مبارک به( 

اى مردم با کليدهاى  .ناپاکى زمين پاکيزه گرداند و به جايگاهى که مشرکان را بدان راهى نيست نزديک نمايد

  .)  اينگونه وظائف شما را باندازه هاى مقّدر نازل فرموديم. مدائن قلوب بپردازيد بيان به فتح
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به اين پرسشها، به شما يارى خواهد کرد که مالحظه کنيد اين بيانات چگونه به تقّدس و نفس عمل   پاسخ

 :مربوط مى شود تبليغ 

  ___________________________________ خداوند چه چيزى را براى خودش اختصاص داده است؟   .١

  __________________ را توصيف نمائيم؟" آنچه به خداوند تعلّق دارد " کنيم تا  اى استفاده مى چه کلمه  . ٢

  ________________________________________________  ها کيست؟ کليدهاى مدائن قلوب انسان   .٣

  _______________________________________________  خداوند با اين مدينه ها چه خواهد کرد؟   .٤

___________________________________________________________________________  

  ____________________________________ چه جايگاهى خداوند براى اين قلوب مقّرر فرموده است؟   .٥

___________________________________________________________________________  

  _________________________________________قلب انسانى را گشود؟ با چه کليدى ميتوان مدينۀ   .٦

  _____________________________________________ اى بر ما مقّرر شده؟ در اين بيانات چه وظيفه   .٧

___________________________________________________________________________  

  : حال جمله زير را تکميل کنيد   .٨

  ____________________________________________________________   است از عبارت  تبليغ

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  

  پانزدهم  قسمت

حضرت بهاءاهلل در يکى از الواح در . آن با تبليغ را بايد بررسى نمود تقّدس و رابطۀ مهّم ديگرى در بارۀ نکتۀ

  : مى فرمايند  ظهور خود چنين اشاره بارۀ

نت مرقومة من اصبع القدس و مستورة خلف حجب قل يا قوم هذه لصحيفة المختومة المحتومة الّتى کا"

الغيب و قد نزلت بالفضل من لدن مقتدر قديم و فيها قّدرنا مقادير اهل الّسموات و االرض و علم االّولين و 

  )١٦."(االٓخرين 
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اى است که به سر  محتومه مهر شدۀ حيفۀبگو اى قوم اين ص :فارسى چنين است مضمون بيان مبارک به(

، از جانب مقتدر قديم نازل  هاى غيب پنهان بوده و اکنون به فضل نوشته شده و در پس پرده انگشت قدس

  .) شده و در آن حدود و جايگاه اهل آسمانها و زمين و علم اّولين و آخرين را مقّدر نموديم

قه کاغذ طومار ور .محتومه توصيف مى فرمايند مختومۀ اين بيان حضرت بهاءاهلل ظهور خويش را صحيفۀ در

اين طومار مختوم و محتوم مخزن حکم الهى است، يعنى که . است که پيام مهّمى بر آن نوشته شده باشد ىمطّول

کند که به معانى بيان مبارک پى برده بصيرت  تمرين ذيل به شما يارى مى. حاوى حکم محکم اليتغيّر سبحانى است

  .باال پر کنيد و بعد جمله ها را با هم بخوانيدرا با استفاده از متن  ىو آگاهى کسب کنيد جاهاى خال

  .بر ما نازل گشته است______________________  ظهور حضرت بهاءاهلل بعنوان نشانۀ   .١

  .پنهان بود _____________ پس که در بود _____________________ ما نازل گشته صحيفۀ آنچه بر   .٢

  .الهى بود که بر بندگان نازل گرديد___________ _______________________اين گنجينه    .٣

  .مقّرر فرمود سموات و ارض را  ____________________ در آن خداوند سرنوشت تمام   .٤

  .باشد مى_____________ تا ____________ از  ____________ظهور حضرت بهاء اهلل علوم    .٥

  

  شانزدهم   قسمت

که  مقّدس هر فرد بهائى است زيرا تبليغ وظيفۀ. ، بررسى نمائيد ايم عه کردهآنچه را در دو قسمت قبل مطال حال

مردم   يکى قلبهاى. کنيم با دو عامل مقّدس سر و کار داريم ، وقتى که تبليغ مى به عالوه. خداوند بر ما مقّرر کرده است

روحانى است زيرا قلوب را براى  ميتوان گفت که تبليغ يک عمل قيقتدر ح. است که نهايتًا به خداوند تعلّق دارد

هدف از  . حضرت بهاءاهلل است عامل مقّدس ديگرى که در امر تبليغ بايد در نظر داشت ظهور. کند دخول حّق باز مى

  .ستمظهر امر است، عظيم ترين رحمتى که به بشريّت عرضه شده ا تبليغ پيوستن قلبها به منبع روحانى ظهور

اگر به زيارت . ايد بياد آوريد ندگى خود حالت روحانيّت و تقّدس را احساس کردهاوقاتى را که در ز  کنيد سعى

آوريد آن لحظاتى را که چگونه سر بر آستان  مقامات مقّدسه حضرت بهاءاهلل و حضرت باب نائل شده باشيد بخاطر مى

اشد، بايد اوقات متعّدد اّما اگر حتّى اين فيض شامل حالتان نشده ب. مقّدسشان نهاديد و احساس نزديکى نموديد

ديگرى در زندگى شما وجود داشته باشد که مسحور و مجذوب دعا و مناجات شده و با تمام قلب و جان به سوى حّق 

ايد در چنين لحظاتى چه احساساتى  ه ايد که در حضور حّق ايستاد توّجه نموده و به طور صريح و روشن احساس کرده

 :ا را در ليست ذيل عالمت بگذاريدقلب شما را سرشار کرده است؟ آنه

  



 ماهيّت روحانى تبليغ   -٢٢  

  غرور_____   عشق شديد______  

  هيبت______    سرور_____ 

  عدم شايستگى_____   اضطراب_____ 

  آزادى_____   بى تفاوتى______  

  تسليم و رضا______    احترام_____ 

  آرامش _____    قدر شناسى_____ 

  

  هفدهم  قسمت

و احساسات قلبى که در مواقع حضور در محضر مقام مقّدسى در ما ايجاد   انهآخر ما را به ياد رفتار محترم تمرين

چگونه آگاهى شما از تقّدس امر تبليغ بر موفقيّت شما در عمل : در اين زمينه، سؤال مهّم اينست. مى شود، انداخت

در اين تمرين به . ام دهيدشود تمرين زير را انج پيشنهاد مى ش،تبليغ مى افزايد؟ براى کمک به پاسخ دادن به اين پرس

  از اينکه وضعيّت. کدام بينديشيد شود به نتائج هر سه طريق مختلف امر تبليغ توصيف شده است و از شما خواسته مى

  .آورد دهاى الزم را در شما فراهم خواه اين تمرين بينش. رسد نگران نباشيد ارائه شده قدرى مصنوعى بنظر مى

ًا کوتاهى با کمک شما سى نفر به امر حضرت بهاءاهلل ايمان آورده و تصديق کنيد در مّدت زمان نسبت فرض

معّرفى پيام الهى به . اند اين سى نفر همگى داراى سوابق مشابه و از امر الهى بخوبى استقبال کرده. اند نموده

 و کمک به ايشان و عقائد امر حضرت بهاءاهلل ولمعّرفى امر بآنان شامل بيان اص. ايشان اساسًا مشابه بوده است

همچنين مطمئن شديد که نتائج دخول در . باشد الهى در اين زمان مى در شناختن آن حضرت بعنوان مظهر ظهور

مهّم تبليغى خود را در  عالوه بر اين از هر لحظه استفاده کرده و وظيفۀ. ظّل عهد و ميثاق الهى را درک کرده اند

  . ايد ضرت بهاءاهلل انجام دادهو فقط به خاطر عشق به ح يّتنهايت صميم

بيش  اوائل کم و .موارد يکسان نبوده است در همۀ هايتان  فّعاليّت  اين وجود درک و استنباط خود شما در بارۀ با

امر الهى بهترين  " :گوئيد به خودتان مى "تبليغ کردن مانند فروختن است ."کرديد شما بعنوان يک فروشنده رفتار مى

  ."و اصولش را به مردم عرضه نمايم، مبلّغ خوبى هستم  راهللاى ام اگر بتوانم بطور شايسته. عقايد را دارد

شما در . از آنکه ده نفر تصديق امر مبارک را کردند و تسجيل شدند، نظر شما هم نسبت به تبليغ عوض شد بعد

هائى جوابگوى دردهاى وضعيت موحش جهان شرکت کرديد و آگاه شديد که ديانت ب سخنرانى در بارۀ جلسۀ

پيروانى است که براى تأسيس  تعدادبشريّت مى باشد و احساس کرديد که تنها راه نجات تبليغ و افزودن سريع 

بنابراين با اين ديدگاه . و براى ايجاد عدالت کار و فّعاليّت نمايند   وحّدت، از بين بردن تعّصبات
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ها و  رديد و ديگران را دعوت به نهضتى نموديد که نظريههاى تبليغى خود را با اشتياق آغاز ک کوشش جديد

تساوى حقوق زن و مرد، برچيدن تعّصبات و از بين بردن فقر و رنج  حاد،هاى عظيم و مّهم مانند صلح، اتّ  ايده

  .عالم انسانى نموديد

ايم آشنا  العه کردهاز تبليغ ده نفر ديگر به امر الهى با اين روش، با تعدادى از نصوصى که در اين بخش مط بعد

کرديد که افزايش مؤمنين که با عمل به تعاليم  که نگران وضعيّت دنيا بوديد و احساس مى ىدر حال. شديد

گردند مهّم است، متوّجه شديد مهّمترين فکر در ذهن شما در  حضرت بهاءاهلل سبب تقليب وضع عالم مى

ب شما قلوب نفوس است که به حّق تعلّق دارد و لذا مقابله با مردم و ضمن شرح امر مبارک اين بوده که مخاط

تحت اين شرايط بود . کرديد شما در واقع با استفاده از کليد بيان، ابواب مدائن قلوب را باز مى. مقّدس است

  .را پذيرفتند بهاءاهللکه ده نفر آخر ديانت حضرت 

منّظم براى تزئيد معلومات ايشان  نامۀسى نفرى در تسجيل امر مبارک، حال به تنظيم بر مساعدت اين عدۀ با

کنيد تفاوتى  مى آيا فکر .کنيد هدف شما اين است که به آنان کمک کنيد تا به خدمت امر قيام نمايند اقدام مى

تزئيد معلومات خواهد بود؟ آيا تالش هاى شما بمنظور تزئيد معلومات  در ميزان شرکت اين سه گروه در برنامۀ

روه مؤثّرتر خواهد بود؟ البتّه، در بين افراد هر يک از سه گروه تفاوتهايى وجود دارد ممکن آنان فقط براى يک گ

که به فضل حضرت بهاءاهلل چنان آمادگى داشته باشد که در بحر علم  است از بين اين سه گروه فردى پيدا شود

  .مشغول گرددشده بسرعت بر معلوماتش بيافزايد و در فّعاليتها و خدمات امرى  ورالهى غوطه 

اى بين  کنيد تفاوت عمده رويهم رفته آيا فکر مى. هر گروه انديشه نمائيد شود که در بارۀ از شما خواسته مى حال

  .اين سه گروه وجود دارد؟ با گروه خود مشورت نمائيد و نتيجه را در زير يادداشت کنيد

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

    

  هيجدهم  قسمت

دائن قلوب انسانى گشوده شود و قلوب با ظهور حضرت بهاءاهلل مرتبط گردد، مراحل عميق ابواب م وقتى

هرگز . گيرد شود، در طول مّدت عمر تدريجًا صورت مى اين دگرگونى آنًا حاصل نمى. شود دگرگونى و تحّول آغاز مى

اسايى شمس حقيقت و پذيرفتن پرتو شن. حضرت بهاءاهلل را براى اين تغيير و تحّول دست کم گرفت نبايد اهميّت قبول 

با تأّمل و تفّکر در تغيير و . تواند در زندگى خود بردارد هاى آن در قلب، مهمترين گامى است که شخص مى و شعله

 نتوانيم به ديگرا چگونه مى ما بهتر قادريم درک کنيم که   باشد که بعد از عرفان و ايمان به حضرت بهاءاهلل مى ىتحّول

توانيد يک يا دو جمله در مورد تغييراتى که در هر يک از موارد ذيل بعد  آيا مى. ا اين قدم اّول را بردارندکمک کنيم ت

  گردد بنويسيد؟  از پذيرفتن امر حضرت بهاءاهلل و اجراى تعاليم ايشان در ما ايجاد مى

  _____________________________________________________________________ قلوب ما  .١

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________ عقول ما  .٢

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________ افکار ما  .٣

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________  شخصيّت ما سيرت و .٤

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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  _______________________________________________________  روابط ما با ساير افراد انسانى  .٥

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________  اهداف ما در زندگى  .٦

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________ ديدگاه ما نسبت به جهان  .٧

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  

يک مبلّغ امراهلل، نقش بسيار حياتى در کمک به يک فرد در برداشتن گام اّول در شناسايى حضرت  بعنوان

انجام چنين  توانيد از عهدۀ اّما چگونه مى. تقليب حمايت خواهيد نمود همچنين او را در مراحل اّوليّۀ. بهاءاهلل داريد

  فوق العاده مهّمى برآئيد؟  وظيفۀ

  

  نوزدهم  قسمت

ديگر،  براى حرکت ما از يک نقطه به نقطۀ. دنياى ماّدى، تغيير با استفاده از قواى مادى صورت ميگيرد در

براى رشد و نمّو يک گياه، براى اينکه چراغ تاريکى را به روشنايى تبديل کند براى جريان آب در يک رودخانه، براى 

مهّم . شود جاذبه ايجاد مى برق و از قّوۀ ، از خورشيد از ن،ساجزر و مّد، وجود نيرو ضرورى است، اين قّوه از عضالت ان

است بپرسيم قوائى که باعث دگرگونى و تغييراتى که در قسمت قبل شرح داده شد چيست؟ طرح اين سؤال آن چنان 

براى شروع .  اين بخش را به يافتن پاسخ آن مى پردازيم در درک ما از کيفيّت روحانى تبليغ حائز اهميّت است که بقيّۀ

  :بنظر شما کدام يک از قواى زير در تقليب روحانى فرد مؤثّر است

  کردار نيک و پاک قّوۀ ___  دعا قّوۀ ___

  عدالت قّوۀ ___  اهلل کلمة قّوۀ ___ 

  اتّحاد قّوۀ ___    شمشير قّوۀ ___  
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  حيات بهائى قّوۀ ___    حقيقت قّوۀ ___

  تگوى قانع کنندهگف قّوۀ ___  گفتار نيک قّوۀ ___ 

  روحانى صفات قّوۀ ___   پول قّوۀ ___  

  سياسى تسلّط قّوۀ ___   عهد و ميثاق قّوۀ___

  عشق قّوۀ ___  اعتراض قّوۀ ___ 

  ايمان قّوۀ ___     تشويق قّوۀ ___  

  اسلحه قّوۀ ___    افکار مثبت قّوۀ ___

  برهان قّوۀ ____  دانش حقيقى قّوۀ ___ 

  )تهديد( ارعاب قّوۀ ___  علم قّوۀ ___ 

  

  بيستم   قسمت

همتا، اساسى و  برجسته و بى توان قّوۀ مى کند، يک قّوه را قوائى که به دگرگونى روحانى کمک مى همۀ ميان  از

  ماوراى قواى ديگر دانست آن کدام قّوه است؟

نمايد و  را به طال مبّدل مى اند که مس قرون متمادى، انسان ها به وجود ماّده يا عنصرى معتقد بوده در

آنرا نيافتند، بعنوان عامل تغيير و تبديل  ىاز اين عنصر که بسيارى در جستجوى آن بودند ول. ناميدند مى "اکسير " آنرا

از اين استعاره جهت بيان يک حقيقت بسيار عميق روحانى  ودحضرت بهاءاهلل در يکى از الواح خ. شود عناصر ياد مى

  :ايندفرم استفاده مى

ايمان در اقطار عالم ضعيف شده درياق اعظم الزم سواد نحاس امم را اخذ نموده اکسير اعظم  قّوه و بنيۀ" 

بايد يا حکيم آيا اکليل غلبه داراى آن قدرت بوده که اجزاى مختلفه در شيئ واحد را تبديل نمايد و بمقام 

ملکوتى ممکن  ناسوتى بقّوۀ قّوۀ بديلولکن تذهب ابريز رساند اگر چه تبديل آن صعب و مشکل بنظر ميآيد 

نزد اين مظلوم آنچه اين قّوه را تبديل نمايد اعظم از اکسير است اين مقام و اين قدرت مخصوص است به 

  )١٧"( .... کلمة اهلل

ى قواى برجسته و بى همتا، اساسى و ماورا که اين بيان را مطالعه کرديد، بنظر شما کدام قّوه بعنوان قّوۀ اکنون

  _____________________________________________________________________  ديگر قرار دارد؟



 

 ٢٧ -ماهيّت روحانى تبليغ  

  

  بيست و يکم قسمت

شيطانى  ر شديم همانگونه که ممکن است تبديل يک عنصر به طال دشوار باشد، تغيير قّوۀبيان فوق، متذکّ  در

تواند چنين تغييرات اساسى را  اهلل، و فقط کالم الهى به تنهايى، مى کلمة  ولکن. است تر رحمانى مطمئنًا مشکل به قّوۀ

حيرت انگيزى کسب نمايد، چيست؟ حضرت بهاءاهلل  موفقيّتاّما کلمة اهلل که قادر است چنين . ايجاد نمايد

  :فرمايند مى

قد  ليس بطبيعة و ال بجوهر و اجّل من ان يکوَن مّما تدرکه الحواس النّه ىجّل اعل و اهلل عزّ  کالم ثّم اعلَم انّ  "

المذکورة و انّه ظهر من غير لفظ و صوت و هو  ىات العوالکان مقّدسًا عن العناصر المعروفة و االسطقسّ 

هو الفيض االعظم الّذى کان علّة الفيوضات و هو  والعالمين انّه ما انقطع عن العالم  ىاهلل المهيمن عل امر

  )١٨(."الکون المقّدس عّما کان و ما يکون

تر و واالتر از آن است که  بدان که کالم خداوند عّزوجل بلند مرتبه : بيان مبارک به فارسى چنين است مضمون(

زيرا کالم نه طبيعت است و نه جوهر و از تمام مواد شناخته شده و عناصر عاليه که در  .حواس آنرا درک کند

، امرى که مهيمن بر  خداوند است امر گشته،ظاهر  آن کالم بدون هيچ لفظ و صوتى . کتب ذکر شده به دور است

 ، زيرا آن فيض اعظم خدا است که سبب و علّت ظهور همۀ هرگز از عالم منقطع نشده.  عالميان است همۀ

، يعنى از آنچه بوده و هست مقّدس و  فيوضات عالم است و همان هستى است که از تمام هستيهاى عالم

  .) مبّراست

  .از آنست که حواس آنرا درک کند____________________   و ______________کلمة اهلل    .١

  .________________است و نه _____________ اهلل نه  کلمة   .٢

  .___________________ است از______________ کلمة اهلل    .٣

  .ظاهر شد __________________ که_________________   است از تمام  کلمة اهلل مقّدس   .٤

  .ظاهر مى شود____________________   و _________________  کلمة اهلل بدون   .٥

  .خداوند است_________________ کلمة اهلل    .٦

  .است___________________________ کلمة اهلل ، امرى است که    .٧

  .__________________________________  کلمة اهلل امر خداوند هرگز   .٨

  .عالم است_______________ خداست که سبب و علت ______________ کلمة اهلل    .٩



 ماهيّت روحانى تبليغ   -٢٨  

 مقّدس ________________  يعنى______________________   است که از تمام کلمة اهلل هستى مقّدسى   .١٠

  . و مبّراست

    

  بيست و دوم  قسمت

در . کند پيوستن حرف کاف و نون است ّسم مىاهلل را برايمان مج محسوس ديگر که تا حّدى قدرت کلمة مثال

بدين ترتيب تمام . عالم هستى را آفريد" کن "ايم که خداوند توانا با اتّصال دو حرف ک و ن  آثار مقّدسه خوانده

  : ايندفرم در مناجاتى حضرت بهاءاهلل چنين مى. مخلوقات بوجود آمدند

اشارة من اصبعه خلقت االسماء و ملکوتها و الّصفات و اّن الذى کان شأنه ذلک کيف يقدر أن يذکر الّذى ب "

افئده المقرّبين من  ىجبروتها و باشارة اُخرى رکبت الکاف بالنّون و ظهر منها ما عجز عن عرفانه اعل

  )١٩( ."أصفيائک و أبهى مشاعر المخلصين من أوّدائک

، چگونه از پروردگارى  تکسى که قدر و مقامش چنين اس : فارسى چنين است مضمون بيان مبارک به(

اى  اى از انگشتش اسماء و ملکوت آنها و صفات و جبروت آنها آفريده گشت و با اشاره گويد که با اشاره  سخن

 ىدر اعل ءو آنچه را که قلوب مقّربين اصفيا )حکم ايجاد صادر شد( ديگر حرف کاف به حرف نون مقرون گرديد

    .)خود از فهم آن عاجز بودند، ظاهر گرداند جلوۀ مقام خود و عقول مخلصين اولياء در اعظم

  .مبارکه را حفظ نمائيد ميل داشته باشيد اين آيۀ شايد

  

  بيست و سوم  قسمت

با وجود .  ايم که کالم الهى حکم نافذ و فيض الهيست و فقط از حروف و صداها ساخته نشده ياد گرفته اکنون

يم و بشنويم که قدرت کالم الهى را به همراه دارد اينها کلماتى است که توانيم بخوان اين کلماتى وجود دارد که مى

" ، احياء کردن و تقليب است و به همين علّت  اين کلمات داراى قدرت خلق کردن  .مظهر ظهور بيان گرديده بوسيلۀ

  : حضرت بهاءاهلل مى فرمايند. شود ناميده مى"  خّالقه کلمات

  )٢٠( ..."يى أالبدان لو انتم من العارفينکلّما يخرج من فمه انّه لمح "

همان حيات بخش ابدان خواهد  شود هر آنچه از دهان او خارج مى : فارسى چنين است مضمون بيان مبارک به(

  .)بود، اگر از عارفين باشيد



 

 ٢٩ -ماهيّت روحانى تبليغ  

عالم را کلمه : حضرت موجود ميفرمايد. الهى سلطان کلمات است و نفوذ آن التحصى اى حبيب من کلمۀ "

نمايد اوست مفتاح اعظم در عالم چه که ابواب قلوب که فى الحقيقه ابواب سماء است  ّخر نموده و مىمس

  )٢١."(از او مفتوح

چه برخى از سؤاالت را  گر .باشد ذيل چند سؤال ذکر شده که اشاره به نصوص اين قسمت و قسمت قبل مى در

اهلل روشن  خواهد کرد تا درک شما از مفهوم قدرت کلمة تکميل اين تمرين کمک ىول ميتوان با بله يا خير جواب داد

  .شود

  ______________________________________ آيا کالم الهى از حروف و صداها تشکيل شده است؟   .١

  _________________________________________ آيا کالم الهى از جوهر معلومى ساخته شده است؟   .٢

  ______________________________________الهى را با حواس خود درک کنيم؟ توانيم کالم آيا مى   .٣

  _____________________________________________________________ کالم الهى چيست؟   .٤

  ___________________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________________  

  ___________________________________ معنى اينکه اوامر الهى به کّل اشياء نفوذ مى کند چيست؟   .٥

  ___________________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________________  

  ___________________ يافت؟ اگر به فرمان خلقت خداوند نبود آيا چيزى در عالم هستى، امکان وجود مى   .٦

  __________________________________ معنى اينکه فيض الهى، در همه اشياء نافذ است، چيست؟   .٧

  ___________________________________________________________________________  

  _________________________________ اگر فيض الهى از جهان هستى منقطع شود، چه خواهد شد؟   .٨

  ___________________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________________  

از آنجا که کالم الهى را نميتوان با حواس و قواى ذهنى درک نمود، چطور ميتوان به وجودش آگاهى    .٩

  ______________________________________________________________________يافت؟

  _________________________________ گويد؟ سخن مىاست و خدا از طريق او "  خداوند فم " چه کسى   .١٠

  ___________________ اعطا شده است؟ اى گردد چه وديعه مى  اى که توسط مظهر ظهور الهى بيان کلمه هر  به    .١١

  ___________________________________________________________________________  



 ماهيّت روحانى تبليغ   -٣٠  

  چيست؟" جديد خلق"بعضى از خصائص اين . مى شود" جديد خلق" هى انسان با القاء کالم ال  . ١٢

  ___________________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________________  
  ___________________________________________________________________________  

  ___________________________________________ عظمت نفوذ کالم الهى تا چه اندازه است؟   .١٣

  _____________________________________________براى هرکارى در دنيا چيست؟ ىکليد اصل   .١٤

  _______ _________________________________________ چه مى کند؟ اهلل با قلوب انسانها کلمة   .١٥

  

  :نّص زير را از حفظ نمائيد حال

هدايت نمايند اجساد طالب  ىامروز روز بيان است بايد اهل بهاء بکمال وفق و مدارا اهل عالم را بافق اعل "

  )٢٢."(الهيّه اجساد را به ارواح تازه زنده نمايند ارواح است بايد نفوس ملکوتيّه به نفحات کلمۀ

  

  و چهارم بيست  قسمت

قسمت هاى گذشته بحث کرديم، مورد بررسى قرار  در بين بعضى از افکار و نظرياتى را که  دهيد رابطۀ اجازه

هنگاميکه درهاى اين شهر . قلوب را با کليد بيان بگشائيم فرمايند که درهاى مدينۀ حضرت بهاءاهلل بما امر مى. دهيم

الهى  کلمۀ که اين تغيير و تبديل را بوجود ميآورد، قّوۀ وائىدر ميان ق. باز شد، دگرگونى شگفت انگيزى ايجاد ميشود

پس آيا اين بدان معناست که براى تبليغ نبايد از . قواست  ترين گردد، حياتى که از طريق کلمات مظهر ظهور بيان مى

  بخوانيم؟کالم خودمان استفاده کنيم و فقط الواح و آيات حضرت بهاءاهلل  را حفظ کرده براى آنها 

پاسخ به اين پرسش، بنظر آوريد رفتار بعضى از پيروان متعّصب اديان قبل را که هميشه کتاب مقّدس را  بهنگام

. مطمئنًا ما انتظار چنين رفتارى را از يک مبلّغ بهائى نداريم. کنند با خود حمل نموده و مرتّب با آن مردم را موعظه مى

  :دهند حضرت بهاءاهلل چنين اندرز مى. در امر تبليغ استفاده کنيم لهىا ت کلمۀدر عين حال بايد بياموزيم که از قدر

بايد نفوس مقّدسه تفّکر و تدبّر نمايند در کيفيّت تبليغ و از کتب بديعه الهيّه در هر مقام آياتى و کلماتى  "

اکسير اعظم و    که اوستحفظ نمايند تا در حين بيان در هر مقام که اقتضا نمايد به آيات الهى ناطق شوند چه 

  )٢٣."(طلسم اکبر افخم بشأنيکه سامع را مجال توّقف نماند



 

 ٣١ -ماهيّت روحانى تبليغ  

 _____________________________________  فرمايند که بايد نفوس مقّدسه حضرت بهاء اهلل به ما مى   .١

  . نمايند  _____

  .نمائيم_________________________  و___________ مى بايد ازکتب بديعه در هر مقام    .٢

که  ________   در هر  و  _______________  بايد قسمتهايى از کتب الهى را حفظ کنيم تا در   .٣

  . ____________________________نمايد به آيات الهى  __________

 ________  و _____________ چه که اوست  مقام که اقتضا نمايد به آيات الهى ناطق شويم بايد در هر   .٤

__________ .  

  .نماند_____________ را مجال ___________  که شأنى به   .٥

  

  بيست و پنجم  قسمت

فرمايند که بايد جمالت و قسمتهائى از آثار مقّدسه را حفظ کنيم و در فرصت مناسب در  بهاءاهلل مى حضرت

باشد،  ل شامل آثار خود آن حضرت مىاوّ  واضح است که اين فرمايش در وهلۀ. صحبت خود از آنها استفاده نمائيم

مانند مظاهر ظهور گذشته، مثل حضرت رّب  رتباشند و لذا بيانات آن حض چه که مظهر ظهور الهى در اين دور مى

  . خّالقه دارد قّوۀ ،ىاعل

 کلمات حضرت عبدالبهاء چطور؟ در گروه خود در مورد تأثير و قدرت کالم ايشان در شنونده بحث در مورد اّما

آيا نوشته هاى حضرتشان مانند  ىچه ممکن است آثار آن حضرت بعنوان آيات نازله الهى محسوب نشود، ول گر. کنيد

نمايد؟ آيا  قدرت خود را از کجا کسب مى بدالبهاءافراد عاديست؟ يا اينکه مقام خاّص خود را دارد؟ کالم حضرت ع

کنيم مطلوب و  نصوصى از حضرت بهاءاهلل نقل مى استفاده از بيانات آن حضرت در مکالمات خود همانطور که

  باشد؟ نمى  پسنديده

 بارۀ پس از آن همين بحث ها را در. امراهلل بررسى کنيد همين پرسش ها را در رابطه با آثار حضرت ولىّ  اکنون

  .پيامها و مرقومه هاى بيت العدل اعظم انجام دهيد

  

  بيست وششم  قسمت

هم چنين بايد . ک و استفاده از آنها را در گفتگوهاى تبليغى مالحظه کرديمحفظ کردن بيانات مبار اهميّت

بياد داشته باشيم که در هنگام تشريح تعاليم حضرت بهاءاهلل، بايد از کالم خودمان هم استفاده کنيم و نميتوان مرتبًا 
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. ور طبيعى آميخته شودنصوص بايد در صحبت و سخنان ما بط. نصوص مختلفه از آثار مقّدسه را تحويل مردم داد

چطور ميتوان قلوب شنوندگان را به حرکت آورد و بآنان کمک نمود تا پيام آسمانى حضرت : مسئله اينجاست که

  بهاءاهلل را درک کنند و به شاطى بحر ظهور واصل گردند؟ 

گوئيم کامًال  چه مى بايد هر ىچه ما ميتوانيم از کلمات خود استفاده کنيم ول جواب اين است که گر مطمئنًا

هاى شخصى ما نيست که ارائه کنيم بلکه پيام مقّدس حضرت بهاءاهلل است که به  نظريه. مطابق با تعاليم بهائى باشد

هدف، البتّه غوطه ور شدن در درياى آثار مبارکه و تزئيد  اينرسيدن به  الزمۀ. خالصترين وجه ممکن بايد بيان نمائيم

امراهلل  در مورد اهميّت افزايش معلومات امرى حضرت ولىّ . کرر و عرفان امر الهى استمعلومات امرى به طور دائم و م

  : اند فرموده

را با استناد مستمرّ به بيانات حضرت بهاءاهلل و حضرت   تبليغ اينست که افکار خود مطمئنًا بهترين طريقۀ "

چون هر چه در . اشتباه افراد، محفوظ ماندکه امراهلل از تفسير   اين باعث خواهد شد. عبدالبهاء مبرهن نمائيد

  . ما باشد الباين آيات الهى است حقيقت است و لهذا بايد مرجع مستند مط

ما هميشه ميتوانيم راههاى جديدى براى رسيدن .  آزادى ما در بيان محدود است  لکن منظور اين نيست که و"

هر چه . گذارد ر حيات و زندگى ما تأثير مىکه چطور آن حقيقت د به حقيقت پيدا کنيم و يا توضيح دهيم

  )ترجمه)(٢٤."(بود دما عميقتر باشد، درک ما از اهميّت و تأثير تعاليم بيشتر خواه مطالعۀ

تعّمق در امراهلل يعنى خواندن آثار حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء به نحوى که بتوانيم به ديگران  "

و لذا با  افراد زيادى هستند که عقايد سطحى از امراهلل دارند .بصورت صحيح و خالص آن را ارائه دهيم

مواظب بود که  ىاست بايد خيل امشاز آنجا که امراهلل در بدايت ايّ . افکار شخصى خود آن را معرّفى ميکنند

   . مرتکب خطائى نشويم و آسيبى بر حرکت و جنبشى که آنقدر دوستش داريم نرسانيم

و  چه آيات الهيّه را بيشتر بخوانيم حقايق بيشترى در آن کشف خواهيم کرد هر .داردامر مبارک حّدى ن مطالعۀ"

  )ترجمه)(٢٥."(ما اشتباه بوده است ىشويم که تصّورات قبل بيشتر متوّجه مى

در پاسخ دادن دّقت نمائيد، و . عبارات زير را بخوانيد و مشّخص کنيد کدام صحيح و کدام اشتباه است حال

منّظم  کند که به اهميّت مطالعۀ ها به شما يارى مى پيوستگى نظريه  .يح و غلط دادن قانع نشويدفقط به جواب صح

  .آثار، تفّکر کنيد

خالصه  بيان براى ديگران تنها. است  آثار فقط خاّص افراد تحصيکرده مطالعۀ  .١

  اشتباه          صحيح     کند مطلب به زبان ساده کفايت مى چکيدۀ و

 عادت خواندن به   که حتّى افرادى .رد بهائى بايد آثار امرى را مطالعه کندف هر  .٢

  اشتباه          صحيح     را مطالعه کنند قسمت با يارى ديگران هر بار يک  توانند ندارند، مى
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 کسب امر از ترى عميق درک فهم و و  کنيم امرى را مطالعه مى همانگونه که آثار  .٣

  اشتباه          صحيح     را بيان نمائيم آثار در موجود يم صادقانه و به طورصحيح حقايقتوان مى  کنيم، مى  

 امرايم که بتوانيم حقيقت  حتى هنگامى که آثار را به نحوى مطالعه کرده  .٤

الهى  خّالق کالم جايگزين نميتواند ما هرگز  بطورخالص و صحيح ارائه دهيم کالم را

  اشتباه          صحيح     .کند مى نفوذ قلوب خود در يزگردد که با نيروى شگرف آم

بيان خود  و آزادى فکر هنگام تبليغ اگر کوشش نمائيم به آثار مبارکه وفادار باشيم  .٥

  اشتباه          صحيح     .ايم را محدود کرده

  ء پيداارتقا باالترىافکار ما به سطح   مبارکه وفادار باشيم، هنگام تبليغ اگر به آثار .٦

  اشتباه          صحيح     .نخواهيم بود اوعقايد بشرى و تنگ نظرى  کند؛ ديگر بندۀ مى

و  شويم مى الهى هنگام تبليغ اگر به آثار مبارکه وفادار باشيم، مؤيّد به تأئيد  .٧

  اشتباه          صحيح     .نرسيده بود فکرمان رسد که تا آن زمان به مى هايى به ذهن ما پاسخ

خوانده  گرديده طلعات مقّدسه نازل که يک کتاب يا لوحى که بوسيلۀ وقتى  .٨

  اشتباه          صحيح     .باشيد، دوباره خواندن آن لزومى ندارد

خواندن مجدد معنا و  بامهّم نيست چند مرتبه متنى از آثار مبارکه را خوانده باشيم   .٩

  اشتباه          صحيح     .کنيم بصيرت جديدى از آن درک مى

. امر نيست بارۀ در فراوان  کسب اطالعات هدف از خواندن آثار امرى تنها بمنظور  .١٠

تالش در درک و فهم معانى نهفته  و آثار بلکه موضوع شايان توّجه تأّمل و تعّمق در

  اشتباه          صحيح     .در آنها است

تنهايى انجام  بهکه شخص   تکارى اس  تزئيد معلومات يک امر شخصى است و  .١١

  اشتباه          صحيح     .دهد مى

به تنهايى  شخصتزئيد معلومات يک امر شخصى است و کارى است که فقط   .١٢

  اشتباه          صحيح     .دهد انجام مى

بلکه بايد  بگيرد؛فقط بعنوان يک عادت فردى صورت   آثار نبايد مطالعۀ  .١٣

  اشتباه          صحيح     .روه و جامعه نيز باشدفّعاليّت منّظم گ جزء

  اشتباه          صحيح   امر الهى  در ارائۀ فردىهاى  نظريه کنيم، مهّم است که از آميختن وقتى که تبليغ مى  .١٤
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 .ايم نبايد تبليغ کنيمنکردهمطالعهآثار رابنابراين تا همۀ . احتراز نمائيم

ما بايد  معلوماتازدياد . غ منتظر تکميل معلوماتمان شويمنميتوانيم براى تبلي .١٥

واّال هرگز تبليغ نخواهيم . بگيرد صورتهمزمان و موازى با فّعاليّتهاى تبليغى ما 

  اشتباه          صحيح     .کامل نخواهد شد هيچوقتکرد زيرا معلومات ما 

 

  بيست و هفتم  قسمت

، طبق تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت  حضرت بهاءاهلل شروع گفتگو تطبيق سخنان ما با تعاليم در

گرفته و  اگر قطعاتى از آثار مبارکه را فرا. کند ، قدرت عظيمه به آن اعطاء مى اعظم الهى امراهلل و دالالت بيت العدل ولىّ 

اده نمائيم اين قّوه تبليغى خود حکيمانه از آنها استف هاى بتآنها را با کالم خود در آميزيم و در موقع مناسب در صح

بايد در نظر داشت اگر قرار است گقتار ما در قلوب شنوندگان مؤثّر افتد بايد شرايط ديگرى را نيز . افزايش خواهد يافت

حضرت . باشد اهرىعشقى که حقيقتًا احساس شود نه اينکه صرفًا ظ. کالم ما بايد داراى نيروى عشق باشد. حائز باشد

  :  فرمايند ابات خود مىعبدالبهاء در يکى از خط

و . ، بدون کالم خواهيد فهميد اگر من شما را دوست داشته باشم الزم نيست راجع به محبّتم صحبت کنم "

،  آن را هم خواهيد فهميد و حتّى اگر با هزاران کلمات بگويم ، از طرفى ديگر اگر دوست نداشته باشم

  ) ترجمه)(٢٦"(باور نخواهيد کرد  .دوستتان دارم

يک واقعيّتى است که بسوى . اش صحبت کرد يک اصل عارى از کيفيّت واقعى نيست که فقط در باره شقع

پيوندى بين . عشق وقتى واقعى است که فرد حقيقتًا ديگرى را دوست دارد  .شود شخصى و يا چيزى هدايت مى

و  ىروح يک فرد، سبب تعال. دبيا شود و از اين طريق احساسات خوب و افکار عاليه جريان مى قلوبشان ايجاد مى

  . گردد شود و قلوب هر دو سرشار از فرح و سرور مى تّرقى، روح ديگر مى

حضرت عبدالبهاء بود، يکبار مفهوم عشق به عالم انسانى  يک مبلّغ امر که بسيار مورد اطمينان  ابوالفضائل ميرزا

يک از ما در  بسيار ساده و آسان است که هر: ل فرمودميرزا ابوالفضائ. را در اجتماعى از احبّاء تجزيه و تحليل نمود

اّما طبق بيان ميرزاابوالفضائل عشق ." من بشريّت را دوست دارم"که  ماى زيبا نشسته و ادعا کني راحت با باغچه خانۀ

زخمى زمانى که بارها در نبردگاه عشق زورآزمايى کرده و در راه عشق . وقتى حقيقى است که مورد امتحان واقع شود

خواهد در  که مى کسى،  او گفت. را با قدرت و اطمينان بر زبان آوريم"  من عاشق هستم " شده باشيم، ميتوانيم جملۀ

  باشد؟ نفس خود عشق ايجاد کند بايد خودش را امتحان کند و ببيند آيا داراى تمام شرايط عشق حقيقى مى

صداقت، گذشت، آزاد انديشى، و امانت از اين شرايط چيست؟ روشن است که شامل صميميّت،  بعضى

عشقى که با صميميّت همراه نباشد آيا . وجود عشق است اينها الزمۀ مالحظه کنيد که همۀ  توانيد حقيقتًا مى. باشد مى

باشد و نه با سخاوت دل و گذشت چه  راهعشقى که با حسادت و کنترل کردن هم چيزى جز ريا خواهد بود؟ نتيجۀ
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چه نوع عشقى است که بجاى گذشت، با انتقام سر يارى داشته باشد؟ اگر صادق نباشيم چطور  تواند باشد؟ مى

  توانند به عشق ما اعتماد کنند؟ ديگران مى

کنيد  هنگامى که تبليغ امر  مى. با اين درک و فهم از عشق، بيائيد توّجه خود را به امر تبليغ معطوف کنيم حال

به احساسات خود . پردازيد سازيد و فقط به تبليغ اصول عارى از کيفيّت واقعى نمى ارتباط برقرار مى" يک انسان"با 

عزيز، مادرتان، پدرتان، خواهرها و برادرهايتان، همسرتان  تنسبت به کسانى که دوستشان داريد فکر کنيد، يک دوس

توانيم يک بيگانه  ته باشيم که مىالبته غير منطقى است اگر باور داش. اين احساسات واقعًا حقيقى هستند. و فرزندانتان

اينست  استچيزى که درکش بسيار ضرورى . ، دوست داشته باشيم را به همان شّدتى که نزديکانمان را دوست داريم

داريم و اين عشق بايد شامل عشق شديد ما به يکايک  بشرى عرضه مى اهلل، ما عشق خود را به جامعۀ که با ابالغ کلمة

  .جهت بشريّت داشته باشيم ىى نيست که فقط عشق نامحسوس براى يک کمال مطلوب خيالکاف. باشد نوع بشر

به چه علّت نبايد يک مبلّغ امراهلل، فردى را حتّى يک بيگانه : مهّمى که بايد در اين مورد پرسيد اينست سؤال

 در انديشۀ وست بدارد؟دهد، د مخصوصًا زمانى که اين شخص به بيان او در شرح پيام حضرت بهاءاهلل گوش مى را،

آيا باران عشق و  دوست داشتند؟ چطور ايشان بشريّت را. يافتن پاسخ براى اين پرسش، به حضرت عبدالبهاء بينديشيد

  باريد؟ نمى فرد انسانى که با ايشان در تماس بودند،  محبّت حضرت عبدالبهاء بر هر

شّخص کنيد که آيا عبارات ذيل صحيح است يا الهى، م افزايش درک خود از نيروى عشق در تبليغ امر براى

 :اشتباه

، اثرش يکى  زبان آوريد چه بدون آن برچه آنها را با عشق واقعى . کالم يکى است   .١

  اشتباه          صحيح     .است

  اشتباه          صحيح     .کند در شنونده ايجاد مى عميقترى زمانى که کلمات با عشق بيان شود اثر   .٢

و يا يک دوست  مادر يا پدرشناسيم مانند  توانيم کسى را که مى ما فقط مى   .٣

  اشتباه          صحيح     .صميمى، را دوست بداريم

  اشتباه          صحيح     .بداريمشناسيم دوست  ممکن است فردى را هم که بخوبى نمى   .٤

ينکه شخص مگر ا است ممکن محبّت به هر فرد بشر غير نشان دادن عشق و   .٥

  اشتباه          صحيح     .مقّدسى باشيد

  اشتباه          صحيح     .يک اندازه به افراد بشر عشق به بشريّت، يعنى دوست داشتن همۀ   .٦

کند،  شما گوش مى صحبت و به  شناسيد، وقت صرف مى نمايد فردى را که نمى   .٧

  اشتباه          صحيح     .شود ت به او مىو عالقه در قلب شما نسب عشقهمين رفتار باعث ايجاد 
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اهميّت به تبليغ  ىول " هستيم عاشق بشريّت " اين ضّد و نقيض است اگر بگوئيم   .٨

ظهور  مظهر ، را که در اثر شناسائى حضرت بهاءاهلل عظيمىو فيض  ديگران ندهيم

  اشتباه          صحيح     .از ايشان دريغ کنيم شود مىالهى در اين زمان شامل حالشان 

حقيقتًا بشريّت را دوست  که پردازيم، بجهت آنست اگر به تبليغ امراهلل نمى   .٩

  اشتباه          صحيح     .نداريم

کنند، بشريّت را  را نمى الهى صحيح نيست که گفته شود، آنان که تبليغ امر   .١٠

و  نفس موانع ديگرى هم مانند ترس، عدم اعتماد به است ممکن. دوست ندارند

  اشتباه          صحيح     .دارد تبليغ باز ازاست   ، فردى را که عاشق بشريّت يا خجالت

  اشتباه          صحيح     .که نمى شناسيم رافقط بايد عزيزان خود را تبليغ نمائيم و نه کسانى    .١١

  اشتباه          صحيح     .باشيم داشتهکنيم، دوست  افرادى را که تبليغ مى بايد همۀ   .١٢

به خداوند  در واقع عشق ما. نيست تبليغ امراهلل ىعشق به نوع بشر تنها دليل اصل   .١٣

  اشتباه          صحيح     .دارد مقّدس وا مى اين وظيفۀ اجراىاست که ما را به 

نداريم، نبايد تبليغ  دوستاگر احساس کنيم که عالم انسانى را به حّد کافى    .١٤

  اشتباه          حيحص     .کنيم

نبايد عدم عشق کافى  بنابراين  .دهد عمل تبليغ عشق ما را بهم نوعان افزايش مى   .١٥

  اشتباه          صحيح     .تبليغ نکردن قرار داد براى اى به عالم انسانى را بهانه

  

  بيست و هشتم  قسمت

کنيم، عشق خود را به عالم  تى ما تبليغ مىگفتيم که وق ابراز عشق و محبّت طرق گوناگون وجود دارد و براى

حضرت عبدالبهاء، بايد بطريقى بيان  نيروى عشق، بفرمودۀ. کنيم بشرى به صورت عشق به فرد يا افراد جامعه بيان مى

بدون چنين . کند گردد و در جهت هدف و يا شيىء باشد، مانند نيروى برق که در چراغ به شکل نور تجلّى مى

  .کند و در مجموع ابراز نشده و تجلّى نمى گردد، ديده نمى شود، احساس نمىاى، عشق  وسيله

بايد به خاطر داشته  ىشود که بسوى هدف و شيىء مشّخصى رهبرى شود، ول نيروى عشق وقتى ظاهر مى گرچه

عضو  وقتى " :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى. حّد و بى منتهى است عشق، نامحدود، بى. که عشق محدود نيست باشيم

هر موقع صفات . بگذار هلل باشد باشد، نتهىم ، بگذار محبّت تو خالص و بى خانواده و يا هموطن خود را دوست دارى

به هر نفسى که .  چه از خانواده تو باشد چه نباشد  ، الهى را در نفسى مشاهده ميکنى آن شخص را دوست داشته باش
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عبارت ذيل از آثار حضرت عبدالبهاء را حفظ  )ترجمه( )٢٧."( . . داشته باش مالقات ميکنى محبّت بى حّد و حصر

  :کنيد

اى ابن ملکوت جميع اشياء با محبّت اهلل نافع است و بدون محبّت اهلل مضرّ و سبب احتجاب از رّب  "

با محبّت الهيّه هر تلخى شيرين شود و هر نعمتى گوارا گردد مثًال نغمات موسيقى نفوس  ىالملکوت، ول

و جميع علوم با  دنفوس ُمنهمک در نفس و هوى را آلوده بشهوات کن ىرا روح حيات بخشد ولمنجذبه 

محبّت الهيّه مقبول و محبوب و بدون آن بى ثمر بلکه مورث جنون، هر علمى مانند شجر است و چون ثمر 

  )  ٢٨."(محبّت اهلل باشد آن شجره مبارکه است و اّال حطب است وعاقبت طعمه آتش گردد

  

  بيست و نهم  تقسم

هيچ موّفقيّتى : ايم بخاطر داشته باشيم گرفته پايان اين بخش، بايد يک حقيقت مهّم را که در زندگى فرا در

به تأئيد الهى آگاه باشيم و از جنود   کنيم بايد هنگامى که تبليغ امر الهى مى. گردد بدون تأئيد الهى، حاصل نمى

فرصت خوبى است که .  کنيم متعّدد در اين مورد اشاره مى اتد قطعه از بيانذيًال فقط به چن. قدرت بطلبيم ىاعل مالٔ 

  .ايد، آنها را حفظ نمائيد اگر تا حال اين نصوص را حفظ نکرده

تاهلل الحّق من يفتح اليوم شفتاه فى ذکر اسم ربّه لينزل عليه جنود الوحى عن مشرق اسمى الحکيم العليم و  "

  )٢٩."(صحاف من النّور و کذلک قّدر فى جبروت أالمر من لدن عزيز قديرب ىينزلّن عليه اهل مٔال أالعل

ذکر نام پروردگار خويش لب  بهقسم به خدا، کسى که امروز  : فارسى چنين است مضمون بيان مبارک به(

ين اينچن. هائى از نور بر او نازل ميشوند با صحيفه ىبگشايد، لشگريان وحى بر او نازل خواهد شد و اهل مالٔ اعل

  .)  است تقديرات الهى در عالم جبروت

اّن الذين هاجروا من اوطانهم لتبليغ أالمر يؤيّدهم الرّوح أالمين و يخرج معهم قبيل من المالئکة من لدن  "

  )٣٠( ."عليم طوبى لمن فاز بخدمة اهلل لعمرى ال يقابله عمل من االعمال اّال ما شاء ربّک المقتدر القدير عزيز

از وطنشان هجرت مينمايند، در ظّل تأئيدات  تبليغآنهائى که براى : فارسى چنين است بارک بهمضمون بيان م(

خوشا بحال کسانى . و از جانب پروردگار گروهى از مالئک سماء آنها را همراهى خواهند نمود اند روح االمين

نچه خدا اراده فرمايد، با ، بجز آ از اعمال نيک ىقسم به جانم هيچ عمل .که به خدمت پروردگار موّفق شوند

  .)اين عمل مقابله نخواهد نمود

انّه ينصر من نصره و يذکر من ذکره يشهد بذلک هذا الّلوح الّذى الح من أفق عناية ربّکم العزيز  "

  )٣١( ."الجبّار
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ر کس از ه کند نمايد هر که او را يارى نمايد و ياد مى او يارى مى : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

  .) است افق عنايت پروردگار عزيز ظاهر گشته زگواه اين امر لوح مبارکى است که ا .که او را ياد کند

بگو اى اهل بهاء مبادا سطوت اقويا قّوت شما را سلب نمايد و يا شوکت امراى ارض شما را خائف  "

روى حقيقت شما را مظّفر و منصور خداوند به ني. هراسان سازد بحّق توّکل کنيد و امور را بحفظ او سپاريد  و

  )٣٢."(قتدارما يشاء و فى قبضته زمام القدرة و اال ىالمقتدر عل خواهد ساخت انّه هو

مأة الف و لو ازداد فى حبّه  ىنصرة امرنا ليغلّبه اهلل عل ىفواهلل الّذى ال اله اّال هو لو يقوم احد منکم عل "

  )٣٣."(کذلک نفخنا روح القدرة فى کّل االشطارأالرض  من فى الّسموات و ىاهلل عل ليغلّبه

امر ما بپا خيزد، خداوند او را  يارىقسم به  خدا اگر يکى از شما به  : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

بر صد هزار نفر غلبه خواهد داد و اگر بر محبّت خود بيفزايد، خداوند او را بر کّل اهل آسمانها و زمين غالب 

  .)  ودخواهد نم

و يرسل اليکم نفحات جنّته العليا و  ىسيؤيّدکم بجنود لم تروها و ينجدکم بجيوش االلهام من المٔال أالعل "

و ينفخ فى قلبکم روح الحيات و يدخلکم سفينة  ىمشامکم بانفاس طيب تعبق من رياض المٔال أالعل يعّطر

  )٣٤."(المبين الفوز وهذا له الفضل العظيم انّ  هذا لهو النّجات و يريکم آياته البيّنات انّ 

شوند، شما را کمک مى  بزودى خداوند با لشگريانى که ديده نمى  : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

فرستد و مشامتان را با نسيمهاى  بوى خوش بهشت را بر شما مى. کند شما را پيروز مى ىاعل نمايد و با سپاه مالٔ 

دمد و شما را در کشتى  در دلهايتان روح حيات مى کند مى معّطرمى وزد،  ىاعل خوشبوئى که از گلستان مالٔ 

  .)  براستى که اين همان سعادت آشکار است. دهد کند و آيات بيناتش را به شما نشان مى نجات داخل مى

در اوج عال صف بسته و مهيّا و منتظر و مترّصد مرد ميدان و  ىاى بندگان آستان مقّدس، جنود مٔال اعل "

پس خوشا بحال فاِرسى که . اِرس عرفان که بمحض جوالن نصرت نمايند و تأئيد کنند و قّوت الّظهر گردندف

و صف جهل بدرد و سپاه  تازداسب جوالن دهد و طوبى از براى دليرى که بقّوت عرفان در ميدان برهان ب

." ه لفى فوز عظيم و ظفرُمبينضاللت شکست دهد و َعلَم ُهدى بلند کند و کوس غلبه بنوازد تاهلل الحّق انّ 

)٣٥(  
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  صفات  و  رفتار  مبلّغ

  هدف
درک اينکه مؤثّر . تأّمل در صفات و رفتار يک مبلّغ امراهلل

، تأّمل  ، فّعاليّت ر با تمايل به يادگيرى دائمىاگ  تبليغ  در  بودن

منّظم به آثار مبارکه براى کسب  اعمال و گفتار و با مراجعۀ در

 . همراه باشد افزايش خواهد يافت بينش و طلب هدايت
  

  

  



 صفات  و  رفتار  مبلّغ - ٤٢

  قسمت اّول

توانيم انجام   مى اند حّداّقل به دو طريق الهى را که حضرت بهاءاهلل به ما امر فرموده مقّدس تبليغ امر وظيفۀ

کنيم، و با شرکت در فّعاليّتهاى  در زندگى روزمّره برخورد مى  که  کسانى  کنيم يا با تبليغ افرادى که جستجو مى: دهيم

" بودن "در هر دو حالت بايد هشيارانه حقيقتى را که در بخش اّول کتاب به آن تأکيد شد، يعنى . بهائى تبليغى جامعۀ

فقط وقتى تالش هاى ما . وان دو واقعيّت جدانشدنى در زندگى روحانى خود در نظر داشته باشيمبعن" عمل کردن " و 

در يک کالس  ابراينبن. براى تبليغ خود و ديگران هم زمان صورت بگيرد، ميتوانيم چه خرمن بزرگى جمع آورى کنيم

   .ئيممربوط به تبليغ الزم است اوقاتى را صرف بررسى صفات و رفتار يک مبلّغ نما

ضمن تبليغ منّظم بطور دائم در پرورش آنها کوشش کنيد، کدامند؟   از صفات روحانى که شما بايد بعضى

هايى که در هر  ها و تمرين پرسش. قسمتهاى بعدى نصوص کوتاهى در مورد صفات روحانى به شما ارائه خواهد شد در

را در اکتساب فضائل روحانى ارزيابى نموده  کند که پيشرفت و ترّقى خود شود به شما کمک مى قسمت آورده مى

مقصود . دهد مالحظه کنيد که اکتساب هر يک از اين صفات تا چه اندازه تأثير کالم شما را در امر تبليغ افزايش مى و

ن بعنوا. تبليغ است خاّص امر فضائل اخالقى نيست، بلکه بررسى آنها در زمينۀ بارۀ کلّى در مطالعۀ ها، از اين قسمت

  :  کنيد براى موّفقيّت در امر تبليغ ضرورى است، تهيّه کنيد قدم، فهرستى از صفاتى را که فکر مى يناّول
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مورد کسب کمال  هاى آينده، در قسمت ها در اين بحث ىاصل داشته باشيم نکتۀ است در نظر مهمّ  

گرفته و  حت فشار قراربدون درک اين موضوع ت. تالش براى رسيدن به کمال است نيست، بلکه در بارۀ  مطلوب

بعدى مشاهده خواهيم کرد که  تقسم مثًال در. کوششى جهت تبليغ صرف نظر خواهيد نمود خواهيد شد و از هر دلسرد

البتّه اين به آن معنا نيست که فردى تا جوهر پاکى نباشد . گذارد چگونه افزايش پاکى قلب، در عمل تبليغ اثر مى

آگاه نباشيم چگونه  ىدهد، زيرا اگر از هدف اصل ر مقّدسه ما را به جهت کمال سوق مىطبعًا آثا. تواند تبليغ کند نمى

  .کنيم سبتوانيم آنرا ک مى



 

   ٤٣ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

  

  دوم   قسمت

  :فرمايند فرامين تبليغى حضرت عبدالبهاء چنين مى در

 و فکر مستريح و عزم و اراده   قلب مستغنى و روح منجذب  مقصود اين است که بايد نيّت خالص باشد و"

  )١."(افروخته باشد شديد و هّمت بلند و در محبّت اهلل شعلۀ

  :فرمايند همين لوح مى در

و چون    نيّت را خير نمائيد و تعلّق به اين عالم را قطع کنيد. از اين جهان و جهانيان منزّه و مقّدس شويد"... 

و لسانى ناطق به ترويج جوهر روح لطيف و خفيف گرديد و با عزمى ثابت و قلبى طاهر و روحى مستبشر 

  )٢..."(تعاليم الهى بپردازيد

اگر نيّت ما پاک  کنيد که قلب پاک و نيّت خالص در موّفقيّت در امر تبليغ مؤثّر است؟ چه مى شود فکر مى چرا

ما بخوبى بتوانيم تظاهر کرده و ديگران را متقاعد کنيم که نيّت ما خالص و قلبمان پاک است؟ بعضى از  ىنباشد ول

ميل به شناخته شدن، جاه طلبى و احساس برترى نسبت  رسد ىفکار ناخالص که در رابطه با تبليغ به آسانى به ذهن ما

  گذارد؟ ها در تبليغ تأثير مى يک از اين توانيد توضيح دهيد چگونه هر مى. کنيم، است به کسانى که تبليغشان مى

  ________________________________________________________________ :احساس برترى   .١

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________ :ميل به شناخته شدن   .٢

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________ : جاه طلبى   .٣

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  



 صفات  و  رفتار  مبلّغ - ٤٤

  سوم  قسمت

  :امراهلل نوشته شده ميفرمايند توقيعى که از طرف حضرت ولىّ  در

قواى خود سعى ميکنيم به   مو با تما  اند وقتيکه خود را فراموش ميکنيم حضرت عبدالبهاء بما اطمينان داده "

اين ما نيستيم که آن خدمت را انجام   .، تأئيدات الهى شامل حالمان ميشود قيام کنيم  خدمت و تبليغ امراهلل

انجام اهداف تبليغى خود استفاده نموده  اىاى هستيم که خداوند در آن زمان بر دهيم بلکه ما وسيله مى

   )ترجمه)(٣."(است

  : فرمايند ن توضيح مىتوقيعى ديگر چني در

چه قدر  .فقط يک نفس بالغ با درک روحانى و آگاهى عميق از امر ميتواند يک کشور را مشتعل سازد "

  ) ترجمه)(٤."(عظيم است قّوت امراهلل که ميتواند از طريق نفوس خالص و منقطع عمل کند

خود پرستى رهايى يافته و از خود فارغ بريم که از شّر  ما نهايت کوشش خود را بکار مى يک بهائى همۀ بعنوان

حتّى اگر . در اين طريق بسوى فراغت از خود بايد هشيار باشيم که گرفتار خودخواهى يا خود محورى نشويم. گرديم

اى  در عين حال به ورطه ىو رفاه ديگران داشته باشد ول رّقىممکن است يکنفر عالقه به ت. ما پاک و طاهر باشد انگيزۀ

فرد به دام " کنم  من به ديگران کمک مى "در طرز تفّکر. که آرزو کند خودش محور همه چيز قرار گيرد کشيده شود

را تبليغ  تىتصّور کنيد دوس. گردد متمرکز مى " من "، به  "کمک کردن" و يا به عمل "  ديگران "، تأکيدش بجاى  افتاده

هاى زير بيانگر احساسات و افکار  کدام يک از گفته. دخواهى کوشش کني اگر هشيارانه در احتراز از خود. کنيد مى

در محور همه چيز قرار "  خود "، بلکه  نيست"  خود " خواهى ابدًا بمعناى عدم شماست؟ بياد داشته باشيد که عدم خود

  .ندارد

  .روشن نمايد انشاءاهلل خداوند قلبش را باز نموده و آن را به نور ايمان    ___

  . قائص من او را از عرفان امر محروم ننمايداميدوارم که ن  ___ 

کنم، احساس خوبى  وقتيکه حقيقت را براى شخصى اثبات مى. دهد تبليغ کردن احساس خوبى به انسان مى  ___ 

  .دهد به من دست مى

  .بعد از آنچه براى او انجام دادم و همه چيز را به خوبى براى او تشريح کردم، حّقش بود که بهائى شود    ___

الهى احساس  اميد دارم که دوستم حضرت بهاءاهلل را بشناسد و همين سرورى را که من در خدمت به امر  ___ 

  . ام، احساس نمايد کرده

  .  کلمات درست به من عطا کن تا بتوانم او را به درستى تبليغ کنم  الفاظ و ، صحيح خدايا، افکار  ___ 

  



 

   ٤٥ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

  چهارم  قسمت

  : عبدالبهاء مى فرمايند حضرت

امروز بذر کاشته شد، دانه  .قلوب خود را از تعلّق به شؤون حاليّه فارغ نمائيد و به آينده به چشم ايمان بنگريد "

مسرور و خوشحال   .هايش پر ثمر گردد بر زمين افتاد به روزى ناظر باشيد که تبديل به درختى شود و شاخه

خداوند تاج افتخار بر شما ! که بى نظير است بتهآنرا ادراک نمائيد ال  ، قدرت باشيد که چنين صبحى دميده

درخشنده نهاده براستى نوريست که عالم را تابناک خواهد  هاى شما ستارۀ ارزانى داشته و در قلب

  ) ترجمه)(٥!"(کرد

  : فرمايند امراهلل چنين توصيه مى ولىّ  حضرت

ميشه مشتعل باشد، زيرا يقينًا فقط از اين ايمان و ايقان در وجود شما ه بنابراين بايد سعى نمائيد که شعلۀ "

  )ترجمه)(٦."(و موفقيّت نهائى را حاصل خواهيد نمود  ، قدرت  شده  طريق است که هدايت

ايمان در قلبش روشن  نمايد اين است که جرقۀ بهائى ثبت مى موافقيد دليل فردى که نام خود را در جامعۀ حتمًا

الهى در قلب  امر اّما اگر شعلۀ. اى است براى روشن شدن اين شعله امراهلل، وسيلههمچنين موافقيد که مبلّغ . شده است

مبلّغ فروزان نباشد چه ميشود ؟ چگونه ميتواند شمع قلب شنونده را روشن نمايد؟ ما ميتوانيم قاطع ترين دالئل را 

تواند  چه که شنونده مى. ر مستمع داردترين کالم را بيان نمائيم اّما بدون ايمان، اثرات ناچيزى ب مطرح و قانع کننده

ما بيشتر بيفروزد امکان  لبعشق الهى در ق هر چقدر شعلۀ  احساس کند آيا ما به آنچه ميگوئيم حقيقتًا معتقديم يا نه؟

د تواني اّما مبلّغ امراهلل بايد به چه چيزى ايمان داشته باشد؟ مى. شود هدايت نفوس به عرفان حضرت بهاءاهلل زيادتر مى

  . به چند موضوع اشاره کنيد؟ چند مثال براى کمک به شما در زير آورده شده است

  .تأئيدات الهيّه ايمان به قّوۀ   .١

  . ايمان به اينکه تعاليم الهى داروى شفابخش بشر امروز است   .٢

  . ايمان به استعداد هر فرد در معرفت حضرت بهاءاهلل   .٣

٤.   ______________________________________________________________________  

٥.   ______________________________________________________________________  

٦.   ______________________________________________________________________  

٧.   ______________________________________________________________________  

٨.   ______________________________________________________________________  



 صفات  و  رفتار  مبلّغ - ٤٦

٩.   ______________________________________________________________________  

١٠.   _____________________________________________________________________  

  

  پنجم  قسمت

  :فرمايند البهاء مىعبد حضرت

صحبت بداريد در وقت خطاب اّول توّجه به بهاءاهلل  ىپس زبان بگشائيد و بکمال شجاعت در هر محفل "

در  ىشود بيان نمائيد ول نمائيد و تأئيدات روح القدس بخواهيد و زبان بگشائيد و آنچه بر قلب شما القاء مى

  )٧."(نهايت شجاعت و متانت و وقار

  :خوانيم امراهلل مرقوم گرديده چنين مى ز جانب حضرت ولىّ توقيعى که ا در

در اين صورت حتّى اگر   . سرّ موفقيّت و قدرت او در اين است  .مبلّغ بهائى بايد اطمينان کامل داشته باشد "

با شما  ىاعل وحده قيام نمائى و در ميان مردم بى عالقه قرار گيرى بايد ايمان داشته باشى که جنود مالٔ 

بنابراين جهد . کند، غلبه خواهى کرد مى اومتظلمت که با امراهلل مق و با کمک آنها مطمئنًا بر لشگر. دهستن

  )  ترجمه)(٨."( . .خوشحال باش و با اطمينان ، کن

شدن با موقعيّت هاى تازه، سفر به نقاط ناآشنا، صحبت کردن با افرادى که آشنايى با ايشان نداريم، در  روبرو

ترين دارائى ماست با ديگران و درک اين مسئله که ممکن است با عدم قبول ايشان روبرو  آنچه که نفيسميان گذاشتن 

دانستن . شهامت ها اعتماد به خداوند و توّکل به اوست مۀه البتّه سرچشمۀ. گردد، احتياج به جرأت و شهامت دارد

دهد کارهايى را انجام دهيم که بدون  ما نيرو مى کند به مساعدت و راهنمائى مى اين که خداى مهربان همواره ما را

شد؟ آيا  داگر بهنگام تبليغ امر جرأت و شجاعت نداشته باشيم چه خواه. آئيم انجامش بر نمى تأئيد او هرگز از عهدۀ

  .دهيم؟ چند مثال بزنيد که چگونه براى تبليغ امراهلل به شهامت نياز داريم هاى خوب را از دست مى فرصت

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  



 

   ٤٧ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

  

  ششم  قسمت

  : فرمايد عبدالبهاء مى حضرت

اگر نفسى به جان و دل در نهايت   در جميع احيان ممدود گردد زيرا تأئيد الهى موکول بر آن   بساط تبليغ بايد "

حکمت  بايد که به حکمت باشد و ىهّمت کمر بر تبليغ امراهلل نبندد البتّه از تأئيد ملکوت ابهى محروم ماند ول

و اخالق رحمانى و اعمال و افعال ربّانى  بردبارىحبّت و مهربانى و صبر و اينست که به مداراى الهى و م

     )٩."(تبليغ نمايد نه اينکه به صمت و سکوت پردازد و بکلّى فراموش نمايد

  : فرمايند جاى ديگر مى در

حکمة البالغه ال کّل ما يعلم يقال و ال کّل ما يقال حان وقته و ال کّل ما حان وقته حضر اهله، اّن ذلک من ال "

فى االمور فال تغفل عنها ان کنت من اهل العزم فى جميع الشؤون بل شّخص العلل و أالمراض و العياء و 

  )١٠."(ثّم العالج و هذا منهاج المهرة من حذاق أالّطباء أالعراض 

تنى است، چه گف و نه هر  نه هر چه دانستنى است قابل گفتن است : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

الهى در امور  ، اهلش حاضر نه، اين از حکمتهاى بالغۀ زمانش فرا رسيده و هر چه زمان گفتنش رسيده

حقيقت را بياد داشته باش و از آن  نشؤون زندگيت از اهل عزم و اراده باشى، اي اگر بخواهى در همۀ . است

  .) اين است راه و روش طبيبان حاذق. دازىابتدا بايد امراض را تشخيص دهى بعد به معالجه پر. غافل مباش

اين بيان به اين معنا نيست که حکمت مانع بروز شجاعت . و شجاعت بايد با حکمت تعديل شود شهامت

عمل وارد  هنگامى که يک مبلّغ امراهلل داراى شهامت و حکمت باشد شجاعانه به عرصۀ. دو بايد با هم باشد هر. گردد

اينکه چه بگويد و چه نگويد، چگونه با افراد در هر . نمايد روشن، پيشرفت مى و انديشۀ صحيح شود و با ارادۀ مى

. موقعيّت خاّص برخورد کند و چگونه پاسخ پرسش هايشان را بدهد، تمام اين تصميمات بايد با حکمت گرفته شود

انجام اين کار غير عاقالنه "  بايد از عادت باين که مرتب بگوئيم. ليکن حکمت، نبايد عذرى براى عمل نکردن باشد

کنيد راه  فکر مى. هايى ذکر شده که يک مبلّغ بهائى ممکنست با آن روبرو شود در زير موقعيّت. باشيم ربر حذ" است

  ها چيست؟ يک از اين موقعيّت حّل عاقالنه در برخورد با هر

آن شخص به امر حمله کرده . کنيد ىامر م  بارۀ  شويد و شروع به صحبت در با شخصى در يک جلسه آشنا مى   .١

   _______________________________ کنيد؟ شما چه مى. گويد بهائى مى جامعۀ سخنان نامربوط در بارۀ

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  



 صفات  و  رفتار  مبلّغ - ٤٨

مورد امر  د تا بيشتر درکن رسد نسبت به امر بسيار عالقمند شده شما را به منزلش دعوت مى يک نفر که بنظر مى   .٢

دهيد و مالقات بخوبى پيش  شما جنبه هاى گوناگون امر و تعاليم را برايش توضيح مى. اطالعات کسب کند

. الهى پاسخ مشکالت دنياى امروز است امر ندک گويد از آنچه شنيده بسيار خشنود است و فکر مى او مى. رود مى

پيمائى سياسى که روز بعد  مرى به او بدهيد تا بتواند در يک راههاى ا خواهد که يک دسته جزوه او از شما مى

  __________________________________  کنيد؟ شما چه مى. قرار است در آن حاضر شود توزيع نمايد

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

نسبت به امر شايق  شويد که يکى از آنها در ضمن صحبت متوّجه مى. کنيد امر با دو نفر صحبت مى بارۀ  شما در  . ٣

  _________________________________________ کنيد؟ شما چه مى. ندارد ىديگرى تمايل ىشده ول

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

تبليغ منطقه و محفل روحانى محّل صورت  هاى تبليغى مشترکًا توسط لجنۀ اى که فّعاليّت دهکده يک هفته در   .٤

 هدف اين پروژه گسترش تعداد احبّاء از طريق تبليغ همۀ .کنيد آنها شرکت مى اقامت کرده و در برنامۀ گرفته،

و  روند براى ديدن افراد بمنازل ايشان مى مبلّغين ز،ومّدت ر در. بهائى است ها و تحکيم جامعۀ اعضاى خانواده

هاى مختلف زندگى جامعه بحث  آنجا در مورد جنبه شود و در ها جلساتى براى همه ترتيب داده مى شب

هايى مانند  شب يک نمايشى در مورد موضوع براى باال بردن درک و معلومات احبّاء گروه شما هر. شود مى

  .نمايد اخالق کودکان، ازدواج بهائى و مراسم تدفين بهائى ارائه مى درس ضيافت نوزده روزه، کالس

پرسد و شما جوابش  مى ىازدواج بهائى، يکى از شرکت کنندگان ، از شما سؤال بارۀ در حين مشورت در يکشب

احبّاء به  از چند نفر. دهد او جواب شما را نمى پذيرد و همچنان به اظهار نظر خودش ادامه مى ىول. دهيد مى را

بى اعتبار نشان دادن قوانين ازدواج  اوشود که قصد  بعد از مّدتى واضح مى ىدهند ول سؤال او جواب مى

  _________________________________________ کنيد؟ شما چه مى. است بهائى در نظر جمع حاضر

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  



 

   ٤٩ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

 سکنۀ  بعد از چند روز، بيشتر. کنيد تبليغى سفر مى با گروهى از ياران، به شهر کوچکى براى شرکت در يک پروژۀ   .٥

يک روز . شوند شوند که گروه شما در آنجاست و بسيارى از ايشان مشتاق استماع نداى الهى مى شهر متوّجه مى

 زنيد، گروهى از افراد مست که در جلوى ميخانۀ مى مدشهر ق ىکه شما همراه چند تن از دوستان در خيابان اصل

شما چه . امراهلل براى ايشان صحبت کنيد بارۀ کنند که داخل رفته و در اند از شما دعوت مى شهر ايستاده

  ____________________________________________________________________کنيد؟  مى

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

  هفتم  قسمت

  : فرمايند بهاءاهلل مى حضرت

بکمال لطف و شفقت با او تکلّم   و اگر نفسى از ادراک بعضى مراتب عاجز باشد يا نرسيده باشد بايد...  "

  )١١."(ّوى مشاهده نمايندو عل ىنمايند و او را متذّکر کنند من دون آنکه در خود فضل

  :فرمايند مقام ديگر چنين نصيحت مى در

اى اهل بهاء با جميع اهل عالم بروح و ريحان معاشرت نمائيد اگر نزد شما کلمه و يا جوهريست که دون " 

شما از آن محروم، بلسان محبّت و شفقت القاء نمائيد و بنمائيد اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل واّال 

روح و بمثابه  قلوب است و مائدۀ باو دعا نمائيد نه جفا لسان شفقت جّذا را باو گذاريد و در بارۀاو 

  )١٢..."( معانيست از براى الفاظ و مانند افق است از براى اشراق آفتاب حکمت و دانائى

اّما نبايد . ر نشان دهيمبريم که در روابط خود با ديگران محبّت و صب عنوان بهائى نهايت کوشش خود را بکار مى به

فردى . مثًال بعضى اوقات، مهربانى ممکن است در حقيقت رفتار پدرانه باشد. محبّت را با نکات ديگر اشتباه نمود

کند، مانند اين که آنها اطفال  که در شناخت ظرفيّت و استعداد ديگران مشکل دارد و اغلب با محبّت با آنان رفتار مى

تواند حّداکثر محبّت را نشان  کند؛ شخص مى مهربانى خودنمايى مى ريا گاهى در جامۀ. باشد هستند و او پدرشان مى

تواند  مى مثالً . شود صبر هم مثل محبت گاهى نابجا استفاده مى. منافع شخصى باشد بدهد، اّما در واقع در انديشۀ

  . رين زير را انجام دهيدآنچه گفته شد، تم بارۀ براى تفّکر بيشتر در. اى براى غفلت باشد بهانه
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اّما وقتى که در پايان، وى با ابراز عقيده هايش با . کنيد الهى را به فردى معّرفى مى با نهايت مهربانى امر   .١

  ______________ آيا محبّت شما صادقانه است؟. شويد کند، شما عصبانى مى هاى شما مخالفت مى حرف

___________________________________________________________________________  

عزيزم : "پرسيد مى گاهى  از هر. کنيد معّرفى مى از شما دارند، را براى کسانى که تحصيالت کمتر هنگامى که امر   .٢

  __________________________________اين محبّت است يا محبّت تؤام با ترّحم؟" شويد؟ متوّجه مى

کنيد که چون درک مفاهيم بهائى براى او بسيار مشکل  فکر مى. کنيد د بيسوادى ابالغ مىامر الهى را به فر   .٣

تؤام   اين عمل محبّت است يا محبّت. کنيد الهى را به چند تعليم ساده تبديل مى است، از اينرو پيام

  _____________________________________________________________________  ترّحم؟ با

شما بطور کامل امر را به او معّرفى  ىچه اين کار وقت الزم دارد، ول گر .کنيد امر را به شخص بيسوادى معّرفى مى   .٤

اين عمل ناشى از صبر . دهيد را توضيح مى خوانيد و معانى آنها کنيد و قسمتهائى از آثار مبارکه را با او مى مى

  ______________________________________________________تؤام با ترّحم؟  محبّت  است يا

گيريد که به او  تصميم مى. است  داشته و مستعد  نظر رسد که نسبت به امر ُحسن يکى از همسايگان شما بنظر مى   .٥

کنيد تا تعاليم مبارک را  بعد از چند جلسه بحث و صحبت و با محبّت زياد، او را يارى مى. ابالغ کلمه نمائيد

بعداز تسجيل شدن باز هم به تزئيد معلومات او . بشناسد رادهيد تا آنکه حضرت بهاءاهلل   پرورش  و راا درک کند و

ترّحم   با  آيا اينکار محبّت تؤام. کنيد تا وقتى که مستقًال به ترويج امر قيام کند کمک مى

  ______________________________________________________________________ است؟

امر با يک نفر، او به  بارۀ  پس از دو ساعت صحبت و بحث در. کنيد اى نزديک تبليغ مى در دهکده   .٦

 به او يک جزوۀ. گويد که از تعاليم بهائى خوشش آمده و ميل دارد کتاب هايى در اين مورد بخواند مى شما

کنيد بهتر است چند ماه  فکر مى د،اربا تصّور اينکه اين شخص سواد چندانى ند. دهيد کوچک معّرفى امر را مى

   _____________________ اين عمل، عالمت صبر است يا غفلت؟. به او وقت بدهيد تا کتاب را بخواند

  

  هشتم  قسمت

  :بهاءاهلل مى فرمايند حضرت

ه اگر بتبليغ مشغول شوند بايد بتوّجه خالص و کمال انقطاع و استغناء و علّو هّمت و تقديس فطرت توجّ  "

و لباسهم حّب ربّهم العلّى االبهى  اهلل ىالٓء ان يکون زادهم التوّکل عل باشطار بنفحات مختار نمايند ينبغى لهؤ

  )١٣."(تا کلمات آن نفوس مؤثّر شود

  : عبدالبهاء مى فرمايند حضرت



 

   ٥١ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

وده ننشينند اين نفوس شب و روز آرام نگيرند و آالم نبينند و فراغت نجويند در مضجع راحت نيارمند آس...  "

  )١٤..."(اهلل کنند و ازمان را وقف اعالء کلمة اهلل آلوده نگردند اوقات را صرف نشر نفحات

باشيم، يعنى چه؟ تکميل   "منقطع " اّما اينکه ما بايد در حين تبليغ. تبليغ است الزمۀ که انقطاع، دانيم مى

  .اين سؤال فکر کنيد بارۀ کند تا در جمالت ذيل به شما کمک مى

  .باشد  _______________________نمائيم، بايد توّجهمان  وقتيکه به تبليغ امراهلل قيام مى   .١

  .باشيم  _________________________  نمائيم، بايد کامالً  وقتيکه به تبليغ امراهلل قيام مى   .٢

  .باشد  _____________________  هاى ما بايد نمائيم، قلب وقتيکه به تبليغ امراهلل قيام مى   .٣

 داشته ___________________ و___________________   نمائيم، بايد وقتيکه به تبليغ امراهلل قيام مى   .٤

  . باشيم

  . انتخاب کنيم____________________________   سفرمان را است که توشۀ شايسته   .٥

  . باشد_________________________ بايد لباسمان    .٦

  .___________________________ وارد شدن به ميدان خدمت، بايد شب و روز با   .٧

  و  نيارميم راحت   _____________ در  نجوئيم  _______________  نبينيم و _______________  بايد ما   .٨

  . ننشينيم  __________ 

 و  کنيم  ___________________  صرف _____________  ما بايد منقطع وآلوده نشده   .٩

_________________________________________ .  

  

  نهم  قسمت

  : فرمايند بهاءاهلل مى حضرت

  ) ١٥."(بخوان ناس را بشطر پروردگار عالميان بحرارت و جذبى که جميع را مشتعل نمايد "

  : فرمايند امراهلّل مى ولىّ  حضرت

بگذاريد اين .  يقان و درک و شور بتبليغ امرش پردازيمبيائيد قيام کنيم و با تخلّق به اخالق حسنه و ا "

شور و شوق تبليغ ساير امور زندگى ما را تحت الشعاع  و  هر شخص بهائى باشد ترين وظيفۀ مهّمترين و ضرورى

  )  ترجمه)(١٦."(قرار دهد
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ى که ما را بحرکت ا اگر بخواهيم که در کوششهاى خود جهت افزايش تعداد احبّاء موفّق گرديم بايد انگيزه ما

سرور بهائى  قلوب ما بايد از شدت شوق مشتعل باشد، چگونه ميتوان لّذت و. آورد شوق و شور تبليغ امر باشد در مى

نباشيم؟ البته وقتى که با اشتياق  پيام حضرت بهاءاهلل را به  روراشتياق و مس بودن را به ديگران ارائه داد اگر خودمان پر

خواهيم تبليغ  و کسانى را که مى. ، بايد مراقب باشيم که از حّد و مرز مناسب پا فراتر نگذاريمدهيم ديگران ارائه مى

فشار زياد سبب تغيير دين  کهاست که معنى آن اينست " و اجبار زور " اى که اغلب بکار مى رود کلمه  .کنيم از خود نرانيم

ايم نبايد آنقدر بى  ر عين حال که از زور و اجبار منع شدهد ىاند، ول بهائيان بشّدت از اين کار منع شده. افراد گردد

  .متقاعد کننده باشيم که کوشش هاى تبليغى ما بى نتيجه بماند تفاوت و غير

در تغيير دين ديگران عبارات ذيل را   اشتياق در تبليغ و اصرار و تفاوت بين شور کمک جهت تفّکر در بارۀ براى

در کداميک  .مشّخص کنيد+ آنرا با عالمت  ، ميک از حّد مناسب خارج خواهيد شدو مشخص کنيد که در کدا بخوانيد

يک اقدام شما   و در کدام  مشّخص نمائيد xبا عالمت  آنرا  ود؟به علّت بى تفاوتى و عدم شور و اشتياق مؤثّر نخواهيد ب

  .مشّخص کنيد ) ارهست*(آنرا با عالمت   تؤام با شور و اشتياق و در حّد مناسب و درست خواهد بود؟

الهى هستيد که در هر فرصت مناسبى در مکالمات خود بطور طبيعى اصول ديانت بهائى را ذکر  امر آنقدر شيفتۀ   ___

  . شويد که اين عقايد از تعليمات حضرت بهاءاهلل سرچشمه گرفته است کنيد و در موقعيّت مناسب، يادآور مى مى

عمًال  شما امر بشنوند  يد که اگر مردم هم نخواهند اظهارات شما را در موردبه کار تبليغ اشتياق دار آنقدر   ___

  .کنيد مجبورشان مى

کنيد، هميشه جهت صحبت را بنحوى عوض کرده  الهى هستيد که هر وقت با مردم صحبت مى امر آنقدر شيفتۀ   ___

  . کنيد و آنرا به حضرت بهاءاهلل و تعاليمشان مربوط مى

هم از شما بپرسند به پاسخ  ىامر سؤال بارۀ يگران شما را يک بهائى متعّصب بدانند، از اينرو اگر درميل نداريد د   ___

کنيد که  اصرار کنند و دوباره سؤال نمايند کتابى به ايشان داده پيشنهاد مى ىاگر خيل. کنيد کوتاهى اکتفاء مى

  . خودشان آنرا مطالعه کنند

فرهنگى مردم  دانيد که با سابقۀ مى. شهر مجاور به ساکنين آن محّل معّرفى نمائيدميل داريد ديانت بهائى را در    ___

اّما  .اى نيست مذهب صحبت کردن، عمل پسنديده بارۀ هاى مردم رفتن و خانه به خانه در آن محّل به در خانه

  .، دعايى خواند و تبليغ را خانه به خانه انجام داد توّکل داشت  کنيد بايد شما فکر مى

يک بعدازظهر به آن شهر . ميل داريد که ديانت بهائى را در شهر مجاور به ساکنين آن محّل معّرفى نمائيد   ___

مذهب  بارۀ هاى مردم رفتن و خانه به خانه در فرهنگى مردم آن محّل به در خانه دانيد که با سابقۀ مى. رويد مى

توانيد در آنجا انجام  که تنها کارى که مى گيريد مىبنابراين تصميم   .اى نيست عمل پسنديده صحبت کردن،

  . دهيد اين است که چند مناجات بخوانيد و سپس به خانه برگرديد



 

   ٥٣ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

کنيد بهترين  رويد که مردم به آموزش رسمى و خدمات بهداشتى دسترسى ندارند، شما فکر مى اى مى به دهکده    ___

دهيد که اگر  به آنان قول مى. تواند براى آنها انجام دهد ر مىراه تبليغ، تأکيد در تمام کارهاى خوبى است که ام

کوچک بهداشتى برايشان  و يک پروژۀ نيدک هاى درس اخالق تأسيس مى بهائى شوند براى اطفال کالس

  . نمائيد فراهم مى

کنيد  را دعوت مىشروع و آنها  ىبا دادن کارت تسجيل  خود را مند حضور دارند جلسۀ در جلساتى که افراد عالقه   ___

  . بهائى گردند توانند عضو جامعۀ گاه تحت تأثير تعاليم قرار گيرند مى که هر

کنيد که بسيار جاى خوشوقتى  مند شرکت دارند اغلب جلسه را با اين جمله شروع مى در جلساتى که افراد عالقه   ___

ها،  چه بهائى گر  گوئيد به آنها مى. يان بگذاريدايد پيام حضرت بهاءاهلل را با ايشان در م است براى شما که توانسته

هدف از اين جلسه ها اين  ىبيشترى به امراهلل مؤمن شوند ول عدۀدهند به اميد اينکه  چنين جلساتى را ترتيب مى

  .نيست که مردم را تحت فشار قرار دهند تا بهائى شوند

اينکه هدف از انعقاد اين جلسات بهائى کردن آنها  مند شرکت دارند شما با توضيح در جلساتى که افراد عالقه  ___

مهّم است که ايشان با فراغت، در مورد .  چند عقيده است قصد شما فقط ارائۀ. کنيد نيست جلسه را شروع مى

 حقيقت و صّحت اين عقايد مطالعه و بررسى نمايند و بطور جّدى قبل از اينکه تصميم بگيرند عضو جامعۀ

  .آنها فکر کنند رۀدر با  بهائى شوند

امر در قلبش فروزان شده است، بنابراين  کنيد که شعلۀ مّدتى است که مشغول تبليغ دوستى هستيد و احساس مى   ___

  .بهائى بپيوندد کنيد که به جامعۀ يک روز او را دعوت مى

فروزان شده است، بنابراين امر در قلبش  کنيد که شعلۀ مّدتى است که مشغول تبليغ دوستى هستيد و احساس مى   ___

  .کنيد با اين فکر که يک روز بهائى خواهد شد او را به جلسات متعّدد بهائى دعوت مى

. ايد شدهاى براى معّرفى امر به شهرى فرستاده  تبليغ ناحيه لجنۀ شما عضو يک گروه تبليغى هستيد که بوسيلۀ   ___

زمانى که کيف . دهيد کسى که مى بينيد يک عدد مىهاى تبليغى در دست داريد بهر  يک کيف پر از جزوه

  .گرديد مى شد به منزل بر ىخال

. ايد شدهاى براى معّرفى امر به شهرى فرستاده  تبليغ ناحيه لجنۀ شما عضو يک گروه تبليغى هستيد که بوسيلۀ   ___

گذرد  برابر شما مىاى ايستاده و از هر کسى که از  رود، شما يک گوشه گروه شما به يک محّل عمومى مى

  ايد؟  حضرت بهاءاهلل شنيده پرسيد آيا در بارۀ مى

نقشه اين . کنيد که شهر مجاور را با امر آشنا سازيد همراه گروهى از ياران در يک فّعاليّت تبليغى شرکت مى   ___

م به سوى شما است که به پارک رفته و براى مّدت طوالنى براى موّفقيت نقشه دعا کنيد، به اين اميد که مرد

  .جذب شده و بطرف شما بيايند تا شما بتوانيد تبليغ کنيد
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وارد  وقتيکه  .کنيد همراه گروهى از ياران در يک فّعاليّت تبليغى براى آشنائى مردم شهر مجاور با امر شرکت مى   ___

ديک بازار با عکس نز شويد، بهمراه چند نفر از اعضا گروه يک نمايشگاه کوچک از تعدادى کتاب و شهر مى

مردمى که از آنجا . نشيند هر يک از شما به نوبت نزديک نمايشگاه مى. دهيد مقامات محلّى ترتيب مى اجازۀ

اى ابراز عالقه کردند،  اگر آنها با طرح سؤال و يا نظريه. کنند ها نگاه مى ها و عکس گذرند ايستاده و به کتاب مى

  .کنيد با آنها صحبت مى

تبليغى بثمر نرسيده بود، شرکت  ىهاى قبل يّت تبليغى براى معّرفى امر در شهر مجاور که کوششدر يک فّعال  ____

بعنوان مطالعات اّوليّه براى فّعاليّت تبليغى گروه شما، با سازمان هاى مختلف، با مؤّسسات آموزشى و . کنيد مى

شهر را که نسبتًا  ىم چند نفر از اهالهمينطور نا. شويد هاى پيشرفت اقتصادى آشنا مى اجتماعى و گسترش برنامه

اى از کارهاى مختلف  بر اساس اين اّطالعات، گروه شما نقشه. ايد اند، بدست آورده به امر توّجه نشان داده

مدارس  محلّى، هاى راديويى، نمايشگاه در يک محّل عمومى، مالقات مقامات تبليغى شامل مصاحبه

ها ترتيب معّرفى امر در دبيرستان شهر و  ثًال از طريق يکى از مبتدىم. کنيد مى تنظيمهاى مختلف  سازمان و

خواهيد براى صرف  کنيد ليستى از افرادى که مى همينطور که مردم را مالقات مى. انجمن زنان داده شده است

اى  همچنين برنامه. گيريد گردد، در نظر مى قهوه يا ناهار يا براى شرکت در جلسه هائى که شب ها منعقد مى

مند را دعوت  ترتيب داده و اشخاص عالقه" مفهوم روحانيّت براى بشر امروز " براى آخر هفته تحت عنوان

از آنجا که يکى از اعضاى گروه شما به آسانى ميتواند با مردم شهر در اماکن عمومى آشنا شده و به . کنيد مى

خود را به دعوت مردم براى شرکت در  او بيشتر وقت ايدنحو طبيعى و دلپذير آنها را به جلسات دعوت نم

  .کند هاى مختلف که شما مسؤول انجامش هستيد صرف مى فّعاليّت

هايى براى ابالغ کلمه در چندين دهکده که مردم آن به امر ُحسن نظر دارند،  اى شما، فّعاليّت تبليغ ناحيه لجنۀ   ___

فى امر به جميع ديگر و معرّ  ىتن از منزل به منزلگيرد که بهترين روش رف گروه شما تصميم مى. است ترتيب داده

  . گردد گروهى را فراموش کنيد باعث ناراحتى آنها مى ودر حقيقت اگر به مالقات گروهى رفته . افراد است

  

  دهم  قسمت

که قبًال يادآورى گرديد تأکيدى که بر اهميّت کسب صفات روحانى در مباحث مربوط به تبليغ  همانگونه

آنچه الزم است اين که هدفى معيّن . رود مبلّغ امراهلل از هر جهت کامل باشد بر اين نيست که انتظار مى نموديم دليل

بسوى کمال حرکت نمايد مهّم نيست که هدف  اقانهانسان بايد مشت. کرد و وجدانًا براى رسيدن به آن کوشش نمود

زيرا   .شرفت در اين مسير بايد تواضع و فروتنى داشتضرورى است که به ياد داشت براى پي. نهائى چقدر دور به نظر آيد

حضرت . گردد شود، آلوده مى گردد و بذرى که در قلوب ديگران کاشته مى بدون فروتنى، کاميابى سبب سقوط مى

  : فرمايند مى اءعبدالبه



 

   ٥٥ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

حجبات نفس و  و پردۀ آتش تأثير کند نهايت متأثّر باشد تا بيانش مانند شعلۀ مبلّغ بايد در وقت تبليغ بى   خود "

تا ديگران متنبّه گردند و بايد در نهايت محّويت و فنا   هوى بسوزاند و بايد در نهايت خضوع و خشوع باشد

  ) ١٧."(نمايدتبليغ کند و اّال تأثير ن ىاعل آهنگ مالٔ   باشد تا به

  :دهند جاى ديگر به ما هشدار مى در

ندانى  ت که نبايد نفوس را توهين نمود و بجهالت نسبت داد که توتعاليم الهيّه در اين دور نورانى چنين اس "

و من دانم بلکه بايد بجميع نفوس بنظر احترام نظر کرد و در بيان و داللت بطرز تحرّى حقيقت مکالمه نمود 

مبلّغ نبايد خويش را . چگونه و چسانست ينيمچند در ميانست تا تحرّى حقيقت نمائيم و بب ىکه بيائيد مسائل

اين فکر سبب تکبّر گردد و تکبّر سبب عدم تأثّر بلکه بايد امتيازى در خود نبيند . دانا و ديگران را نادان شمرد

اين نوع بيان تأثير کند و سبب تربيت نفوس . و با ديگران به نهايت مهربانى و خضوع و خشوع صحبت بدارد

  )١٨."(شود

شوقى که در قسمت قبل  مطالعه  ّول مطالعه کرديم با شور وچه تفاوتى بين شور و شوق نفسانى که در نّص ا   .١

  ______________________________________________________________کرديم وجود دارد؟

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ____________________  دهد؟ توانيد چند مثال بنويسيد که چگونه فروتنى نفوذ کالم ما را افزايش مى مى   .٢

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  

      يازدهم  قسمت

کامًال درست . باشد ديگرى در رابطه با فروتنى وجود دارد که در بررسى ما در موضوع تبليغ قابل توّجه مى نکتۀ

،  است که بايد دائمًا در جهت پيشرفت شرائط معنوى و ترّقى صفاتى که سبب مى شود مبلّغ اليق و شايسته امر شويم

کنيم، نبايد اجازه بدهيم که اين  فضائل خود کوشش مى لکه هشيارانه در جهت تکمي ىاّما در حال. قدم برداريم

فروتنى ما را از . امور تبليغى پيآمد شايستگى خود ما بوده است در زمينۀانديشه در ذهن ما رخنه کند که کاميابى ما 

  . کند کنيم مهّم هستيم حفظ مى اينکه احساس مى
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هر نقشى که ما در يارى افراد در . بايد موفقيّتهاى خود را در امور تبليغى از نفس خود جدا بدانيم همواره

عنايت ملکوتى حّق است که نفوس را . ه که شامل حال ما شدهايم فضل الهى بود شناسائى حضرت بهاءاهلل داشته

هاى  اى گرديم که از طريق آن خداوند نقشه وسيله تاتوانيم اميدوار باشيم  ما فقط مى. کند براى اين هدف انتخاب مى

هدايت  لۀبخشد کسب نمائيم و وسي ما بايد سعى کنيم تا صفاتى را که بما اين شايستگى را مى. کند مى ىخود را عمل

  :نمايد، چنين ما را انذار مي امراهلل که از طرف ايشان نوشته شده بيان ذيل از يکى از توقيعات حضرت ولىّ . بشر گرديم

اهلل  شايد علّت عدم موفقيّت شما در ميدان تبليغ اينست که بيشتر بضعف و عدم لياقت خود براى اعالء کلمة "

اند که نظر به عجز خود ننموده بلکه  بدالبهاء مکررًا تأکيد فرمودهحضرت بهاءاهلل و حضرت ع. ناظر ميباشيد

فّعال فيض و نزول رحمت  و واسطۀ موديمجميع توّکل و اعتمادمان را بخدا واگذاريم بمحض اينکه قيام ن

 کنيد که مبلّغين هستند که عقائد را تغيير آيا تصّور مى. گردد ، عون و عنايت حّق شامل حال مى الهى گشتيم

اى هستند که خود را تسليم نموده تا  حاشا و کّال آنها فقط نفوس مجرده  نمايند داده و يا قلوب را تقليب مى

اگر نفسى از . ، مورد استفاده قرار دهد نحو که اراده فرمايد ايشان را به حرکت آورده بهرروح حضرت بهاءاهلل 

و نتيجه لياقت شخصى او بوده کارش تمام و آنها ولو براى يک ثانيه فکر و يا تصّور کند که خدمات ا

اى از اشخاص اليقه مقتدره با وجود خدمات جليله  اين است منتهى علّتى که عّده  .گردد سقوطش شروع مى

ميزان . بغتتًا خود را بکلّى عاجز يافتند و چه بسا که روح دافع امر آنها را چون نفوس عاطله متروک ساخت

  .گردد ىا تسليم نموده تا اراده حّق بوسيله ما عملموفقيّت حّدى است که خود ر

عشق به خدمت و تبليغ  ، بگذار قلبت از شعلۀ نگذار ضعف خود بر شما غلبه کند، توّکل کامل به خدا کن "

  .امر او مشتعل شود، و خواهى ديد که چطور قّوتى که بتواند قلوب را تقليب نمايد ظاهر ميشود

در حقيقت نفس . مئنًا حضرت شوقى افندى براى موفقيّت شما دعا خواهند نموداگر قيام به تبليغ کنى مط "

  ) ترجمه)(١٩."( قيام به تنهائى مشمول نصرت و تأئيدات حّق است

شود تبليغ يک مبلّغ موّفق امراهلل بدون اثر  توانيد چند مثال بزنيد که چطور غرور و تکبّر باعث مى آيا مى   .١

  _______________________________________________________________________باشد؟

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

شود، ما را در هر خدمت بى  زمانى که غرور و تکبّر در رفتار ما ظاهر مى. فروتنى تنها در امر تبليغ ضرورى نيست   .٢

  :براى تفّکر در مورد انواع گوناگون غرور در رابطه با تبليغ، تمرينهاى زير را انجام دهيد .نمايد اثر مى
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يکى . خاّصى از کشور در دست انجام است در يک ناحيۀو اميد کاميابى زياد  ىتبليغى با روش عال پروژۀ يک

کداميک از . کند کند که اين پروژه، آنطور که بايد از ممتازترين استعداد او استفاده نمى از احبّاء فکر مى

  عدم غرور اوست؟ العملهاى زير نشان دهندۀ عکس

  .دهد ده از استعدادهايش را نمىاستفا عدم شرکت در برنامه به اين دليل که پروژه به او اجازۀ   ___

کند و از  اى که الزم باشد کار مى کند، با دوستان خود در هر زمينه با خشنودى در برنامه شرکت مى    ___

  .  گيرد هاى ديگر خود به حّد امکان بهره مى توانايى

ينکه از استعدادها و گويد که نقشه واقعًا خوب نيست براى ا کند نقصى در پروژه پيدا کند و مى سعى مى   ___

  . کند توانائيهاى احبّاء استفاده نمى

چند نفر از اعضاء .  کند سريع امر در ناحيه خود امتحان مى هاى مختلفى را براى توسعۀ بهائى راه جامعۀ يک

کداميک از . داشته است ىديگر اجرا شده که نتائج عال شوند که روش ديگر در منطقۀ جامعه، متوّجه مى

  ت زير، بيانگر عدم غرور و يا عدم بى حکمتى است؟اظهارا

زيرا اين طرحى . نتيجه گيرى شود که، اين روش احتماًال در شهر ايشان مؤثّر نخواهد بود  بدون بررسى    ___

  . است که تّوسط ديگران در محّل ديگرى طّراحى شده است

در جاهاى ديگر هم موفقيّت آميز باشد  نتيجه گيرى اينکه اگر طرح در يک محّل موّفق بوده، پس بايد   ___

  . لذا بدون تغيير بايد مورد استفاده قرار گيرد

آن را در موقعيّت جديد اجرا  دقيق طرح به منظور يافتن راهى براى آنکه بتوان قسمتى و يا همۀ مطالعۀ   ___

  . شد انجام دادو بر آن اساس طرح را پذيرفت و بر مبناى تجربه هر نوع تغييرى که الزم با. نمود

اى براى او ترتيب داده شده  جلسه. نمايد اى که به آن آشنايى ندارد مالقات مى مبلّغ سيّار از يک جامعه يک

عدم غرور در شخص مبلّغ   کداميک از اقدامات زير نشان دهندۀ. است که با گروهى از احبّاء صحبت کند

  است؟ 

  .وستان با تصّور اينکه معلومات آنها کم استالهى به د معّرفى ساده و مختصرى از امر   ___

افرادى که در جلسه  مسؤول، بمنظور درک سطح معلومات و تجربۀ از محفل روحانى محّل، يا لجنۀ   ___

  .کند ، راهنمائى مى طلبد و بر اساس آن موضوع مناسب براى جلسه انتخاب مى حضور خواهند يافت

گيرد که شنيدن يک نطق آتشين آنها  ائى نياز به تشويق دارند، تصميم مىافراد به با توّجه به اينکه همۀ   ___

يابند، در  در حاليکه بر خالف تصّور وى، اکثر افرادى که در جلسه حضور مى. سازد را فّعال و خدوم مى

  . امر بسيار فّعالند
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گروه در . ز کشور ديدن نمايدملّى تبليغ از يکى از احبّاء خواسته است از يک گروه تبليغى در يک ناحيه ا لجنۀ

کداميک از . رسد کم به ثمر مى و فّعاليّتهايش در جهت گسترش و استحکام امر کم. کند حقيقت بخوبى کار مى

  را منعکس مى سازد؟   مطالب ذيل حّس فروتنى مبلّغ سيّار

دهد، سعى  شنهاد مىکند و در وقت لزوم پي دهد، در فّعاليّت آنان شرکت مى گوش مى به تجربيّات گروه   ___

کند و يک گزارش کامل براى لجنه تهيّه   تواند به آنها يارى ملّى چگونه مى کند تحقيق کند که لجنۀ مى

  .ميکند تا تجربيّات گروه در اختيار ساير مناطق نيز قرار گيرد

يک ليست طوالنى ملّى به آن ناحيه فرستاده شده، و  کند که از طرف لجنۀ گروه را بطور واضح مّطلع مى  ___

  .دهد از دستوراتى که بايد مورد اجرا قرار گرفته شود به آنها مى

  .اعمال قهرمانانه و بى باک استفاده از فرصت براى تمرين رهبرى و ايراد سخنرانى براى گروه در بارۀ   ___

اند، هر  سيم شدههايى تق شود و شرکت کنندگان در طرح به گروه اى بزودى شروع مى تبليغى ناحيه پروژۀ يک

شوند، يکى از دوستان متوّجه  ها بدور هم جمع مى ها براى بررسى نقشه وقتى که گروه. گروه يک راهنما دارد

 کداميک از عکس العملهاى زير نشانۀ. او تبليغ شده است شود که راهنماى گروهش، کسى است که بوسيلۀ مى

  عدم غرور او است؟

  . کنترل گروه را بدست گرفتن و در مقابل ديگران به او دستورالعمل دادن بدون در نظر گرفتن راهنما   ___

  .اى مانند خودش راهنماى گروه باشد امتناع از پيوستن به گروه، مگر اينکه فرد با تجربه   ___

پيوندد و تمام  به گروه مى ىکرده و با خوشحال پيشرفت روحانى اين تازه تصديق احساس سرور از مشاهدۀ   ___

  .دارد ش خود را براى موفقيّت گروه مبذول مىتال

  

  دوازدهم  قسمت

باشد  نفوذ کالم ما مؤثّر مى يک کيفيّت فروتنى که در . هاى گذشته از دو جنبه فروتنى را بررسى کرديم قسمت در

در  کمک ديگرى که فروتنى مخصوصًا. کند گردد محافظت مى و ديگر آنکه ما را از آنچه مانع پيشرفت روحانى مى

بدون تواضع و فروتنى ما اغلب به ناآگاهى . کند ايجاد حالت گرايش به يادگيرى در مسير زندگى است تبليغ به ما مى

ممتازترين صفت قابل . که نياز به دانستن داريم ىدانيم در حال کنيم که همه چيز را مى خود واقف نيستيم و فکر مى

  . دارند، تمايل آنها به فراگيرى است برمىتحسين افرادى که متواضعًا در سبيل الهى قدم 

خواهيم مبلّغين موّفقى بشويم مهّم است؟  بپرسيم چرا تمايل به يادگيرى اينقدر براى آن دسته از ما که مى شايد

را کنيد مناسبترين راه تبليغ  دانيم؟ آيا فکر مى تبليغ چه مى بارۀ گويى به اين سؤال، بايد از خود بپرسيم در بمنظور پاسخ



 

   ٥٩ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

کنيد با گذراندن يک يا دو  دانيد چه بگوئيد و چگونه بگوئيد؟ فکر مى مى ىبريد؟ آيا در هر موقعيّتى بخوب بکار مى

وجود دارد که بتوان به شما ارائه  ىدوره، آنچه را که در مورد تبليغ نياز به دانستنش داريد، خواهيد آموخت؟ آيا فرمول

ش تبليغى قبول تمام اين سؤاالت منفى است و تنها راه براى بهتر کردن روکرد؟ مطمئنًا موافق هستيد که پاسخ به 

  .حالت يادگيرى است

که مبلّغ شايسته ترى بشويد بايد مراقب باشيد که گرفتار جّر و بحث با دوستان بهائى  کنيد حاليکه کوشش مى در

درگير مباحثاتى شد که هر فرد تصّور توان  اگر مواظب نباشيم به آسانى مى. هاى تبليغى نگرديد خود در مورد روش

  . روش موفقيّت غير ممکن است ايننمايد روش و متد او بهترين است و بدون استفاده از  مى

با . شود کنيم که متوّجه شويم مبلّغ مؤثّر شدن با تعليم و يادگيرى حاصل مى از چنين رفتارى احتراز مى هنگامى

از   ، هاى تبليغى ما است ها و ترّقى روش يغى فرصتى براى کسب بينشموقعيّت تبل اين واقعيّت که هر مشاهدۀ

ما با دوستان بهائى مثمر ثمر خواهد بود اگر آراء و  الماتمک . گرديم کنيم رها مى هائى که به خود تحميل مى محدويت

    . سى کنيمعقايد خود را مبادله و تجربيّات خود را با يکديگر در ميان گذاشته و عوامل موفقيّت را برر

به هر کدام   اگر در هر فّعاليّت تبليغى شما طالب يادگيرى باشيد،. را که ذيًال مطرح شده بخوانيد موقعيتهائى

  اد؟چگونه پاسخ خواهيد د

شما از همان . که فرهنگ مردم آنجا با شما تفاوت بسيار دارد  کنيد اى سفر تبليغى مى در يک تابستان به ناحيه    .١

شما نتيجه . آورد اى ببار نمى اّما در آنجا نتيجه. کنيد مؤثّرى که در شهر خود داشتيد، استفاده مىروش تبليغى 

  :گيريد مى

  .به پذيرش امر ندارند و بايد بجاى ديگرى برويد ىمردم تمايل   ___

را تحت مردم آن ناحيه بهتر درک کنند و قلوبشان  الزم است روش جديدى براى معّرفى امر پيدا کنيد که   ___

  .تأثير قرار دهد

  .بايد روش خود را ادامه دهيد زيرا که پشتکار مهّمترين خصوصيّت يک مبلّغ است   ___

ايد، لذا بايد پيش از اقدام به سفر تبليغى در ترّقى  مجازات خداوند قرار گرفته به جهت نقائص خود مورد   ___

  .و پيشرفت روحانى خود سعى نمائيد

ده نفر را که . کنيد تان منعقد مى تبليغى شخصى، بيت تبليغ هفتگى در منزل قشۀبعنوان جزئى از ن    .٢

جلسه  براى هر. کنيد اند، به اين جلسه دعوت مى هاى مختلف نسبت به امر بهائى ابراز تمايل کرده موقعيّت در

ها قرار  براى پرسش آن وقت آزاد ادامۀ رکنيد و د و ايراد مى  ، صحبت کوتاهى آماده موضوعى را انتخاب کرده

پس از چند هفته، فقط دو نفر بطور مستمر . شود در موقع پذيرايى و تنّفس هم موسيقى و آواز اجرا مى. دهيد مى

  :گيريد شما نتيجه مى. کنند در جلسه شرکت مى



 صفات  و  رفتار  مبلّغ - ٦٠

  .هاى شما بايد بيشتر سرگرم کننده و تفريحى باشد جلسه  ___ 

  .خوبى نبود فتگى صرفه نظر کنيد؛ در حقيقت عقيدۀبهتر است از انعقاد جلسات تبليغى ه   ___

کوتاهى از آثار مبارکه در  بعد عوض نمائيد، شايد قطعۀ بايد سعى کنيد برنامه را براى چند جلسۀ   ___

موضوعى خاّص را با ميهمانان خود مطالعه کرده و اجازه دهيد که با کلمات الهى آشنا شوند و بر اساس 

  .بعدى را آماده کنيد هاى اين تجربه برنامه

  . کنند آيند بپرسيد چرا ديگر در جلسه شرکت نمى از افرادى که ديگر به جلسه نمى   ___

کرديد، بعضى از اصول امر بيش از بقيّه توّجه شما را به خود جلب کرده  امر تحقيق مى بارۀ وقتى که شما در    .٣

کنيد بهترين  اکنون تصّور مى. و تربيت عمومى و اجبارىوحّدت عالم انسانى، ترک هر گونه تعّصب و تعليم : بود

کنيد عمومًا با اين تعاليم  با ايشان صحبت مى شمادر حاليکه مردمى که . همين اصول است راه تبليغ ارائۀ

  : گيريد شما نتيجه مى. کند خاّصى به امر نمى هيچکس ابراز عالقۀ ىموافقند، ول

  .اين تعاليم هستيد رضۀنيازمند تمرين بيشتر براى ع    ___

  .بايد افرادى را مانند خودتان پيدا کنيد و فقط آنها را تبليغ نمائيد  ___ 

  .هاى ديگر به خدمت مشغول شويد بهتر است در زمينه. ايد شما طبيعتًا مبلّغ به دنيّا نيامده    ___

امر به  هاى ديگرى براى ارائۀ د راههاى خود بحث کنيد و ببينيد شاي تجربه بارۀ با دوستان بهائى خود در    ___

  .شما معّرفى نمايند

اهميّت تبليغ بسيار  بارۀ ايد، در بهائى وارد شده شما يک بهائى تازه تصديق هستيد و از وقتى که به جامعۀ    .٤

بحال از آنجا که تا . تبليغى فردى براى خود طرح کنيد گيريد يک نقشۀ بنابراين يک روز تصميم مى. ايد شنيده

اينکه  کنيد و آنها نظريات متعّدد خود را در بارۀ مشورت مى هايد، با چند نفر از دوستان با تجرب اين کار را نکرده

  :گيريد شما تصميم مى. کنند چطور تبليغ کنيد ارائه مى

  .کنيد و همه را انجام دهيد  ليستى از عقايد گوناگون فراهم  ___

  . کنيد هاى گوناگون و جالب است، دنبال مى مل برنامهروش يکى از دوستان را که شا   ___

اى تهيّه نکنيد و هر جا  هاى بسيار متعّددى براى تبليغ وجود دارد و بهترين آنها، اينست که نقشه راه   ___

  . فرصت دست داد، تبليغ کنيد

خاب کرده و آنرا بکار در مورد تمام نظريات فکر کنيد و هر کدام که بيشتر مناسب موقعيّت شما بود، انت   ___

امرى جوابها را پيدا  آيد با مراجعه به آثار دهيد سؤاالتى پيش مى با تفّکر در آنچه که انجام مى. ببريد



 

   ٦١ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

هاى بعدى را  گيريد که قدم آثار تصميم مى هاى حاصله از تجربه و مطالعۀ در پرتو کسب بينش. کنيد مى

  .هيدد اين روش را مکررًا انجام مى. چگونه برداريد

هاى خود را بر جمعيّت و گروه خاّصى  ايد کوشش تان، تصميم گرفته تبليغى شخصى در يک قسمت از نقشۀ    .٥

شويد که  پس از مّدتى از پرسشهاى آنان متوّجه مى  .و پيام حضرت بهاءاهلل را بگوش آنان برسانيد  .متمرکز نمائيد

  :گيريد تصميم مى. برايشان مشکل است وجود خدا را قبول کنند

اگر آنان در ضمن صحبت موضوع را بميان آوردند، بسرعت . بهتر است در اين باره صحبت نکنيد    ___

  .موضوع را عوض کنيد

ممکن است، از اينرو گروه ديگرى را انتخاب  تبليغ مردمى که اعتقاد به خدا برايشان مشکل است، غير   ___

  .کرده و نيروى خود را متوّجه آنها نمائيد

. وجود خداوند صحبت کند بارۀ کنيد که با آنها مالقات کرده و با ايشان در ترى دعوت مى تجربه از مبلّغ با    ___

  . اگر مؤثّر نشد، ديگر آنها را بخود وا گذاشته و اصرار نکنيد

ايشان  کنيد تا به وجود خدا، متن کوتاهى به زبان خود تهيّه مى بارۀ بيانات مبارکه در مطالعۀ پس از    ___

آنها گوش کرده  العمل به عکس. اند چه فرموده ىدهيد که حضرت بهاءاهلل در مورد وجود باريتعال توضيح 

کنيد و در پرتو  مراجعه مى مبارکه ارر نموده و جهت يافتن پاسخ به سؤاالت آنها به آث در نتائج آن تفّک 

اين کار را آنقدر ادامه . دهيد غيير مىآثار مبارکه متن خود را ت هاى حاصله از تجربه و مطالعۀ بينش

  .خواهيد داد تا توضيح شما نتائج رضايت بخش داشته باشد

با در نظر . ايد مجاور داشته در يک دهکدۀ تبليغى بسيار موّفق يک ماهه را شما سعادت شرکت در يک نقشۀ    .٦

ى، شما را مأمور مالقات منّظم از چند ا تبليغ ناحيه داشتن اهميّت تزئيد معلومات احبّاى تازه تصديق، لجنۀ

آنچه بذهنتان آمد، بيان خواهيد  کنيد با اين انديشه که هر براى ديدار اّول، مطلبى آماده نمى  .کند خانواده مى

شويد با  از آنجا که متوّجه مى. کنيد تکرار مى ، اّما عمًال همان مطالبى را که در موقع تسجيل آنها بيان کرديد  .کرد

  :گيريد شود، تصميم مى اين طريق چيزى به معلومات آنها اضافه نمى ۀادام

کنيد و در هر مالقات يک  گيريد و نطقى بر آن اساس آماده مى نظر مى ليستى از سى مطلب متفاوت در    ___

  .کنيد ليست مطالب سخنرانى خود را تا آخر دقيقًا دنبال مى. نمائيد موضوع جديد را مطرح مى

 تعيين شده را خواهيد که چند صفحۀ دهيد و از ايشان مى خانواده يک کتاب کوچک امرى مى به هر    ___

  . داشتند مطرح نمايند ىتا در مالقات بعدى اگر سؤال بخوانند



 صفات  و  رفتار  مبلّغ - ٦٢

 ها ، آنها را جهت شرکت در جلسۀ بجاى ديدار تک تک خانواده. و وقت گير است ىاين روش غير عمل     ___

:"  گوئيد به خود مى. امر صحبت کنيد کنيد تا در بارۀ کى از دوستان دعوت مىي عمومى هفتگى در خانۀ

  ." خواهند آمد  مند يادگيرى هستند آنها که مايل و عالقه

دانستنش براى همه ضرورى است انتخاب و از آثار مبارکه   کنيد يک موضوع اساسى را که فکر مى    ___

ها مالقات کرده،  با يکى از خانواده. کنيد يشان تشريح مىنصوصى در مورد همان مطلب پيدا کرده و برا

بررسى قرار داده  موردنتيجه را . کنيد گذاريد و بحث مى ميان مى موضوع و نصوص مربوطه را با ايشان در

ضمنًا در . رويد ديگر مى و در صورت لزوم نصوص انتخاب شده را تغيير داده و سپس به مالقات خانوادۀ

جديد انتخاب خواهيد کرد  اّول، يک سرى مطالب و آثار مبارکۀ صله از مالقات خانوادۀپرتو نظريات حا

هاى   دهيد و بدين گونه طرحى براى مالقات اين روش را ادامه مى. تا در مالقات دوم با آنها مطالعه کنيد

  . نمائيد مختلف و مواضيع خاّص براى هر خانواده تهيّه مى

  

  سيزدهم   قسمت

بهائى مطرح است، يادگيرى اين نکته است که چگونه گسترش و  ئل مهّمى که امروزه در جامعۀاز مسا يکى

پروژه هاى تبليغى با اشتياق زياد در سراسر دنيا اجرا  ١٩٧٠و  ١٩٦٠در سالهاى . جوامع بهائى را برقرار نمود استحکام

تزئيد معلومات احبّاى تازه تسجيل شده در مقياس  چون از عهدۀ. بهائى نمود گرديد و هزاران هزار نفر را وارد جامعۀ

بيت العدل  ١٩٩٦در سال . بزرگ برنيامديم مراحل گسترش امر سرانجام آهسته شد و در بسيارى از نقاط راکد گرديد

اى را به دنياى بهائى ارائه فرمودند و از بهائيان عالم خواستند که مراحل دخول افواج  چهار ساله اعظم الهى نقشۀ

اکنون، بهائيان در سراسر جهان يکبار ديگر نيروى خود را در جهت . مبارک بحّد زيادى گسترش دهند بلين را به امرمق

با ازدياد مؤّسسات به منظور تربيت گروه روز افزونى از مؤمنين . اند توسعه و استحکام امر به مقياس زياد متمرکز نموده

بديهى است اين چالشى است که . الت يادگيرى مورد توّجه قرار دادند، احبّاء اين هدف را با ح جهت قيام به خدمت

  .هاى آينده با آن روبرو خواهد بود عالم بهائى تا دهه

خود را در   يادگيرى پيش برد، استحکام را با روحيۀ توان دو عمل توسعه و انديشيدن به اينکه چگونه مى براى

  . هاى گذشته نتيجه گرفته شده است از تجربه ىرسد، ول ظر مىبن ىچند که تخيّل موقعيّت زير تصّور کنيد هر

عالقه . کنيد اى از کشور که نسبت به امر گرايش دارند، تبليغ مى عضو يک گروه بهائى هستيد که در ناحيه شما

شوند شما را شگفت زده  پذيرند و تسجيل مى و روشنفکرى مردم که چگونه با آغوش باز امر حضرت بهاءاهلل را مى

تزئيد . بايد تمام نيروى خود را صرف ازدياد مؤمنين نمائيد گوئيد زمان مناسب است، و شما مى با خود مى. نموده است

رويد و در عرض چند ماه هزاران نفر را  از يک روستا، به روستاى ديگر مى. معلومات ايشان را ميتوان به بعد موکول کرد

که به بازديد  داّما چند ماه بع. گروه شما از اين کاميابى بسيار مسرور است. کنيد مؤمنين امر مبارک وارد مى در جرگۀ
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ايشان از بين رفته، و کوشش شما در برقرارى يک  اشتياق اوليّۀ و شويد که شور رويد متوّجه مى احبّاى تازه تصديق مى

  .رسد بهائى بجايى نمى جامعۀ

کنيد و به قسمتى از  شما به آثار بهائى مراجعه مى. دکن ، مشورت مى شما در مورد چگونگى اقدام بعدى گروه

اى هستند که بايد دست در  مراحل دوگانه" توسعه و تقويت " خوريد که توصيه مى فرمايند  مى پيام بيت العدل اعظم بر

د که چون مراحل توسعه از تقويت پيشى گرفته، باي يريدگ پس از بررسى و مشاوره، تصميم مى) ٢٠."(دست پيش روند

کنيد که اين کار بايد در مقياس بزرگ انجام پذيرد  احساس مى. در ازدياد معلومات تازه تصديقان هّمت گماشت

گروه يک سرى نمايش اساليد را طرح ريزى کرده و . گيريد که نمايش اساليد جواب مشکل شماست بنابراين نتيجه مى

گذرد و اين جلسات حّضار مشتاقى را  ها مى ماه. گذارد برد و در جلسات بزرگ به نمايش مى به روستا مى مايشبراى ن

وقتى که سرى نمايش اساليدها به پايان رسيد و در مالقاتهاى بعدى که بدون اساليد مى رويد . کند به خود جلب مى

اند و  طريق نمايش اساليد نکات قابل توّجهى ياد نگرفته زشويد که در واقع، افراد ا متوّجه مى. شوند مردم دلسرد مى

هنگام انتخابات محفل روحانى محلّى، در رضوان فقط تعداد . يابد تعداد شرکت کنندگان در جلسات کاهش مى

  .شوند معدودى در هر روستا حاضر مى

بهائى در امر مبارک ثابت و  در يک روستا که يک خانوادۀ ىول. نقاط مشاهده مى شود حالت در کليّۀ همين

جلسات در منزل اين خانواده با سرور و . تر است تر و مّوفق امر قوى واده در روستا، جامعۀآن خان راسخند، بخاطر وجود

هاى درس  خانواده، به گروه تبليغى پيوسته و آموزش کالس الدختر چهارده ساله و فعّ . گردد خوب برگزار مى نتيجۀ

که بايد در هر روستا يک   رسد باين نتيجه مى و کند تبليغ ناحيه مشورت مى گروه شما با لجنۀ. اخالق را آغاز نموده است

  . قوى در امر، تربيت کرد خانوادۀ

شود و مستمرًا  دسته موّظف به مالقات مرتب يک خانواده در هر روستا مى گردد و هر به دو دسته تقسيم مى گروه

ها با اشتياق در  اين خانواده. گيرد عهده مى هاى چند ماهه به مالقات آنها رفته و تزئيد معلومات ايشان را بر در دوره

اّما بطور کلّى، امور آنطور که . کنيد بسيار سرور انگيز است مى صرفاوقاتى که با ايشان . انتظار مالقات شما هستند

بجاى آنکه . شويد که تمرکز بر يک خانواده در يک روستا، زيان هايى دارد رود و متوّجه مى انتظار داشتيد، پيش نمى

با آنها، احساس  ماديدار مرتّب ش. اند بهائى شوند، مانع گسترش آن گشته ها محّرک فّعاليّت جامعۀ ادهاين خانو

در واقع بسيارى از . اند غرورى به آنها داده است و آنان اين مسئله را سبب مباهات خود نسبت به ديگران قلمداد کرده

ها ميل ندارند دوستى و  اند، زيرا که خانواده ما محروم شدهها، از ديدار ش مردم روستا بجهت عدم تمايل اين خانواده

  بعدى شما در حّل اين مشکل چيست؟پرسيد قدم  از خود مى. قسمت نمايند ديگرانهم صحبتى با شما را با 

. نمايد ها مراجعه مى امرى براى يافتن پاسخ به سؤال تبليغ ناحيه مشاوره نموده، به آثار دوباره با لجنۀ گروه

رش امر در ناحيه تقريبًا متوّقف شده است، تالش شما براى تقويت و تزئيد معلومات مؤمنين جديد هم به نتيجه گست

که کليد حّل مشکل در توسعه و تقويت محافل روحانى  رسيد هاى زياد به اين نتيجه مى بعد از مشورت. نرسيده است

اگر در اين هدف توفيق حاصل شود بر رونق  " :ميفرمايندبيت العدل اعظم الهى در يکى از پيام هاى خود . محلّى است
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گروه ها به روستاها باز  )٢١( . "حيات بهائى بيفزايد و امراهلل را در قبال دخول افواج مقبلين بيشتر آماده و مجّهز سازد

مطمئن بود  حال ميتوان. بار هدف آنها کمک به باال بردن معلومات نه نفر عضو محفل روحانى است گردند و اين مى

تقويت و تحکيم امر بخودى  که با پيشرفت در اين برنامه، محافل روحانى بخوبى عامل به وظايف خود گرديده و مسئلۀ

  .خود حّل خواهد شد

حيات جامعه . اى نرسيده است شويد که فّعاليّتهاى شما به نتيجه از پايان يکسال کوشش مداوم متوّجه مى بعد

در حقيقت، در اين مرحله روشن . اند ل روحانى مسؤوليّت امور جامعه را بدست نگرفتهمحاف و بهائى وجود ندارد

و متأسفانه برخى از آنان حتى   خود ندارند جوامعو شوق زيادى براى پيشبرد  گردد که اعضاى اکثر محافل، شور مى

بر اين نه نفر اعضاى محفل از تعداد شويد که با تمرکز  شما متوّجه مى. دهند گرفتن مبانى امرى نشان نمى عالقه به ياد

در . ايد توانند جوابگوى کوششهاى شما در جهت تزئيد معلومات باشند غافل شده زيادى از مؤمنين شايسته که مى

اگر ارزش دارد به قيمت محروم   که  ديگر مطمئن نيستيد  شوند، شما رضوان، بيشتر اعضاى محافل عوض مى  انتخابات

  .د را متوّجه ُنه نفر جديد کنيدتمام سعى و کوشش خو کردن ديگران دوباره

. اى قيام نموده اند احبّاى ثابت و راسخ در هر جامعه. کار شما در طول اين مّدت بى ثمر نمانده است البتّه،

حانى کنند و برخى از محافل رو ها را اداره مى اند که گاهى اوقات برخى از فّعاليّت اى رسيده بعضى از جوامع به مرحله

تصميم بگيريد در اين مرحله کداميک از . شود تشکيل مى آيند هم فقط در مواقعى که مسافرين به مالقات آنها مى

  :نکات ذيل بايد انجام بگيرد

  .  کنيد اين موضوع صحبت نمى بارۀ يکايک شما، دلسرد شده و ديگر به سراغ روستاها نرفته و زياد در    ___

شويد و اميد داريد که  ها نمى نگران تقويت تازه تصديق. رويد ه همانا تبليغ گروهى بود، مىاّول ک بسراغ نقشۀ    ___

  .همه چيز خود به خود درست خواهد شد

بار با هر کدام   کنيد اّما اين رويد و دوباره آنها را تبليغ مى کسانى که در ابتداء تبليغ کرده بوديد، مى بسراغ همۀ    ___

  .کنيد ىکمى بيشتر وقت صرف م

شويد که در روستا اطفال بيشتر از همه مشتاقند، تمام قواى خود را در تشکيل کالسهاى  متوّجه مى    ___

  . کنيد براى آنها متمرکز مى  اخالق درس

برد، تمام کوشش خود را  فّعال، کارى از پيش نمى از آنجا که محفل روحانى محلّى بخودى خود، بدون جامعۀ    ___

  . کنيد فت نوزده روزه معطوف مىدر تأسيس ضيا

دهيد و  ، يک برنامه سوادآموزى ترتيب مى تالوت نمايند مقّدسه را به شخصه   از آنجا که مردم نياز دارند آثار     ___

  .کنيد تمام نيروى خود را صرف موفقيّت اين برنامه مى

  



 

   ٦٥ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

پس فرض کنيم . ، کامل و کافى نيستهاى مذکور در باال بخودى خود کنيد هيچکدام از اقدام فکر مى احتماالً 

دهد و تعدادى از روستائيان را جهت شرکت و مشاوره  اى با شرکت افراد فّعالتر تشکيل مى تبليغ ناحيه، جلسه که لجنۀ

ميان  اين را با گروه خود در. کند امراهلل دعوت مى شرفتاى مستمر جهت تسريع پي براى چند روز راجع به طرح نقشه

تا آنجا که ممکن است  ىواقعى طرح کنيد ول اى را بدون شرکت در يک جلسۀ توانيد نقشه چه شما نمى گر. بگذاريد

  :مؤثّر موجود باشد يادداشت نمائيد کنيد بايد در يک نقشۀ را که تصّور مى ىعوامل

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

  

  چهاردهم  قسمت

ها،  مبارکه و ديگرى از تجربه يکى از آثار. دو منبع ميتوان ياد گرفت که چگونه تبليغ کرد تا مؤثّر باشد از

 هاى آثار مبارکه و کسب تجربه ، بايد شامل مطالعۀ بنابراين يادگيرى. است  هاى دوستان بهائى ما و تجربه هاى خود تجربه

هائى که  همچنين بايد در انجام نقشه. باشيم و آنرا بکار بريم داشتهمنّظم تبليغى فردى  بايد نقشۀ  .مختلف باشد

و با ديگران در گسترش و تحکيم منّظم امر در بين مردم .  مؤّسسات امرى طرح و اعالم کرده کمک و يارى نمائيم

  . مند همکارى داشته باشيم عالقه

که آن  ايم و طريقى هايى که کرده ايم و در تأثير صحبت کنيم بايد در کارهايى که انجام داده مىتبليغ  که ىحال در

هاى مهّمى را بوجود خواهد آورد که با  مداوم و تفّکر و تعّمق، سؤال  اقدام. ايم، تعّمق نمائيم مطالب را بيان کرده

ميتوان جلسات شور . آثار مستلزم مطالعه به تنهايى نيست مطالعۀ. را يافت اامرى مربوطه بايد پاسخ ها آنه آثار مطالعۀ
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هم در آثار امرى جستجو کرد و بينشى را که از تجربيّات، مطالعات و تفّکرات خود،  احبّاى ديگر برگزار نمود و با  با

وى از يک طرح کنيم، پير مى شرکتوقتى همگى در فّعاليّتهاى منّظم تبليغى . اختيار يکديگر بگذاريم در ايم  آموخته

ممکنست  اگر از اين روش خوددارى نمائيم،.  عمل و تأّمل در پرتو ظهور امر حضرت بهاءاهلل کامًال ضرورى و الزم است

هاى زياد و دفاع از افکار و روش  و بعد از مباحثه گرفتار شويمهاى مختلف تبليغى  به خطر جّر و بحث در مورد روش

واقع متأّسفانه، اغلب وقتى اين حالت . يم اّما قلبًا همگى با آن موافق نباشيميک روش بگير ىخود، تصميم به اجرا

  .گردد احساس ما نسبت به تبليغ ضعيف مى شود

  

  پانزدهم  قسمت

آيد مربوط به طرز تبليغ و  ، اقدام و تأّمل پيش مى هائى که مکررًا در تعقيب طرح مشاوره سرى پرسش يک

محتاط و محافظه   آيا بايد جسور باشيم؟ آيا بايد . کنيم مقّدس انتخاب مى ظيفۀرفتارى است که ما در اجراى اين و

کنيم ابالغ کنيم و يا بايد افراد مناسب انتخاب  مى برخوردکارانه عمل کنيم؟ آيا بايد پيام را بالفاصله به هر کس که 

کنيم؟ يا صحبت خود را محدود به بحث  امر، بعنوان ديانتى براى بشر امروز صحبت بارۀ کنيم؟ آيا بايد مستقيمًا در

از تعاليم بهائى  ىهاي آيا بايد جنبه گيرد، بنمائيم؟ الهى که به آسانى مورد قبول عاّمه قرار مى کلّى در مورد اصول امر

از آنکه شخص امر را پذيرفت،  کند مطرح کنيم و يا آن مطالب را به بعد دانيم شنونده را به مبارزه دعوت مى که مى را

موکول کنيم؟ بمنظور متقاعد کردن ديگران، آيا بايد اظهارات خود را محکم و مافوق تحّمل شنونده بيان نمائيم يا با 

  گوئيم؟هيجان و شور کمترى سخن ب

شايد شما معنى بعضى از لغات . گرانبهائى در اين مورد به ما مى فرمايند امراهلل توصيۀ متن زير، حضرت ولىّ  در

  .، توضيحات ذيل را مرور کنيد نّص  اين قبل از مطالعۀرا ندانيد بنابر

  سبب عصبانيّت ، يا ناسازگارى                   :تحريک آميز _١

  به سادگى و سستى با امور برخورد کردن            :، سهل انگار غير فّعال _٢

  مملو از شور و شوق غلط يا زياد                :، افراطى متعّصب _٣

   ماوراى آنچه طبيعى و يا مناسب است                        :افراطى _٤

  وسعت نظر، غير مقيّد به رسوم و قوانين                     :آزاد انديش _٥

  موضوعى  توضيح معنى يا هدفى ، ارائۀ                         :تشريح _٦

  ، هشيار حواس جمع                        :محتاط _٧
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  کسى که حاضر است تسليم شود                   :آميز  مسالمت _٨

  شخصى که پيشواى روحانى نيست                      :فرد عادى _٩

  نشان دادن بى احترامى يا کسر شأن داشتن                     :آميز تحقير _١٠

  کم کردن ذّره ذّره             :ذّره ذّره تقليل دادن _١١

   تقديم کردن ، ىدادن و ارائه کردن براى قبول                 :، عرضه ارائه _١٢

      ناپذير تغيير ناپذير ، ، انعطاف انعطاف و يا تغيير ندادن اجازۀ                     :خلل ناپذير_١٣

 

  :امراهلل را بخوانيد نّص حضرت ولىّ  حال

نمايند که نه حّس مخالفت آنان برانگيخته شود و نه  در بيان وجوه امتياز و تعاليم امر بايد با آنان نوعى رفتار "

بر حسب موقع محتاط . نه متعّصب باشند و نه در آزادى خواهى افراط کنند. ضعف و سستى باشد نشانۀ

، متحّدى باشند و يا  يا غير مستقيم کنندروش مستقيم اختيار . باشند يا جسور، سريع العمل باشند يا صبور

 ، مالحظه ننمايند که شخص از طبقۀ سب استعداد روحانى مخاطب صحبت دارندبر ح. مماشات نمايند

، سوسياليست  ، از مردم عادى است يا از اصحاب کليسا است يا جنوبى ى، شمال اشراف است يا از عوام

ام ، در ارائه پي ، هنرمند يا گرفتار فقر و فاّقه يا شاهزاده ست، سياستمدار ا است يا طرفدار سرمايه دارى

تحقير بنگرند نه غنى را  ، نه فقير را بديدۀ بخود راه دهند و نه احساس ضعف کنند ىحضرت بهاءاهلل نه تزلزل

 ، نداى بکاه در بيان حقائق نه بيش از حّد اصرار ورزند و نه از حقيقتى که دفاع ميکنند ذّره. بچشم تعظيم

.  اهل سياست باشد يا تجارت و يا شخص عاّدى ، خواه مستمع از دستگاه سلطنت باشد و يا از ارباب کليسا

الّسويه با دست باز و قلب منير و نطق فصيح و صبر النهايه و  ى، غنى و فقير عل و دانى ىبايد به جميع از عال

نجات را در اين ساعات خطير  کأسخلوص تاّم و کمال حکمت با جرأت و شهامتى خلل ناپذير اين 

  )٢٢"(برسانند  . . . بحرانى

 ، بيان__________ باشد نه با______________   ما فرمايند بهنگام تبليغ نه طريقۀ امراهلل مى حضرت ولىّ    .١

  .__________  باشد نه  ___________  بنحوى باشد که نه  ________________  و  ___________

  .مفرط_ ______________همراه باشد نه با _______________   بيان ما نه بايد   .٢

 و . را در نظر گرفت  ______________بايد .  ______________و نه ____________ بيان ما نه    .٣

  .استفاده نمود  ________________  و  _____________________بايد از  .بود  _____________
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  __________ اشراف و يا از طبقۀخواه  .مخاطب، او را تبليغ کرد ________________هنگام تبليغ بايد بر در   .٤

  يا خواه و دار سرمايه  __________ و يا فرد عادى باشد  ________________  خواه باشد ىشمال خواه

  .________________ و يا هنرمند  _______________  سياستمدار و يا  _______________

  . ____________________ابر بود نه در بر  _________________نه درمقابل فقرا    .٥

   شنونده خواه کرد  ___________اى از  کرد و نه ذّره ____________________در بيان حقايق امراهلل نه بايد    .٦

  و ___________  يا  ____________  خواه _______________ باشد خواه  _________________

______________________ .  

  قلب و   _________   با دست . ________  و  _________  ، ___________ و  __________ از بجميع بايد   .٧

با   حکمت  _________  و  ________  خلوص و  بيحدّ  __________  و  __________  نطق و  _______

  .نى برسانيمرا در اين ساعات خطير بحرا  نجات  ______________ ، ______________  شهامتى و  جرأت

  

   شانزدهم قسمت 

  .کنيم پيدا  آنرا  ىمفاهيم عمل  کوشش کنيم بعضى از  داده و  اجازه دهيد نّص باال را با دّقت مورد بررسى قرار اکنون

چند صحنه در . بر طبق آنچه در نّص خوانده شد، در حين ابالغ امر، نبايد سخنان تحريک آميز بر زبان آوريم    .١

  .شود ضربدر بگذاريد در مقابل متنى که صحبت شما تحريک آميز محسوب مى. استزير مجّسم شده 

در مکالمه با فردى مؤمن به دين ديگر بمنظور نشان دادن اين واقعيّت که بشريّت به ظهور جديد نياز    ___

  .يدکن او بوجود آمده شروع مى  دارد، مطلب خود را با جلب توّجه وى به تمام اشکاالتى که در ديانت

هايى هستند که  الهى مانند آئينه دهيد که مظاهر ظهور به يک فرد بسيار متديّن از مذهب ديگر توضيح مى   ___

چه  گر. کنند آنها صفات الهى را بازتاب و خصايص الهيه را آشکار مى. کنند نور خورشيد را منعکس مى

به اين ترتيب، به او . کنند عکس مىهمگى نور يک آفتاب را من ىمتفاوت باشند، ول ها ممکن است آئينه

کنيد تدريجًا اين نکته را درک کند که با پذيرفتن حضرت بهاءاهلل پيامبران پيشين را نفى نکرده  يارى مى

  .است

سخن خود را با ذکر اين مطلب . کنيد که مطمئن نيست آيا به خداوند اعتقاد دارد يا نه فردى را تبليغ مى    ___

  .کنيد الهى هستند آغاز مى  کلّى ظهر ظهورکه حضرت بهاءاهلل م
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اند  مختصرى به امر نشان داده بيشتر افراد حاضر تا کنون عالقۀ. اند شما جمع شده گروه کوچکى در خانۀ  ___

بيان   در ضمن صحبت مؤکدًا. کنيد تعاليم امر را به ايشان معّرفى نمائيد و شما فقط سعى مى

  .دم بهائى خواهند شدمر در آينده، همۀ  که کنيد مى

کنيد که ثروت  صحبت خود را با فردى که همه گونه اسباب آسايش را در زندگى دارد، اينگونه آغاز مى  ___

  .حجابى است بين انسان و خداوند

 بارۀ خواهد که در ايد که به امر جلب شده است و از شما مى با يک نفر از روحانيّون مذهبى آشنا شده ___ 

و  گوئيد اينست که در اين عصر اّولين چيزى که به او مى. حضرت بهاءاهلل توضيح بدهيد اصول تعاليم

  . روحانيّون مذهبى را از بين برده است زمان خداوند، طبقۀ

در کداميک از موقعيتهاى زير، شما به سادگى . کنيم، نبايد بى تفاوت و بيحال باشيم هنگامى که ابالغ امر مى    .٢

  . کنيد؟ جلوى آن ضربدر بگذاريد مى و با سستى رفتار

اين ديانت  " :دهيد شما پاسخ مى. پرسد چه امتياز خاّصى در ديانت بهائى وجود دارد فردى از شما مى  ___

  ." مهربانى و عشق به همنوع است اصل آن بر پايۀ. هم مانند ساير مذاهب است

اى از تعاليم شريفى است که هر  هائى، مجموعهروش تبليغى شما اينست که به ديگران نشان دهيد امر ب  ___

که  چه کسى به آن معتقد نيست؟ وقتى"  تأسيس صلح "  گوئيد به عنوان مثال مى  شما  .بپذيرد تواند  مى  فردى

گوئيد اگر  مواقع به ايشان مى ضىبع. گذاريد به امر از اين طريق جلب شدند، آنان را به خود وا مى

اين حّداکثر کارى است که شما انجام . کتابى از شما گرفته مطالعه نمايند توانند باشند، مى  مايل

  .دهيد مى

پاسخ شما  همۀ. پرسد و تبّرعات مى ىشخصى که نزديک است امر را قبول کند از شما در مورد امور مال ____

اّما شما فقط . ستپول مورد نياز ا  مطمئنًا، مانند هر کار ديگرى در زندگى، براى انجام امور " :اين است

  .دهيد تبّرع مى اگر بخواهيد 

شما به او . پرسد و تبّرعات مى ىشخصى که نزديک است امر را قبول کند از شما در مورد امور مال  ___

توضيح  مقّدس هر فرد مؤمن است و اهميّت روحانى فداکارى را گوئيد تبّرع به صندوق امر وظيفۀ مى

به او خاطر نشان . باشد ىم  است، تر براى دريافت آنچه باالتر چيزى پائين که به معنى گذشتن از دهيد، مى

  ."تبّرع به صندوق، يک جزء اساسى براى ساختن يک دنياى بهتر است: " کنيد که مى

ميثاق ابدى   خواهد که در مورد مفهوم عهد و کند از شما مى امر مطالعه مى دوستى که مّدتى است در بارۀ ____ 

دادى است بين خداوند و  قرار " :اى است گوئيد که اين موضوع بسيار ساده به او مى. يح دهيدبه او توض
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آنچه او   کنيم شناخته و سعى مى اکند و ما او ر هر از گاهى خداوند متعال، پيامبرى ارسال مى. بشر

  ." فرمايد را اطاعت کنيم مى

در جلوى هر . چند صحنه در زير مجّسم شده است. اطى باشيمبه هنگام تبليغ در معّرفى امر نبايد متعّصب و افر    .٣

  .کدام که به نظرتان معّرفى شما با تعّصب همراه است ضربدر بگذاريد

گوئيد که  به او مى. پرسد بهائى بودن چگونه است کند از شما مى امر تحقيق مى شخصى که در بارۀ   ___

دهيد اين  ز خود را به امر تسليم کنى، به او توضيح مىبايد همه چي " .اى نيست ساده بهائى بودن، مسئلۀ

  ." مسئله همه يا هيچ است

شنوند  امر بهائى مى بارۀ ايد از گروهى که براى اّولين بار در اى که در منزل خودتان ترتيب داده جلسه در   ___

  .بخوانند" اهلل ابهى " خواهيد که دستهاى يکديگر را گرفته و تشکيل دايره داده و با هم مى

کنيد که  خواهيد يک نفر مؤمن به ديانت ديگرى را تبليغ کنيد، صحبت خود را اينگونه شروع مى مى  ___

حضرت بهاءاهلل :" گوئيد به او مى. او بايد مذهب خود را ترک کند. ديانت وى به پايان رسيده است دورۀ

  ." بدور اندازىبايد گذشته را . پيامبر اين عصر و زمان از طرف خداوند آمده است

در هنگام ورود . خواهيد در مورد امر با ايشان صحبت کنيد ايد و مى چند نفر را به منزلتان دعوت کرده  ___

به روى خود  ىشويد ول شما از اين موضوع ناراحت مى. کنند هم شوخى و خنده مى چند نفر از آنها با

امر  بارۀ تحقيق در کهکنيد اينست  ن مىاّولين موضوعى که در آغاز صحبت خود عنوا ىول. آوريد نمى

  . اى جّدى است مسئله

در بدو ورودشان متوّجه . امر با ايشان صحبت کنيد بارۀ ايد که در اى را به منزل تان دعوت کرده عّده   ___

در پايان همگى . کنيد شويد که آنها مضطربند، شما محفل را با گفتن يک داستان فکاهى آغاز مى مى

  . کنيد امر شروع مى بعد صحبت خود را در بارۀ. کنند و احساس آرامش مىخندند  مى

شما با او . او با يکى از نکاتى که شما بميان آورديد موافق نيست. کنيد امر با فردى صحبت مى بارۀ در   ___

دهيد  مىگوئيد که از روى کتابهاى مقّدسى که او به آن معتقد است به او نشان  جّر و بحث کرده به او مى

  . که اشتباه کرده است

بينيد  بخوبى مى. ايد موافق نيست او با يکى از نکاتى که متذّکر شده. کنيد امر با کسى صحبت مى بارۀ در   ___

کنيد و  احساسات او را در مورد موضوع تصديق مى. که او نسبت به موضوع بسيار حّساس است

اّما . اين موضوع با هم صحبت کنيم بارۀ وز ديگرى درتوانيم ر اگر ميل داشته باشيد مى " :گوئيد مى

با هم تحقيق و بررسى   اجازه دهيد امروز آن مطالب را. مطالب زيادى است که هر دو بر آنها توافق داريم

  ." کنيم
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اطاعت از احکام الهى جوهر  " به او مى گوئيد  .کنيد احکام ديانت بهائى را براى دوستى تشريح مى   ___

هر نفسى که . علّت نابسامانى جهان امروز، عدم پيروى از احکام حضرت بهاءاهلل است." ستديانت ا

  . اطاعت ننمايد در جهان بعد مورد دادرسى قرار خواهد گرفت اوامر آن حضرت را

فرمايند که  حضرت بهاءاهلل بما مى " گوئيد به او مى. نمائيد احکام امراهلل را براى دوستى تشريح مى   ___

هاى عنايتند، اوامر آن حضرت روشنايى بخش راه ماست و ما را بسوى سعادت حقيقى  مشان چراغاحکا

اّما وقتيکه حضرت . مکني کند با وجود اين ما هنوز کامل نيستيم و گاهى اوقات اشتباه مى رهبرى مى

نقائص خود  رسانند که بر پذيريم و به درگاهش دعا مى نمائيم، آن حضرت بما تأئيد مى بهاءاهلل را مى

  ." فرمايند که اوامرشان را اطاعت کنيم فائق گرديم و به ما نيرو و قدرت عطا مى

 ىشناسيم، ول چه ما يکديگر را نمى گر " :گوئيد نمائيد و به او مى شخصى را براى اّولين بار مالقات مى   ___

ضرت بهاءاهلل مظهر خواهى بدانى چرا؟ زيرا من يک بهائى هستم و ح مى. شما مانند خواهرم هستيد

هر فرد انسانى  در چهرۀ نم. الهى براى امروز بما فرموده است که تمام بندگانش را دوست بداريم ظهور

  ."بينم جمال حّق را مى

تصميم بگيريد که در کداميک از موقعيّتهاى زير آزاد . هنگام تبليغ امر، بايد از آزاد انديشى مفرط احتراز کنيم    .٤

  . جلوى آن ضربدر بگذاريد. انديش هستيد

شما . بهائى رهبرانى وجود دارند پرسد که آيا در جامعۀ کند از شما مى امر تحقيق مى بارۀ کسى که در  ___

بين ما و خداوند  بهائى رهبر مذهبى و کشيش يا آخوند نداريم که واسطۀ ما در جامعۀ " :دهيد پاسخ مى

  ."کنيم چهکسى بما نمى گويد . کنيم ىما همگى بر طبق وجدان خود عمل م. باشند

شما پاسخ . بهائى رهبرانى وجود دارند پرسد آيا در جامعۀ کند از شما مى امر تحقيق مى بارۀ کسى که در  ___

شامل انتخابات  که  دهد، بهائى امور خود را از طريق نظم ادارى جهانى، انجام مى جامعۀ:" دهيد مى

همينطور گروهى از . شوند مى هملّى است که محافل ملّى و محلّى ناميدآزاد شوراها در سطح محلّى و 

اين مؤّسسات  همۀ. شوند که مشّوق احبّاء و محافل هستند احبّاى ممتاز بعنوان مشاورين منصوب مى

  ." تحت نظر مرکز جهانى ديانت بهائى، بنام بيت العدل اعظم الهى است

گويد آنچه در مورد ديانت بهائى شنيده دوست دارد بجز  د، او مىنمائي به کسى امر الهى را ابالغ مى  ___

ها به  ندارد، چون بهائى ىاين مسئله اشکال " :گوئيد شما مى. ها به تناسخ اعتقاد ندارند اينکه بهائى

  ." باشد اين به معناى کثرت در عقايد هم مى. وحّدت در کثرت معتقدند

ها  گوئيد که بهائى شما بسادگى مى. کنند ها دين خود را منتشر مى ىپرسد که چگونه بهائ فردى از شما مى  ___

ما حيات بهائى داريم و وقتى مردم از ما بپرسند ما به سؤالشان جواب  " .کنند ديانت خود را تبليغ نمى

  ."گذاريم امر اّطالعاتى در اختيارشان مى بارۀ دهيم و در مى
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انده و به امر ابراز عالقه نموده است از شما معنى ديانت را امر خو بارۀ شخصى که مطالبى چند در   ____

چيزى است که . راه زندگى است. فردى است دين يک مسئلۀ " :دهيد شما به او جواب مى. پرسد مى

الزم  شما  ىدارد ول ددر امر بهائى البتّه مقدارى احکام وجو. در قلب خود احساس کنيد  توانيد فقط مى

  ."دهد اطاعت کنيد وجدانتان اجازه مى است فقط آنچه را که

. پرسد امر خوانده و به امر ابراز عالقه نموده است از شما معنى ديانت را مى بارۀ شخصى که مطالبى در  ___

  ." جوهر ديانت خداشناسى از طريق پيامبر الهى و پيروى از تعاليم اوست " :دهيد شما پاسخ مى

،  خوب:" دهيد شما پاسخ مى. پرسد نظم ادارى بهائى چيست شما مىکنيد از  شخصى را که تبليغ مى  ___

که   ما داراى مؤّسساتى هستيم. اى براى نظم ادارى داشته باشد دانيد که ديانت بهائى بايد برنامه مى

هستند که  حاکمهشوند و هيئت  اين محافل بطور آزاد انتخاب مى. شوند محافل روحانى ناميده مى

ها امور ادارى ديانت بهائى را در سطح محلّى و ملّى بعهده دارند،  اين هيئت. دارد  وکدام نه نفر عض هر

  ."اّما شما فقط موقعى بايد از آنها اطاعت کنيد که وجدانتان اجازه دهد

بعد  .کنيد بهائى صحبت مى   مفهوم تعليم و تربيت کودکان در ديانت بارۀ اى از دوستان در با عّده  ___

آيند، اگر دوستشان داشته باشيم و  ديانت بهائى اينست که بّچه ها معصوم بدنيا مى ظريّۀن :"گوئيد مى

ياريشان کنيم تا آنچه را خداوند در نهادشان بوديعه گذاشته نشو و نما کنند، افراد بسيار خوبى خواهند 

  ."شد

بعد   .کنيد بهائى صحبت مىتربيت کودکان در ديانت  و  مفهوم تعليم بارۀ اى از دوستان در با عّده  ___

گويد که کودکان استعداد خوب بودن دارند، اّما تمايالتى دارند که بايد  ديانت بهائى بما مى " :گوئيد مى

هايى را  اطفال به آموزش و پرورش نيازمندند تا راه درست را در پيش بگيرند و توانايى. بآنها توّجه نمود

  ."دهندکه در ايشان وديعه گذاشته شده پرورش 

ممکن است . هاى تبليغى شماست هاى زير در فّعاليّت مناسب موقعيّت ها مشّخص نمائيد کداميک از اين پاسخ     .٥

  . يک يا چند جواب، مناسب هر موقعيّت باشد
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گويد مطالبى راجع به ديانت بهائى در  شود و مى شخصى با هيجان وارد محّل اجتماعات بهائى مى  ___

دهد که هميشه با خود  توضيح مى. حضرت بهاءاهلل بداند بارۀ مايل است بيشتر در  يک جزوه خوانده و

  .فرستد مى گرىکند و برايشان پيامبر دي ه که خدا هرگز بندگان خود را فراموش نمىانديشيد مى

از  مّدت کوتاهى بعد. شناسيد ايد و کسى را در آنجا نمى تان به روستايى نقل مکان کرده شما و خانواده  ___

در همين ديدار . گويد آيد و خودش را معّرفى کرده و خوش آمد مى تان به ديدن شما مى ورود شما همسايه

آيد که اديان  و خوششان نمى متّحدندشان بسيار  مذهبى دهد که روستائيان با هم در عقيدۀ او توضيح مى

  .بيايند و بين آنها تفرقه بياندازند "ديگر "

از  مّدت کوتاهى بعد. شناسيد ايد و کسى را در آنجا نمى تان به روستايى نقل مکان کرده خانواده شما و  ___

او متوّجه . گويد آيد و خودش را معّرفى کرده و خوش آمد مى تان به ديدن شما مى شما همسايه ورود

  " اين شخص کيست؟:" دپرس مى. شود ايد، مى عکس حضرت عبدالبهاء که شما در منزل جديد گذاشته

ايدى که يکى از افراد مجذوب عق. ايد به سازمانى متشکل از گروهى که طرفدار صلح هستند، پيوسته  ___

ايد، شده است و قطعيًا معتقد است که تنها راه تغيير واقعى در جامعه از طريق اقدام  شما بيان کرده

  .شما صحبت کند اکند ب که گروه جلسه دارد با عالقمندى سعى مى او هر بار. احزاب سياسى است

ته است که به وجود خدا اعتقاد هاى گوناگون بشما گف کند در موقعيّت با شما کار مى  يکى از افرادى که ___

به بسيارى از اصول مربوط به مسائل اجتماعى از جمله، تساوى حقوق زن و مرد و نياز به  ىول. ندارد

  . ايد عالقمند است آن صحبت کرده آموزش همگانى که شما در بارۀ

ه در مورد آموزش در يک جلسه در روستا با شرکت رئيس يکى از احزاب سياسى ناحيه، شما چند نظري  ___

. کند از جلسه رئيس حزب به نزد شما آمده و با شما صحبت مى  بعد. کنيد کودکان را مطرح مى

. دارد دوستداند شما بهائى هستيد و بسيارى از پيشنهادهاى شما را مى پسندد و  که او مى گويد مى

  .مند است بيشتر در مورد امر بيآموزد عالقه  او

آنها نسبت به بهائى شدن . اش آشنا شويد برد تا با خانواده ديد، شما را به منزلش مىيکى از بهائيان ج  ___

  .وى اعتراض دارند و سعى دارند او را وادار کنند ديانت بهائى را ترک کند

به  ىگويد آنها خيل او مى. اش آشنا شويد برد تا با خانواده اش مى يکى از بهائيان جديد، شما را به خانه  ___

  .امر بشنوند مند هستند و بى صبرانه منتظرند بيشتر در بارۀ القهامر ع

کنيد که حکومت منع نموده بهائيان جلسات رسمى و اجتماعات بزرگ  شما در کشورى زندگى مى  ___

 .تشکيل دهند

 :يک مثال براى هر يک از عبارت هاى زير بنويسيد    .٦
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 __________________________________________________    :حقارت نگريستن فقراء با ديدۀ به

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________ :بودن در برابر بزرگان  ترسو

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________: در بيان حقايق  کردن غلّو

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________: ذّره حقايق را کاهش دادن  ذّره

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 

  هفدهم  قسمت

د به حضرت عبدالبهاء ناظر سازند که در هر موردى باي امراهلل بما خاطر نشان مى توقيع زير، حضرت ولىّ  در

 :هاى تبليغى از ايشان اقتباس نمائيم باشيم و بهترين و مناسبترين راه را در فّعاليّت

آن حضرت در . اى را که حضرت عبدالبهاء بطور وضوح در برابر ما نهاده است در نظر آوريم بگذاريد نمونه "

هاى اّوليّه با دّقت و توّجه بيان مطلب  القاتنمودند، در م احيان با حکمت و مهارت کامل عمل مى کليّۀ

ها را تشريح  کامل موضوع احاطۀ او ب هاى خود در مجامع عمومى وسيع النّظر ، در سخنرانى فرمودند مى

نمودند، با شفقت و  الهى با صبر و متانت حقايق را اعالم مى در تشريح تعاليم اساسى امر  فرمودند، مى

اين چنين . نمودند قاطعّيت و لحنى مطمئن و عزمى راسخ و وقارى کامل تکلّم مى مهربانى و در عين حال با

  )ترجمه)(٢٣."(بود خصائص ممتاز محبوب ما در ارائه امر نازنين حضرت بهاءاهلل

کار شما در امر تبليغ چگونه خواهد  نحوۀ  کنيد به حضرت عبدالبهاء اقتداء کنيد، همانگونه که سعى مى  .١

  ________________________________________________________________________ بود؟

  _________برخورد شما چگونه باشد؟ کنيد نحوۀ شويد سعى مى وقتى که براى اّولين بار با يک نفر روبرو مى    .٢



 

   ٧٥ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

___________________________________________________________________________  

  _____________________________________کنيد؟ اى عمومى خود را چگونه توصيف مىه صحبت    .٣

  _________________________________________ کنيد؟ چگونه توّجه مردم را به حقايق امر جلب مى   .٤

___________________________________________________________________________  

  _______________________________________ کالم چگونه باشيد؟ در ارائه نظريه و اقامۀ سعى داريد    .٥

  _____________________________________________________؟ خواهيد بود در مباحثات چگونه    .٦

  __________________________________________________ لحن صداى شما چطور خواهد بود؟    .٧

  ______________________________________________ در اعتقادتان به امراهلل چگونه خواهيد بود؟    .٨

  ___________________________________________________ چگونه خواهيد بود؟  در رفتار و منش    .٩

  

  .نّص فوق را از بر نمائيد حال

  

   هيجدهم قسمت

با يکديگر مرتبط است و جزء مکمل و جدائى ناپذير   " عمل کردن "و  " بودن "ينکه اين قسمت را با يادآورى ا ما

سپس چندين قسمت را به بررسى بعضى از صفات روحانى که بايد ضمن شرکت . حيات روحانى است آغاز نموديم

واضع ما را بسوى فروتنى و ت بحث ما دربارۀ. در فّعاليّتهاى تبليغى منّظم و مستمر پرورش دهيم، اختصاص داديم

. بعد، به بحث در مورد چند رفتار مهّم ديگّر که مبلّغ امر بايد دارا باشد، پرداختيم. پرورش حالت يادگيرى سوق داد

بايد  طاين رواب. کنيم بررسى نمائيم که تبليغ مى خود را با آنهائى حال اجازه دهيد يک قدم پيشتر رفته و کيفيّت رابطۀ

  فرمايد؟ رکه در اين مورد بما چه مىمبا چگونه باشد؟ آثار

تبليغ فردى،  نقشۀ به طور وضوح در زمينۀ. آيد معاشرت و دوستى است مفهومى که احتماًال بذهن مى اّولين

هاى خاّصى، که بايد ما به افرادى که  اين توانايى، حتّى در پروژه. ايجاد دوستى و مرافقت با مردم بسيار ضرورى است

برخورد  که نحوۀ شود زيرا اين توانائى باعث مى. رسد بنظر مى تىنداريم ابالغ کلمه کنيم،  بسيار حيابا ايشان آشنايى 

  .صحبت با آنها و موفقيّت ما در تقليب قلوبشان مؤثّرتر باشد ما با ايشان، و نحوۀ

خلق و . رش دهيمکه بايد از خود بپرسيم اينست که چگونه توانايى ايجاد روابط دوستى با مردم را پرو ىسؤال

بعضى از ما، يا بجهت تربيت خانوادگى و يا صفات ذاتى، دوست يابى برايمان . خوى ما البتّه بسيار متفاوت است
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گروهى خجالتى هستند و اين کار . آغاز کنند يگانهتوانند باب مکالمه را با مردم ب برخى براحتى مى. آسانتر است

اى هر نوع شخصيّتى که باشيم بايد درک کنيم که با کوشش هشيارانه ميتوان با اين وجود ما دار. برايشان ساده نيست

باشد که  مبارکه، حاوى راهنمائيهاى متعّدد و ذيقيمتى در اين خصوص مى آثار. با مردم با روح و ريحان معاشرت کرد

گردد  پيشنهاد مى.  فته شده استمبارکه گر عبارتهاى داخل گيومه، مستقيمًا از آثار. آن ذيًال درج گرديده است نمونۀ چند

  .بحث کنيد  که آنها را چندين بار بخوانيد و در گروه خود

از ما انتظار ". همه را دوست خود بشماريم" را از ميان برداريم و " بيگانگى  پردۀ" ما گفته شده که  به

و اميال شيطانى و آزار و دشمنى و جبر " نظر به " تمام ملّتها و جوامع دنيا را دوست بداريم" رود که  مى

  .بدانيم" آيت الهى" هاى خداوند را  فريدهيک از آ باشيم و هر"  افق ابهى "نيفکنيم بلکه ناظر به "  اذيّت

و      نمائيم" يار و اغيار معاشرت و مرافقت "با   " نهايت محبّت و مالطفت" ما خواسته شده است که در از

  . نظر نکنيم  " استحقاق و قابليّت ديگران" به 

اگر ما را سرزنش کند ما بايد او . باشيم"  مصالحه" باشد، ما بايد در پى " طلب مجادله " نفسى در  اگر

اگر او . تعارف کنيم"  بخش داروى شفا" بدهد ما بايد به او " سّم مهلک "اگر به ما . نمائيم" تحسين " را 

  . گرديم" گل و سنبل " شود ما " خار " اگر او . ببخشيم" زندگى سرمدى " گردد، به او " ممات " سبب 

اگر ." اطمينان و اعتماد نمايند"به ما " ملل و جوامع عالم، حتّى دشمنان همۀ" تالش نمائيم تا  بايد

باشد که مورد بخشش ما " اميدوار "و " روى آورد  "بايد بتواند به ما " صد هزار بار دچار خطا شود " فردى

  . شود" اميد، محزون و افسرده  نا" او نبايد زيرا . گيرد مى قرار

حّق " رحمت و عنايت نشانۀ "و " تمام قوا بيکديگر کمک نمائيم و زندگى ابدى طلبيم "بايد با  ما

  .باشيم

بسوى  "و  بدميم "  روح حيات " آنها در  " خاّصى  لطافت"  با  .کنيم"  همدردى" ما گفته شده که با ديگران  به

نار  ، و کدورت و خصومت را محبّت و اتحاد را بهشت مطلوب بدانيم "ما بايد "  ا ندا دهيمآنها ر   حّق 

  ".جحيم شماريم

به احساسات ديگران  "نبايد ". سبب آزار نفسى نگرديم و قلبى را محزون نکنيم "مراقب باشيم که  بايد

بلکه " به آفريده نظر نکنيم"که  به ما دستور داده شده". صدمه وارد نمائيم حتّى اگر فردى بدکردار باشد

  . باشيم" به آفريدگار"ناظر 

اهل  همۀ به  مهربان  دهندۀ  تسلّى "و " فدا کنيم  براى رفاه ديگران "ما خواسته شده است که خود را  از

"   ما بايد . اطفال خداوند باشيم  " از غموم  محزون "مخلوق پروردگار و  " بدبختيهاى " از گريان  بايد.  شويم " عالم

  . گرديم  "و داروى درد هر مبتال در دنيا  به جميع مردم مهربان
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بايد .  باشيم  "پدر مهربان يتيمان و پناه بينوايان و ملجأ فقيران و داروى دردمندان "ما خواسته شده که  از

  ".نوع بشر باشيم فردخدمت به هر  "همواره بايد در فکر ". اميدى باشيم اى و رفيق هر نا نصير هر ستمديده "

بهر ". "کوشش نمائيم تا نفوس را مسرور نمائيم" و " قلوب را طاهر کنيم "  تا ميتوانيم"  جهد نمائيم " بايد

اخالق عموم اصالح و " هّمت نمائيم تا ". نفعى به او برسانيم " و  "نيکى کنيم "کنيم  برخورد مى" کسى

پيروى از مثل " عالم بشر به " دعوت " مردم بسوى خدا و " ن خواند فرا" ما  وظيفۀ. گردد " افکار منير

  .است" اعالى خود در ملکوت ابهى 

استقامت و  "بايد  است، مى"  حيات ظّل شجرۀ " و هدايت دوستان در" لطافت قلوب " تمنّاى ما  اگر

، "قّوت حقيقت "تا به " روز به روز افزايش يابد "ما بايد " خلوص و پشتکارى " .نشان بدهيم" صداقت

چنان قدرت و استقامت نشان دهيم که باعث " بايد "  نفوس را بيدار کنيم" و " قلوب را لطافت بخشيم"

  ".حيرت ناظرين شود

هاى  مشعل" " در تاريکى عالم "  ".بخشيم و خفتگان را بيدار نمائيم  به مردگان حيات " شده که خواسته ما از

  .باشيم" سلسبيل هدايت الهى "و "  چشمه هاى آب حيات"  در صحراهاى مهلک. باشيم" فروزان 

  

  :حفظ کنيد  مايل باشيد نّص ذيل را از آثار حضرت عبدالبهاء شايد

امراهلل ثبوتًا ال يزلزله اعظم حوادث فى الّدنيا ال تضطربوا من شيئ فى  ىو انتم يا احبّاءاهلل ثبتّوا أقدامکم عل" 

اسيات و نجوما بازغة من افق الکائنات و سرجًا المعة فى مجامع التّوحيد حال من أالحوال کونوا کالجبال الرّ 

الهدى و انوار التّقى منقطعين عن الّدنيا متشبثّين بالعروة  ياتکونوا آ. و نفوسًا خاضعة الحبّاءاهلل بقلب سليم

مهابط أاللهام و  سفينة النّجاة مظاهر الجود مطالع اسرار الوجود ىالوثقى ناشرين لروح الحياة راکبين عل

الحّق منزّهين عن کّل الّشئون مقّدسين عن أوصاف البشر  ىمشارق أالنوار مؤيدين بروح القدس منجذبين ال

  ) ٢٤."(باخالق مالئکة الّسمآء حتّى تفوزوا بالموهبة الکبرى فى هذا القرن العظيم و العصر الجديد تخلّقينم

اى احبّاى الهى قدمهايتان را بر امر پروردگار ثابت و استوار شما  : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

در هيچ موقعيتى از هيچ چيز . در شما ايجاد ننمايد ىبداريد، تا جائى که حتّى بزرگترين پيشامدهاى عالم تزلزل

د هاى عالم هستى طلوع نمائي هاى درخشان از کرانه مضطرب نشويد، همانند کوه پا بر جا باشيد، همچون ستاره

آيات . صاف و پاک در برابر احبّاى خدا فروتنى نمائيد ىو چون سراج منير در مجامع توحيد پرتو افکنيد و با دل

ناشر روح حيات . از دنيّا و مافيها منقطع شده به ريسمان محکم الهى چنگ زنيد .تقى گرديد انوارهدى شويد و 

مهبط الهام و . ه ، بيانگر اسرار آفرينش شويدمظهر سخاوت و بخشش ايزدى شد. نجات باشيد و راکب سفينۀ

شؤون عالم  از همۀ. نمائيد حّق خود را مفتون و مجذوب . مؤيّد به تأئيدات روح القدس شويد. مشرق انوار گرديد
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آسمان متخلّق و آراسته شويد تا از  از اوصاف بشر مقّدس گرديد و به اخالق و صفات مالئکۀ .پاک شويد

  .)اى اين قرن عظيم و عصر جديد مقّدر شده نصيب بريدموهبت بزرگى که بر

  

    نوزدهم قسمت

کوشيم که حيات بهائى داشته باشيم،  کنيم و مى مردم با روح دوستى و محبّت معاشرت مى که با همۀ همانگونه

کنيم که مبرا از  عا نمىجهت کامل باشيم و يا ادّ  رود که ما از هر نمى البتّه انتظار. کنيم مبارک جلب مى ديگران را به امر

دهيم به آن ممتاز شده و بر اطرافيان خود تأثير  با اين حال به همان حّدى که صفات بهائى را نشان مى. عيبى هستيم هر

تبليغ  " بايد مراقب باشيم که عبارت ىول .شود در اين مفهوم است که اغلب صحبت از تبليغ به اعمال مى. گذاريم مى

درستى و  و رفتاردرست است که بايد به صفات معنوى، خصوصيّات، . راى تبليغ نکردن نشوداى ب بهانه " به عمل

اّما اين نبايد باعث شود که فراموش نمائيم بيان ما، مفتاح مدائن قلوب . کردار خود توّجه خاّص داشته باشيم راستى در

دو دسته را درک  ه کنيم و با هم مفهوم هرنصوص مقّدسه توجّ  براى روشن شدن اين موضوع، بيائيد به دو دسته از. است

  :بخوانيداّول نصوص ذيل را   .کنيم

و منکم من اراد ان يبلّغ امر مواله فلينبغى له بان يبلّغ اّوال نفسه ثّم يبلّغ النّاس ليجذب قوله قلوب الّسامعين  "

   )٢٥". (و من دون ذلک لن يؤثّر قوله فى افئدة الطالبين

 تکسى از شما که قصد تبليغ امر موالى خود را دارد، شايسته اس: ه فارسى چنين استمضمون بيان مبارک ب(

که قبل از هر چيز ابتدا به تبليغ خويش پردازد، پس از آن مردم را تبليغ کند، تا کالمش قلوب سامعين را جذب 

  .) کند، در غير اين صورت کالم او در دلها تأثيرى نخواهد گذاشت

تواند بالترديد و به تنهائى مظفريّت بيچون و چراى اين امر مقّدس را تضمين  ع مىفقط و فقط يک موضو "

کند و آن اين است که ببينيم حيات معنوى و صفات و سجاياى خصوصى ما تا چه درجه تعاليم سرمدى 

  ) ترجمه)(٢٦."(سازد هاى گوناگون آن منعکس مى شريعت حضرت بهاءاهلل را در جلوه

ود اخالق و تقوى نصرت نمايد و هلل و فى سبيل اهلل بر خدمت قيام کند البتّه آثارش در هر نفسى اليوم بجن "

  ) ٢٧...." (اشطار ظاهر و هويدا گردد

  ."اعمالشان فرياد بر آورد که من بهائى هستم تا سبب ترّقى عالم انسانى شوند "

اعمال .  ال است که جهان را ترّقى دادهاعم. اگر انسان باعمال بهائى قيام و رفتار کند هيچ قول الزم ندارد "

اعمال است که اين اکتشافات   .کرده اعمال است که اين صنايع را آشکار.  است که اين مدنيّت را ترويج کرده

چنانچه اعمال نبود اقوال بود آيا ممکن  اگر   ندهاست که عالم ماّدى را به اين درجه رسا را ظاهر کرده اعمال

پس باين برهان ميتوانيم استدالل کنيم که روحانيّات هم نظير . ى حاصل شودبود اين مدنيّت مادّ 
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اعمال خيريّه سبب مسرّت وجدان .  نه اقوال اعمال اهل ملکوت سبب حيات قلوب ميشود  .ماديّاتست

  )٢٨". (بشر ميشود انيّتفضائل عالم انسانيّه سبب نور ميشود

  :نصوص ذيل را مطالعه کنيد حال

و اگر   اران الهى فرصتى يابند و وقت غنيمت شمرند و جوالن کنند و از اين ميدان گوئى بربايندچنين اوقات ي"

َحسنه باشد، کارى از پيش نرود بايد لسان به بيان برهان گشود و  کار ايشان منحصر به ُحسن سلوک و موعظۀ

  )٢٩." (واضحه و حّجت قاطعه بر ظهور شمس حقيقت نمود ادلّۀ اقامۀ

ر به استعداد خود نکن نظر به فضل بى منتهاى جمال ابهى نما که فيضش شامل است و فضلش پس نظ "

  )٣٠( ."کامل

  )٣١."(رسد توّجه به ملکوت الهى کن و استفاضه از فيض روح القدس و زبان بگشا تأئيدات روح مى "

النّصر ثّم  ىما ورد عليه قوموا علفراش الرّاحة و اذا عرفتم بارءکم و سمعتم  ىان يا احبّاءاهلل ال تستقرّوا عل "

   )٣٢."(انطقوا و ال تصمتوا اقّل من آن و ان هذا خير لکم من کنوز ما کان و ما يکون لو انتم من العارفين

در آن لحظه که پروردگار خود  بر بستر راحت نيارميد هىاى احبّاى ال : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

زبان بگشائيد و آنى ساکت . او گذشته آگاه شديد بى درنگ بر نصرت امر او قيام کنيد را شناختيد و از آنچه بر

، اگر واقف  هائى که از قبل بوده و من بعد خواهد بود براى شما با ارزشتر است اين از تمام گنجينه. ننشينيد

  .)يدباش

ى شوند، کار امر تقريبًا دچار انجام کار خاّص  شدند تا کامًال شايستۀ اگر ياران الهى هميشه منتظر مى "

، تأئيدات الهى را  ، با وجود احساس عدم شايستگى و لياقت اّما همين کوشش براى خدمت. گرديد مى وقفه

  .سازد تا براى انجام وظيفه آماده گردد و فرد را قادر مى جذب مى کند

، هر کجا و هر طور که بتوانند، بدون  امروز نياز بشريت به شنيدن پيام الهى آنچنان شديد است که احبّاء بايد "

در نظر گرفتن نقائص خاّص خود بلکه با در نظر گرفتن نياز مبرم همنوعان خود براى استماع تعاليم الهى در 

  ) ترجمه)(٣٣."(غرق شوند يفهکامًال در اين وظ  اين تاريکترين ساعات حيات عالم انسانى

که فقط چند مثال از آنها در سرى دوم نصوص در  _ ه در مورد تبليغاّول نصوص را از ساير آثار مبارک دستۀ اگر

وقتى در .  خوبى براى تبليغ نکردن قرار دهيم جدا کرده و فقط بر آنها تمرکز کنيم شايد آنها را بهانۀ  اين قسمت آمده

تا حدى که   ق خودمان مى باشدما تکامل رفتار و اخال ىاصل  که وظيفۀ رسيمافتيم که اشتباهًا به اين نتيجه ب اين دام مى

گردند که براى  زيرا ديگران چنان مجذوب ما مى  اى برسد که براى تبليغ نيازى به کلمات نباشد کمال معنوى ما به مرحله

مثل اعالى حيات  دالبهاءدانيم اگر چه حضرت عب در عين حال مى  .کنند تحقيق در امر مبارک خودشان اقدام مى

  .کردند امر مبارک صحبت مى رت بيان مبارک بهره جسته و در هر فرصت مناسبى در بارۀبهائى بودند، از قد
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اين .  اول از بيانات راجع به روش تبليغ نيست اين است که مفهوم دستۀ  دانستن آن اهميّت دارد  که اى نکته

به ما يادآورى . سازد آشکار مى نيک را رفتار اعمال حسنه و قّوۀ و  تأثير صفات معنوى در مورد بيانات حقائق عميق روحانى

دهد، بايد  صداقت تعليم مى مثًال اگر نفسى بديگران در بارۀ .باشد قضکند که اعمال ما نبايد با اقوال ما متنا مى

  .صميمانه بکوشد که صادق باشد

يا دو نّص  کلّى منطقى نيست که موضوع گسترده و عميقى مانند تبليغ را در نظر گرفت و بر اساس يک بطور

  . مبارک نتائج کلّى گرفت

جاهاى . برگشته و در مورد آيات مبارکه فوق انديشه نمائيم ىدر نظر داشتن اين افکار، بيائيد به قسمت قبل با

  : را با کلمات مناسب پر کنيد ىخال

  ____________________________  : شايسته است که  کسى از شما که قصد تبليغ امر موالى خود را دارد،   .١

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ___________________________________________: تا وقتى که شخص ابتدا به تبليغ خود نپردازد   .٢

___________________________________________________________________________  

    و آن فقط و فقط يک موضوع مى تواند بالترديد و به تنهائى مظفريّت قطعى اين امر مقّدس را تضمين کند   .٣

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

بر ____________   فى و  هلل نصرت نمايد و___________   و________________   هر نفسى اليوم، به   .٤

  . گردد_______________________ د البتّه آثارش در خدمت قيام نماي

  ._______________________________ و سبب____________________ زيرا اعمال است که   .٥

  . ___________ آورد که اعمال ما فرياد بر مى_____________________ اگر بهائى حقيقى باشيم    .٦

 اعمال ________________________  که است  اعمال ._________________________ که اعمال است   .٧

  ._________________________ که است اعمال .___________________________ که است

  .__________________________________________آيا ممکن بود اقوال بود چنانچه اعمال نبود   .٨

 اعمال نه اقوال ______________________________________ سبب اهل ملکوت ______________    .٩

_______________________________________________________________________خيريّه

________________________________________.  



 

   ٨١ -و  رفتار  مبلّغ   صفات

 بايد. _________________________ اگر کار ايشان منحصر به حسن سلوک و موعظه حسنه باشد   .١٠

بر   __________________  واضحه و  _________________ و گشود برهان  _________________ 

  .شمس حقيقت نمود ظهور

  .نما  ____________________________________________نظر به استعداد خود نکن نظر به    .١١

 ________ زبان بگشا و_ ________________________________   توّجه به ملکوت الهى کن و   .١٢

______________________________________ .  

و از آنچه بر او گذشته آگاه   نبايد در بستر راحت بياراميم بلکه بايد در آن لحظه که پروردگار خود را شناختيم   .١٣

  . ___________________________________________________  شديم

 ____________  اين از تمام  _______________________________  و  زبان بگشائيد   .١٤

  .است  ارزشتر با  ما  براى  ___________________________________________________________

 ____________________________   انجام کار خاّصى شويم تا کامًال شايستۀ  شديم اگر هميشه منتظر مى   .١٥

_____________________________.   

 ________________   با وجود احساس عدم شايستگى و لياقت ، اّما همين کوشش براى خدمت   .١٦

_____________________________________________________  

کجا و  ره ______________________  که احبّا بايد  است امروز نياز مردم به شنيدن پيام الهى آنچنان شديد   .١٧

 ________________________________________________  بدون هر طور که بتوانند،

 _____________________________و با در نظر گرفتن   _____________________________

  .____________________________ انسانى عالم تاريکترين ساعت حيات در __________________

  

    بيستم قسمت

در بخش قبل گفتيم که وقتى . بخِش صفات و رفتار مبلّغ را با انديشه و نظرى ديگر به پايان برسانيم بيائيد

نيستند که  ىو مردم هم ظرفهاى خال  کنيم صحبت نمى " بشريّت "کنيم با يک موجود مجّرد به نام  شخصى را تبليغ مى

به عنوان مبلّغ . هاى خاّص خودشان را دارند ها و دشوارى ستر آنها اميدها و آرزوها،. منتظرند با اطالعات پر شوند

بايد روح و  ما. امراهلل، با روح آنها بايد صحبت کنيم، همان روحى که براى عرفان حّق و عشق به او خلق شده است

بحر عرفان فائز ايمان را در آن برافروزيم و به ايشان يارى کنيم تا به شاطى  قلب آنها را مخاطب قرار دهيم تا جرقۀ

غرب که روش حضرت عبدالبهاء هنگام ابالغ پيام پدر  مؤمنين اوليّۀ در اين قسمت يادداشتهاى يکى از. شوند
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کنيم تا ما را براى بخش بعدى که عمل تبليغ را  دهد ذکر مى نمودند را شرح مى که مالقات مى بزرگوارشان با آنهائى

  .دهد آماده کند برايمان دقيقًا توضيح مى

ها  و هر چه در بطون روح و قلبش براى مدت داشت در اثر تشويق هيکل مبارک زائر آن چه داشت ابراز مى "

گرديد حضرت عبدالبهاء فورًا به جواب بر  مى ىو همين که از کلمات خال ساخت پنهان مانده بود ظاهر مى

مبارک را  هاى چشمى نمودند، کم کردند، نصيحت نمى ، وعظ نمى فرمودند خاستند، سکوت مى نمى

شدند و سپس در اعماق روح  هاى پنهان الهى منتظر تأئيد و هدايت ربّانى مى بستند گوئى که از جهان مى

  ) ٣٤( .نگريستند سائل مى کرد به چهرۀ فرمودند و با لبخندى که قلب را آب مى گوينده تفّحص مى

ابدًا با غرور و . گذاشتند ، طرف را آزاد مى ادندايست فرمودند و ابدًا بسر يک کلمه نمى هرگز مجادله نمى "

تعليم . فرمودند بلکه بالعکس دائمًا در جميع حاالت و شئون تجّسم عبوديت محضه بودند تسلّط تکلّم نمى

، فقط  به من نفرمودند من چه بايد بکنم وقتهيچ   . "سلطانى ميبرد اى نزد اّما چون کسى که هديه " دادند مى

نمودند و ابدًا به من نفرمودند من به چه چيز بايستى عقيده و ايمان  از اعمال من مى گاهگاهى تحسين

حضرتش حقيقت و محبّت را بقدرى شکيبا و الهى ميساختند که قلب بخودى خود متوّجه آن .  داشته باشم

دادند خود با آداب و حاالت خويش و يا لبخندى بمن نشان مي مبارکبا صوت . گذاشت ميشد و احترام مى

 دانستند که از اراضى جيّده وجود قطعًا روزى اثمار طيّبۀ ايشان مى.  و ميفهماندند که من بايد چگونه باشم

  . اعمال و کلمات سرسبز و خرّم برون خواهد آمد

که انجام ميدادند امتزاج عجيبى در هيبت و  ىاى که تفّوه ميفرمودند و کوچکترين عمل در جزئى ترين کلمه "

چقدر آرزو ميکردم که به سرچشمه اين مناقب . جالل و خضوع و اطمينان و قدرت مشاهده ميشد سيطره و

 ىرا با ديگران فرق ميداد و ال شاندر وجودشان موجود بود که اينقدر اي ىآيا چه عوامل.  عظيمه پى برده باشم

  )٣٥."( تميساخ ىکه مالقات کرده بودم ايشان را افضل و اعل غير النهايه در جميع نفوسى

که  چقدر حتّى از نفوسى. ام اش در خودم بيان کرده جامع ايشان و اثرات عميقه از محبّت کامل و غالبًا "

کنيم و چه بسا که از نزديکترين و عزيزترين نفوس  عطوفت حقيقى را دريافت نمى و اطرافمان هستند آثار مهر

اساس نقش خود استوار ميسازيم و  برمحبّت را نمائيم  واقعى جهان محبّت را مشاهده نمى خود نيز لمعۀ

محبّتى که  انوار ىکند ول اثرات آن بسيار محدود و معدود است يعنى ميتوان شمرد و از يک يا دو تجاوز نمى

هر کسى که . تابش ايشان چون خورشيد بر جميع يکسان بود. از حضرت عبدالبهاء تجلّى ميکرد چنين نبود

  )  ٣٦."(يافت اى مى رفت حرارت و حيات تازهدر سرخى آن تابش قرار ميگ

فرمودند و در جميع اوقات  موضوعى را که پيش آوردند حضرت عبدالبهاء با مهارتى بى حّد در آن بحث  هر "

قبًال راجع به شّدت ادب هيکل مبارک . خضوع بنفوس و احترام بافکار و عقايد ديگران را در نظر داشتند

است که بين غربيان متداول  ومىبيش از کلمه و مفه ىبردند خيل ان به کار مىآنچه ايش ىام ول بيان کرده

گردد و شامل ادب و مراعات و مالحظه ميباشد  اى است که در فارسى استعمال مى احترام کلمه  .است
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گذاشتند محّقق  حضرتش جمال اَب آسمانى را در هر وجهى ميديدند و روح انسانى را احترام شديد مى

احترام مزيّن خواهد  داند بطراز ادب و حليۀ ىمتعال و ىحّد عال  گر انسان نفوس ديگران را تا ايناست که ا

  )٣٧".(بود

دادم و  در تمام فرصتهاى عزيزى که بزيارت حضرت عبدالبهاء مشرّف ميشدم و به بيانات مبارک گوش مى"

گرفتم  طريقه تعليم ايشان قرار مى يا با هيکل مبارک صحبت ميکردم روز بروز بيشتر و عميقتر تحت تأثير

بلکه همه گاه در حين   فرو کنند طرفخواستند مطالبى را بمغز  تنها نمى. فرمودند ايشان دائمًا روح را زنده مى

خواستند جوهر و حقيقت هر نفسى را برون آرند و بخود او  مفاوضه و تماس در جستجوى روح بودند و مى

بقّوه علم و منطق مباحث خود را ادامه دهند و اين قّوه را چه در خطابات مبارک توانستند  البته مى. بنمايانند

نه منطق ايشان منطق معلّم مدرسه بود و نه  ىام ول که خوانده  و چه در آنهائى دان ام بکار برده که خود شنيده

تماس و ، بلکه کوچکترين حرکت و مختصرترين بيان و کالمشان و کمترين  علمشان علم مجامع درسى

و  مهاى بلند و فه معاشرتشان تا اعماق روح اثر ميکرد و دائمًا روان مستمعين را از عالم پست ماّده بجهان

هاشان مملو از اشتعال  وقتى تکلّم ميفرمودند قلوب جمع در سينه. بخشيدند صعود مى ىادراکى اعل

  )  ٣٨".(بود

تماس  ديگر متون باال را مطالعه کرده و در چندين جمله طرز برخورد حضرت عبدالبهاء را با مردم و نحوۀ يکبار

هر کالم حضرت عبدالبهاء آميزشى از فروتنى :" مثالً . توصيف نمائيد  امر ايراد ميکردند، بارۀ و طريقى که بيان خود را در

  ." و عظمت بود

١.  ________________________________________________________________________  
٢.  ________________________________________________________________________  
٣.  ________________________________________________________________________  
٤.  ________________________________________________________________________  
٥.  ________________________________________________________________________  
٦.  ________________________________________________________________________  
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  قسمت اّول 

کيفيّت روحانى تبليغ در بخش اّول، و صفات و رفتار مبلّغ در بخش دّوم، حال توّجه خود را به نفس  با مطالعۀ

اعالن امراهلل يک فّعاليّت .  دّقت شود که تبليغ را فقط بمعناى اعالن امراهلل ندانيمبايد . کنيم عمل تبليغ متوّجه مى

شود، ولکن فتح مدائن قلوب مردم بروى حضرت  انجام مى يالتبسيار مفيد و ضرورى است که توسط افراد و تشک

. ه و اجراى آن بر طبق اصول باشدهر قدر هم که طرح آن ماهران .گيرد بهاءاهلل عمومًا از طريق اعالن امراهلل صورت نمى

را به  تبليغ آن است که به ديگران کمک کند تا حضرت بهاءاهلل ىتبليغ شامل اعالن امر مى باشد اّما هدف اصل

بيت  .در درک خود عميق شوند و در دين جديدشان ثابت و راسخ گردند عنوان مظهر ظهور الهى در اين زمان بشناسند،

  :فرمايند ه تمايز بسيار مهّم را در بيان ذيل توضيح مىالعدل اعظم الهى اين وج

روزافزون از وسائل مخابرات و ارتباطات عمومى بايد با  اعالن امراهلل با طرحهائى معيّن جهت استفادۀ "

هّمتى شديد تعقيب شود بايد دانست که از طرحهاى اعالن امراهلل مقصد اينست که حقيقت و مقاصد امر 

الع جميع خلق برسانيم و کل را اخبار کنيم و ليکن مقصد از اقدامات تبليغى اينست که جديد الهى را باطّ 

اقبال رسانيم و در ظّل امراهلل در  نفوس مستعّده را از جميع طبقات هيئت  اجتماعيّه بمرحلۀ

  )ترجمه)(١".(آوريم

ريزى شود که مردم را با  اهداف  شود که فّعاليّتهاى اعالن امر بايد چنان برنامه متن باال بخوبى روشن مى از

. امراهلل آشنا سازد و مساعدت کند تا در آنان نگرش و رفتار مثبت راجع به ديانت بهائى ايجاد شود شريفه و افکار عاليۀ

امر گردد و بخواهد بعد از قدرى  آمادگى داشته باشد که شيفتۀ نقدرالبتّه احتمال دارد که در اين جريان، نفسى آ

رغم اين نبايد انتظار داشته باشيم که حّداقل در اين مرحله از تاريخ  ىعل. ياران الهى درآيد مطالعه در زمرۀتحقيق و 

دادن اّطالعات و سپس رها  اهدف تبليغ فقط ب. بشريّت، ابالغ کلمه به تنهايى به ازدياد قابل توّجه پيروان بيانجامد

مکالمه بين مؤمنين مّطلع و راسخ و نفوسى که عالقمند  و بليغ ، گفتگوت الزمۀ. آيد کردن آنان به حال خود به دست نمى

  .باشد حقيقت ظهور حضرت بهاءاهلل هستند، مى شنيدن و تحّرى حقيقت در بارۀ

اى است که در  بيوت تبليغى محافل گرم و دوستانه. هاى تبليغ، انعقاد بيوت تبليغى است يکى از بهترين راه   .١

براى تبادل افکار  ىاين محافل فرصتهاى عال. شوند مندان به امر بآن دعوت مى ده و عالقهمنازل افراد تشکيل ش

اگر دّقت . را به قبول حضرت بهاءاهلل رهنمون باشد متواند مرد آورد که مى و نظريات و مذاکرات پربار بوجود مى

  . ردداعالن امر تبديل گ تواند به جلسۀ الزم بعمل نيايد بيت تبليغى به آسانى مى

گويى به  آمد هر جلسه را با خوش .نمائيد مى کنيد که شما يک بيت تبليغى هفتگى در منزلتان برگزار فرض  )الف 

سپس سخنورى که دعوت شده، به . کند کنيد بعد يکى از احبّاء مناجاتى تالوت مى مهمانان شروع مى

بهائى،  عائلۀ حياتبهائى، موضوع خاّصى مثل، تعليم و تربيت  مّدت سى تا چهل و پنج دقيقه در

دارد  ىپرسيد که آيا کسى سؤال در پايان شما مى. کند وحّدت عالم انسانى و يا وحّدت اديان صحبت مى

آيا  .گردند مى گيرد و مهمانان شما به خانه بر پذيرايى انجام مى. گردد و معموًال يک يا دو سؤال مطرح مى
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خصوصيّات اعالن امر را  بيشتر و خوب است، فيدم ىخيل ، که به نفسه موافق هستيد که چنين جلساتى

 ____________________________ _____________________________________ دارد؟

بيت  جلسۀ بنابراين، در هر. بيت تبليغى را عوض کنيد گيريد که برنامۀ فرض کنيد بعد از مّدتى تصميم مى   )ب

کنيد که موسيقى اجرا کنند، اميدواريد که با  ان هنرمند را دعوت مىاز صحبت، يک يا دو جو تبليغى بعد

 کارى بيت تبليغى را از جلسۀ چنين  باکنيد  آيا فکر مى. موسيقى، جّو روحانى جلسه افزايش يابد برنامۀ

 __________________________________________ايد؟ تبليغى تغيير داده اعالن امر به جلسۀ

 ____ کدامند؟ توان بيت تبليغى را به فّعاليّت تبليغى تبديل نمود، هائى که بدان طريق مى راهبعضى از   )ج

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  

  

  دوم  قسمت

فراد مستعّد است تا بتوانيم پيام حيات بخش حضرت بهاءاهلل را با ايشان از اهداف اعالن امر يافتن ا يکى

امر تبليغ بسيار اهميّت دارد چه در  توانايى در شناسايى افراد مستعّد، در موّفقيت . ميان بگذاريم صميمانه در بطور

بعنوان مبلّغين امراهلل، الزم   تّهالب. شده توسط مؤّسسات امرى يزىر هاى تبليغى برنامه هاى فردى و چه در فّعاليّت نقشه

است مرتّب دعا و مناجات نمائيم تا خداوند ما را به شناسايى افرادى که قلبشان را براى عرفان مظهر امر آماده نموده، 

حتى . هميشه آسان نيست امراين . اّما بايد قادر باشيم که اين ارواح پاک را بهنگام مالقات بشناسيم. راهنمائى کند

افراد مردم عالقه ندارند پيام الهى را  شود، همۀ هاى تبليغى که در بين نفوسى بسيار مستعّد برگزار مى تباط با پروژهدر ار

پاسخ به نداى حضرت بهاءاهلل  مبلّغ است تا نفوسى را بيابد که آمادۀ اين بر عهدۀ .بشنوند و حقيقت آن را قبول کنند

  .هستند

در . ًا در جستجوى امر نباشد و يا اصًال به دين و مذهب عالقه نداشته باشدفرد مستعّد، ممکن است ظاهر يک

شرط الزم اينست که شخص . حقيقت، درک اين نکته مهّم است که استعداد پذيرش امر و روحانيّت يکى نيست

ست که در عمل تبليغ تجربه بد طورهمين . مشتاق شنيدن تعاليم باشد و حقيقت را با وسعت نظر بررسى نمايد

  . يابد گردد توانايى ما براى درک اين شرط افزايش مى آوريم و قواى روحانى ما قويتر مى مى
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بعضى از  ىسازد تعيين کرد ول نميتوان قوانين سخت و شديد براى شرايطى که يک فرد را مستعّد مى چه گر

خاّص زمانى مستعّدتر  ر يک برهۀاين عوامل افراد را در شرايط خاّص زندگى د. توان تشخيص داد عوامل مؤثّر را مى

و   اين موضوع را در گروه خود بحث کنيد. است صادقاين مسئله هم در مورد افراد و هم جوامع بطور کلّى . سازد مى

  : مانند مثال ذيل .در افزايش استعداد مردم مؤثّر است بنويسيد  کنيد را که فکر مى ىعوامل

    ياى امروزآگاه شدن از شيوع بى عدالتى در دن  .١

٢.  ___________________________________________________________________________  

٣.  ___________________________________________________________________________  

٤.  ___________________________________________________________________________  

٥.  ___________________________________________________________________________  

٦.  ___________________________________________________________________________  

٧.  ___________________________________________________________________________  

٨.  ___________________________________________________________________________  

٩.  ___________________________________________________________________________  

١٠. ___________________________________________________________________________  

  

در اين متن از . امراهلل حفظ نمائيد مت بعد، متن زير را از حضرت ولىّ شود که قبل از رسيدن به قس مى پيشنهاد

 بارۀ  است اگر در بعضى از کلمات دشوار. گويد الهى سخن مى استعداد مردم در پذيرفتن امر آشوب امروز جهان و رابطۀ

کنيد در   يان مبارک را حفظکنيد ب که سعى مى همانطور . بود خواهدخود بحث کنيد مفيد  گروه  در معنى بيان مبارک  

  .امراهلل بينديشيد معانى بيان حضرت ولىّ 

مع جميع   گذارد هاى گرانبهائى که انقالب و التهاب عصر حاضر در دسترس ياران الهى مى و نيز بايد فرصت "

احزان و آالم و شدائد و اسقام و خوف و دهشت و انزجار و نفرت و عصيان و طغيان و اسف و حسرت و 

ناجيه امر  قوۀ و اشاعۀ اعالمدر راه آزادى و خالص مورد استفاده واقع گردد و بهمان قرار در سبيل  تالش

حضرت بهاءاهلل در جميع اقطار و استظالل مقبلين جديد در ظّل شريعة اهلل و دخولشان در صفوف دائم 

ت سبحانى چنين فرصت جليل و الهى و نشر نفحا الحقيقه براى ابالغ کلمۀ االتّساع امراهلل بکار افتد فى

  ) ٢( ."موقع مساعد و فخيم هرگز رخ نخواهد گشود
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  سوم  قسمت

پردازيم، گاهى اوقات گفتگوها کوتاه و  و با آنها به گفتگو مى  نمائيم که به افراد مستعّد برخورد مى هنگامى

محتواى اين گفتگوها چه بايد  اّما. است و هدف کمک به ايشان براى درک مقام حضرت بهاءاهلل است گاهى طوالنى

  کنيم چه بايد بگوئيم؟  باشد؟ به نفوسى که تبليغ مى

فرمول خاّصى نيست که ياد بگيريم و در هر موقعيّتى . دانيد که پاسخ اين پرسش ابدًا ساده نيست شما مى البته

ام داراى يک روحيه و حالت کد اى داريم هر افرادى که با ايشان چنين گفتگوهاى صميمانه. به هر فردى تکرار کنيم

عنوان يک مبلّغ بهائى بايد پيوسته بينديشيم که  به. هاى مخصوص بخود هستند روحانى خاّص، با نيازها و سؤال

؟ افکار خود را بايد به چه ترتيبى تنظيم  چه بايد گفت .توان براى هر طالب حقيقى توضيح داد چطور عقايد امرى را مى

  ؟ و اظهار داشت نمود

تفاوتهاى افراد  اشخاص باشيم، نبايد با تأکيد بيش از اندازه، در هاى فردى در بايد متوّجه تفاوت حاليکه در

خاّصى   دهند از الگوى طريقى که مردم به پيام حضرت بهاءاهلل پاسخ مى. اصل وحّدت عالم انسانى را فراموش نمائيم

مثًال اگر   .گردد تاريخى مشابه، قابل مالحظه مى ابقۀس وکند که مخصوصًا در ميان مردم با يک فرهنگ  تبعيّت مى

کرد که در   دانشجو هستيد و قصد تبليغ دوستان خود را داريد، تدريجًا يک معّرفى مقّدماتى مناسب را پيدا خواهيد  شما

گوناگون  هاى قهو عال  ها پرسش اساس موقعيّت، جزئيات اين معّرفى ممکن است بر. اکثر دوستان شما مؤثّر خواهد بود

  .شود طرح اساسى عوض نمى ىشنوندگان تغيير کند ول

توضيح امر مبارک به ديگران هستيد، ممکن است براى شما مفيد  روش منّظم در بارۀ که در فکر تهيّۀ هنگامى

را در مورد اطالعات است که شنونده ميل دارد تعدادى از حقائق  اّول جنبۀ. پيام الهى توّجه نمائيد باشد به دو جنبۀ

بهائى چقدر وسيع است؟ تا چه حّد گسترش پيدا کرده  معۀچه زمانى ديانت بهائى تأسيس گرديد؟ جا. امر بداند

ديانت بهائى چيست؟ همان طور که تصّور  ىاست؟ آيا بهائيان به حيات بعد از ممات اعتقاد دارند؟ تعاليم اصل

 بستهدهيد  مقدار اطالعاتى که شما در اختيار طالبين قرار مى. است تعاليم و حقايق امر بهائى بى نهايت زياد  کنيد مى

تحقيقاتش بداند  هايى وجود دارد که الزم است متحّرى حقيقت در مراحل اّوليّۀ اّما موضوع. به نوع صحبت شما دارد

ستنش مفيد است، ذکر کنيد دان در قسمت پائين بعضى از مطالبى را که تصّور مى. که تفّکر در آنها بسيار سازنده است

پس از بحث بعضى نکات ديگر در قسمتهاى بعد از شما . باشد املنيازى نيست که فهرست شما بسيار ک. نمائيد

  . خواسته خواهد شد که دوباره به ليست خود مراجعه کنيد و آن را تغيير دهيد
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  .را با دوستانتان مقايسه نمائيدليست خود  حال

  

    چهارم قسمت

دهيم  قسمت قبل، يک جنبه از پيامى را که در فّعاليّتهاى تبليغى خود راجع به امر به مردم ارائه مى در

فرض کنيد مثًال اين حقيقت که    ؟ ن اطالعات استاّما آيا تبليغ فقط داد  .مورد بررسى قرار داديم  " اّطالعات" يعنى

بيان اين مطلب که . باشند الهى در اين عصر و زمان مى ظهور رحضرت بهاءاهلل مظه اساسى ترين اعتقاد امر بهائى است،

رين ، به تنهايى يک اّطالع است، البتّه مهّمت"حضرت بهاءاهلل مظهر ظهور الهى در اين دور هستند  بهائيان معتقدند"

کفايت  ءاهللبا اين حال آيا صرفًا بيان اين حقيقت به مردم براى عرفان آنان از مقام حضرت بها. اّطالع در عالم

  نمايد؟ مى
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حضرت بهاءاهلل  " ، در اين حالت جملۀ ديگرى از اين حقيقت که صرفًا اطالع نيست توّجه کنيد به جنبۀ اکنون

نيازمند دادن و   دهيد حاليکه يک اطالع که به شنونده مى در. مفهوم استيک   "الهى در اين دور هستند ظهور مظهر

" مظهر ظهور " و " خدا " حضرت بهاءاهلل از  نظورم. گرفتن است اّما جذب يک مفهوم مستلزم درک و فهم است

  ؟ چيست؟ و ماهيّت اّدعاى آن حضرت که مظهر ظهور خداوند براى امروز هستند چيست

اين جمله واضحًا ". نمايند بهائيان احکام حضرت بهاءاهلل را اطاعت مى" مطلب است که  ديگر بيان اين مثال

اّما اظهار اين مطلب نقش کوچکى در فهم اين نکته به متحّريان حقيقت . مهّم مى باشد ىيک اّطالع است که خيل

الزم است به فرد کمک کنيم تا  درک اين مفهوم براى. دارد که با پذيرفتن امر بهائى بايد احکامى را اطاعت نمايند

را آنطور که "  احکام "مثًال مفهوم فوق العاده زيباى . حّداقل بعضى از جوانب مربوط به اطاعت احکام را درک کند

  :اند حضرت بهاءاهلل توصيف فرموده

  )٣"(اّن اوامرى سرج عنايتى بين عبادى و مفاتيح رحمتى لبريّتى "

بدرستيکه اوامر من چراغهاى عنايت منند بين بندگان و کليدهاى  : ين استبه فارسى چن مبارکمضمون بيان (

  .)رحمت من براى آفريدگان من

توانيد تعداد زيادى از مفاهيمى که  که تفاوت بين اّطالعات و مفاهيم را متوّجه شديد، بدون اشکال مى زمانى

سعى کنيد . پيروانش درآيند را تشخيص دهيد رگۀکند حضرت بهاءاهلل را بشناسند و به ج درک آن به متحّريان يارى مى

نگران طوالنى بودن و يا نامنّظمى آن نباشيد، دوباره به اين . ائيدرسد تهيّه نم مفاهيمى که به فکرتان مى همۀ ليستى از

  .قسمت باز گشته و آنرا مرور خواهيد کرد
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  .ليست خود را با دوستانتان مقايسه کنيد حال

  

  پنجم  قسمت

در نظر گرفتن اين عقايد، حال بحث خود را در معّرفى ابتدايى شما به افرادى که اّطالع بسيار جزئى از امر  با

بياد داشته باشيد که هدف شما کمک کردن به اشخاص براى گشودن درهاى قلوبشان به . مکني الهى دارند متمرکز مى

گذاريد که به درک چندين مفهوم اساسى  در اختيار آنها مى ااز طريق اين معّرفى اّطالعاتى ر. امر حضرت بهاءاهلل است

کلّى الهى  ت که حضرت بهاءاهلل مظهرخواهيد ايشان درک نمايند اينس که مى ىمسلّمًا مفهوم اصل. امر الهى کمک کند

با در . يونددبهائى بپ گيرند به جامعۀ درک اين مفهوم است که آنها تصميم مى بر اساس . باشند و زمان مى در اين عصر

مطالب ديگرى را بايد بيان کنيد که به روشن کردن مفهوم کمک کرده و متحّرى حقيقت  ،ىنظر داشتن اين مفهوم اصل

  . و شناسائى مقام حضرت بهاءاهلل هدايت نمايد را به عرفان

انتخاب مفاهيم و اّطالعات و ترتيب ارائه آنها، الزمست توّجه دقيقى به قسمتى از پيام بيت العدل اعظم الهى  در

  :تواند بهائى شناخته شود اى يک طالب مى آور شويد که در چه مرحله نموده و ياد

ايد مجذوب زيبائى تعاليم الهى و مهتزّ به عشق حضرت بهاءاهلل دانند ب نفوسى که خود را بهائى مى "

الزم نيست شخص مقبل تمام اّدله و براهين و تاريخ و احکام و اصول امرى را بداند اما در مراحل  .شوند

و همچنين قوانين و احکامى که بايد تبعيت کند و نظم   ايمان راجع به طلعات مقّدسه اقبال بايد عالوه بر جرقۀ

  )      ترجمه )(٤.(ادارى که بايد اطاعت نمايد آگاه شده باشد

بر اساس پيام . هائى از مفاهيم و اّطالعات که در قسمتهاى قبل تهيّه نموده بوديد، مراجعه کنيد به ليست اکنون

بى را بيت العدل اعظم در فوق، تصميم بگيريد چه مطالبى را ميل داريد به ليست اّطالعات بيافزائيد و چه مطال

را با نظمى که براى معّرفى امر ارائه خواهيد کرد تنظيم  ها ليست جديدى تهيّه نمائيد و موضوع. خواهيد حذف کنيد مى

  .همين کار را با ليست مفاهيم انجام دهيد. کنيد

  : اّطالعات
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  قسمت ششم 

کمک به شما براى تفّکر در مورد مفاهيم و اّطالعاتى که در معّرفى امر به شخصى براى اّولين بار ارائه  بمنظور

  .کنيم شود تجزيه و تحليل مى گيريم و آنچه را بيان مى دهيد، يک موقعيّت فرضى را در نظر مى مى

و در شهر مجاور به . کند اش در روستاى کوچکى زندگى مى ان هفده ساله است که با خانوادهيک نوجو آنا

او در يک خانواده کاتوليک بزرگ شده و پنجسال پيش با امر بهائى از طريق برادرش آشنا گرديده و . رود مدرسه مى

اى و ملّى شرکت  هاى تبليغى ناحيه نامهبر بهائى فّعال و در همۀ از آن هنگام تا به حال در جامعۀ. سپس بهائى شده

اى يک  آنا با کمک جوان ديگرى در همان دهکده، هفته. کند هاى مختلف مؤّسسه مرتبًا شرکت مى نموده و در دوره

  .کند بار کالس اطفال را اداره مى

اميليا قبًال . کاتوليک بزرگ شده است او هم در يک خانوادۀ. خواند آنا درس مى هم در همان مدرسۀ اميليا

او مشتاق است که بداند بهائى شدن براى آنا . کم است ىمعلوماتش خيل ىامر بهائى مطالبى شنيده است ول بارۀ در

ندارد اّما عشق حضرت مسيح را در قلب دارد و  زيادى اميليا شخصًا به دين عالقۀ. دوستش چه مفهومى داشته است

  .انسان خوبى است

شرايط دنيا و اميدهايى که براى آينده دارند با هم صحبت  بارۀ اند، در يا با هم دوست شدهاميل زمانى که آنا و از

  . از اظهار نظرهايى که اميليا کرده آنا متوّجه شده که او نسبت به امر مستعّد است اند، کرده

ها را به دّقت مطالعه تبليغ دوستش خواهيد ديد آن بعدى اظهارات مقّدماتى آنا را در مراحل اّوليّۀ قسمتهاى در

اين تمرينات بجهت کمک به شما و يادگيرى چگونگى معّرفى امر به . کنيد و تمرينهاى مربوطه را با دّقت انجام دهيد

قسمتها برسيد بعضى از گروهائى را که احتماًال تبليغ خواهيد  ينقبل از اينکه به ا. هاى مختلف تهيّه شده است گروه

  .کرد نام ببريد
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  هفتم  قسمت

  :کند امر به اميليا شروع مى اين چنين توضيحات خود را در بارۀ آنا

 صحبتهاى گذشته، شما متوّجه شديد که ديانت بهائى، يک ديانت جهانى است که هدفش اتّحاد همۀ از

اهلل هستند که به بهائيان پيروان حضرت بهاء. نژادها و مردم در تحت يک آئين کلّى و يک ديانت واحد است

اى  مردم شامل وعود به آينده ثردانى رسوم اک همانطور که مى. باشند آنان، آن حضرت موعود کّل امم مى اعتقاد

ما معتقديم که ساعت . ارض استقرار يابد و بشر سعادتمندانه زندگى کند هماهنگى در کرۀ  باشد که صلح و مى

  ساخت  خواهد قادر  را  الشأنى هستند که تعاليمشان  بشريت عظيم گزيدۀموعود فرا رسيده و حضرت بهاءاهلل همان بر

  :فرمايند مى  حضرت بهاءاهلل در يکى از آثار خود. کند  اى تأسيس دنياى تازه

امر واحٍد و  ىأالرض عل ىاهلل الّدرياق االعظم والّسبب االتّم لّصحته هو اتّحاد من عل والّذى جعله"

  )٥..."(شريعة واحدة  

و وسيله اتم ) پادزهر( آنچه که خداوند آن را به عنوان داروى اعظم : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

  .)، اتحاد اهل ارض بر امر واحد و شريعت واحده است براى بهبودى عالم مقّرر فرموده

. ما با اوست و رابطۀدهم که در مورد خداوند  اّولين تعليم حضرت بهاءاهلل را برايت شرح مى موافقى،  اگر

يعنى نبايد تصاويرى از او در ذهن . آموزد که خداوند بذاته براى ما قابل شناسايى نيست حضرت بهاءاهلل بما مى

براى مثال . خود را بشناسد تواند آفرينندۀ اى نمى کلّى هيچ آفريده بطور. مجّسم نمائيم خود به شکل يک بشر

سازد ابدًا قابل  که يک نّجار است بشناسد وجود نّجار براى اشيائى که مىخود را  يک ميز قادر نيست سازندۀ

  . درک نيست

ها و درياهايش، با  هايش، با بيابان او آسمانها و زمين را، با کوهها و دّره. خالق همه چيز است خداوند

 دليل آفرينش ما بفرمودۀ. تخداوند حيوانات و نوع انسان را آفريده اس. آفريده  ها و سبزه زار و درختانش رودخانه

  :ندفرماي چنانکه مى. حضرت بهاءاهلل عشق و محبّّت بوده است

  )٦"( أحببت خلقک فخلقتک فاحببنى کى اذکرک و فى روح الحياة اثبتک! يا ابن االنسان  "
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 ، مرا اى پسر انسان دوست داشتم خلق تو  را پس خلق نمودم :فارسى چنين است  مضمون بيان مبارک به (

  .) دوست بدار تا ذکر کنم تو را و در روح حيات ثابت بدارم

عشق و محبّت الهى همواره  ىبسى دور از درک و فهم ماست، ول ىچه وجود پروردگار باريتعال گر بنابراين

اين عشق و حّب از طريق عهد و ميثاق الهى در وجود ما جارى . دهد زندگى و وجود ما را تحت تأثير قرار مى

هر گاه که نوع بشر از او . گذارد نمى ايتاساس همين پيمان ابدى، خداوند هرگز ما را تنها و بدون هد رب. شود مى

او را بر ما  نمايد، يک مظهر ظهور الهى ظاهر شده و اراده و مشيّت گيرد و تعاليم او را فراموش مى فاصله مى

  .شناساند بندگان مى

الهى، افراد  مظاهر ظهور. زى است که تا بحال شناخته شده نبودهبمعنى آشکار کردن و آوردن چي" ظهور"  کلمۀ

سازند؛ از اينرو وقتيکه ما از امر ايشان پيروى  اى هستند که اراده و کالم خداوند را بر ما آشکار مى برگزيده

  .دهيم يم، به نداى الهى پاسخ مىکن مى

را آن گونه که حضرت بهاءاهلل  "مظهر ظهور "م در عالم ماّدى وجود دارد که به ما کمک مينمايد تا مفهو ىمثال

بدون خورشيد زندگى  ، ، خورشيد منبع تمام حرارت و روشنائى است در اين عالم.  اند، درک کنيم به ما آموخته

، و اگر ما به آن  کند هيچگاه به زمين نزول نمى هبا اين حال خورشيد به نفس  .ارض غير ممکن است بر روى کرۀ

  .شويم نابود مى ى، بکل نزديک شويم

در آئينه تصوير خورشيد را به . تميز و شّفافى را برداشته و آنرا مقابل خورشيد قرار دهيم کنيد که آئينۀ تّصور

الهى همانند  مظاهر ظهور. شود چه آئينه شّفافتر باشد، تصوير خورشيد در آن کاملتر ديده مى بينيم و هر روشنى مى

ها منعکس  تمام اين آئينه.  کنند عظمتش براى بشر منعکس مى مه نور خداوند را با تماهستند ک  هاى شفافى آئينه

اين وجودات مقّدسه به تدريج  ، که دسترسى به خداوند براى ما ممکن نيست ىحال در. يک نور هستند کنندۀ

ر از قواى الزمه براى را سرشا  ، و ما کنند ، ما را هدايت مى کنند ، بين ما زندگى مى شوند براى ما ظاهر مى

  .سازند ماّدى و روحانى مى يشرفتپ

ايد که بر اساس تعاليم آسمانى که خداوند حدود دو هزار سال پيش توسط مظهر  سعادت آنرا داشته شما

حال ميتوانى تعاليم .  اهلل است مظهرى که مقامش ابن. ظهورش حضرت عيسى مسيح فرستاده، پرورش يابيد

تعاليم . دريافت نمايى تاس اش شکوه و جالل خدا ، حضرت بهاءاهلل که معنى جديد وررحمانى را از مظهر ظه

اگر . باشد، وليکن منطبق با شرايط امروزه بشر است حضرت بهاءاهلل با تعاليم حضرت مسيح هماهنگ مى

، رسيده مظهر الهى ديگرى اى به وضع بد بشر امروز فکر کنى، مطمئنًا موافق خواهى بود که زمان ظهور لحظه

کنيم،  که ما در آن زندگى مى  را که در مورد اين يوم اهللاجازه بده قسمتى از يکى از آثار حضرت بهاء. است

  :فرمايند بخوانم مى
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عنايت الهى  ظّل سدرۀ  بکمال اتّحاد و اتّفاق در امروز روز فضل اعظم و فيض اکبر است بايد کّل  "

  )٧."(ساکن و مستريح باشند

مطالبى که تا  نظر شما در بارۀ. مطلب، بهتر است کمى صبر کنيم تا اگر پرسشى دارى مطرح کنى ۀاز ادام قبل

  ؟ حال بيان کردم چيست

  

   هشتم قسمت

هاى زير تجزيه و  پنج جنبه از اظهارات او در ضمن تمرين. بيائيد آنچه را آنا تا به حال گفته بررسى کنيم حال

بايد هر . ها به بحثهاى طوالنى نياز ندارد اين تمرين. وافق هستيد عالمت بگذاريدکدام که م هر  با. است  تحليل شده

است که   آنچه اهميّت دارد اين. يا خير  با آن موافق هستيد آيا  که  ائيدکدام از آنها را بخوانيد، بررسى کنيد و مشّخص نم

  .ردبايد به ياد داشت که تبليغ بايد با روش يادگيرى مورد توّجه قرار گي

نژادها و مردم  آنا صحبت خود را با اين بيان که ديانت بهائى يک ديانت جهانى است که هدفش اتّحاد همۀ   .١

  .نمايد اعصار معّرفى مى حضرت بهاءاهلل را بعنوان موعود کّل همۀ  سپس بالفاصله. کند روى زمين است آغاز مى

ديانت بهائى به  ارائۀ در ابتداى صحبت بهترين طريقۀ معّرفى حضرت بهاءاهلل به عنوان موعود کّل امم   ____

از آن جهت که مفهوم   .باشد مردم از تمام اديان مختلف چه مسيحى، مسلمان، هندو، بودايى و غيره مى

  .اديان به عناوين مختلف وجود دارد موعود در همۀ

بنابراين بهتر است . به يکى از آنها باشندامروزه اغلب مردم به دين تعلّق خاطرى ندارند، حتّى اگر معتقد    ____

اگر ابتدا راجع به اعتقادات بهائى صحبت   .که حضرت بهاءاهلل را در ابتداى صحبت معّرفى ننمائيم

و صلح جهانى را به تفصيل  عمومى، تعليم و تربيت  کنيم و تعاليم گوناگون مثل تساوى حقوق زن و مرد

  .بودبيان نمائيم، تأثير آن بيشتر خواهد 

توانيد حضرت  باشد، با وجود اين هنوز مى کنيد که اعتقاد به خدا برايش مشکل مى اگر فردى را تبليغ مى   ____

در اين صورت حضرت بهاءاهلل را بعنوان يکى از . بهاءاهلل را در ابتداى صحبت خود به او معّرفى کنيد

ظهر م"توانيد مفهوم  بعدًا مى. کنيد فى، معرّ شوند مربيّان عالم که در هر زمان براى تربيت بشريّت ظاهر مى

  .را بيان نمائيد" ظهور الهى

نمود و به چندين  بود اگر حضرت بهاء اهلل را بعنوان موعود جميع اعصار معّرفى مى کالم آنا مؤثّرتر مى   ____

  .باشند کرد تا به اميليا ثابت کند که آن حضرت موعود کّل امم مى بشارت استناد مى

ر بيشتر موارد استفاده از شرح نبّوات براى قانع نمودن مردم به صّحت مقام حضرت بهاءاهلل با د   ____

گرديد و بجاى آنکه آنها را به تفّکر وادارد موجب گرايش به جّر و بحث بيشتر   مشکالتى مواجه خواهد



 عمل تبليغ   - ١٠٠

، و اين  کند مى بيان دآنا اهميّت اين عقيده را که حضرت بهاءاهلل موعود جميع اعصار هستن. شود مى

   .روش در صورتيکه وارد جزئيات نشود مناسب است

اى  بويژه نحوه. کند حّق با خلق صحبت مى آنا راجع به خداوند و رابطۀ بعد از معّرفى مختصر حضرت بهاءاهلل،   .٢

بهائيان "آنا صحبتش را با جمالتى نظير . که وى اين عقايد را ابراز ميدارد از اهميّت زيادى برخوردار است

دهد که  او از ابتداء بطور وضوح نشان مى. کند آغاز نمى  ..." من اعتقاد دارم که"...  و يا اينکه ..." معتقدند که

  .نمايد نمايد و بنابراين مرکز و محور کالمش را متوّجه آن حضرت مى تعاليم حضرت بهاءاهلل را تشريح مى

. گردد اّول، باعث دلزدگى مردم مى انسان  با او در مرحلۀ طۀدر دنياى امروز، سخن گفتن از خدا و راب   ____

بهتر است که آنا اين . دهند بيشتر مردم به مسائل اجتماعى بيش از مسائل روحانى عالقه نشان مى

  .مطالب را عنوان نکند

دگان ذکر تعاليم حضرت بهاءاهلل در مورد ذات خداوند که غيب منيع اليدرک است بسيار براى جوين   ____

ذکر .  مفيد است حقيقت از هر دينى و حتى براى کسانيکه اعتقاد به خداوند برايشان سخت است بسيار

سازد و در عين حال  مى راين بيان در ابتداء ديانت بهائى را از همه انواع خرافات و عقايد غير منطقى دو

  .کند ا مىخواهد منبع وجود خود را بشناسد، ارض عطش روح متحّرى حقيقت را که مى

کند،  مى در سخنانش وقتيکه به حضرت بهاءاهلل و حضرت مسيح اشاره"  مظهر ظهور " آنا در بکار بردن کلمۀ   .٣

  . کند مثال آئينه در تشريح موضوع به اميليا کمک مى. نمايد دّقت مى

تر و هم  که هم ساده " پيامبر " آنا بايد بجاى آن از کلمۀ. بسيار دشوار است"  مظهر ظهور " فهم و درک کلمۀ   ____

  . درکش آسانتر است استفاده نمايد

احترامى  براى حضرت مسيح ممکن است يک نوع بى   "پيامبر "  بکار بردن کلمۀ  براى يک فرد کاتوليک،   ____

ر نام ببرد، براى اميليا اين تصوّ   "پيامبر "به همان نحو اگر آنا از حضرت بهاءاهلل بعنوان .  محسوب شود

  . تر است آيد که مقام حضرت بهاءاهلل از حضرت مسيح پائين پيش مى

مؤثّرتر است زيرا مسلمانان حضرت محّمد را "  پيامبر " بهنگام تبليغ يک فرد مسلمان، استفاده از کلمۀ   ____

  . برند بعنوان پيامبر الهى يا رسول اهلل نام مى

کند کار  حضرت عيسى مسيح معّرفى نمى" رجعت "  را از اينکه آنا صراحتًا ظهور حضرت بهاءاهلل   ____

دهد زيرا مفهوم رجعت در اذهان مردم مختلف و پيچيده است و نميتوان فهميد که  صحيحى انجام مى

با استفاده از مثال آئينه آنا مفهوم کلمه را به سادگى به اميليا تفهيم . اميليا چه درکى از اين کلمه دارد

  .نمايد مى
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توضيح اضافى ندهد و فقط ذکرى کرده و از اين "  مسيح پسر خدا "مفهوم  بارۀ نه است که آنا درعاقال  ____

آنا با اين عمل حقيقت مسلّمى .  و بعد بيان کند که حضرت بهاءاهلل جالل خداوند است. مطلب بگذرد

  .کند قبول مى را  بدون آنکه صحبت خود را از مسيرش خارج سازد،

"  ظهور مظهر " بود که فرد هندوئى را تبليغ نمائيد، شما هنوز از مثال آئينه براى تشريح کلمۀاگر شما قرار    ____

،  اى بهارات " :کرديد اّما بجاى عيسى مسيح، بايد بيان حضرت کريشنا را ذکر مى. کرديد استفاده مى

فرستم براى  مى ، انحطاط پيدا کرد و بى دينى شيوع يافت، آن وقت روح خود را وقت عدالت و حّق  هر

برانگيختن خوبيها و از بين بردن اعمال شيطانى و بمنظور تأسيس عدالت در هر عصر خود را ظاهر 

  )٨."( کنم مى

  . کند آنا ضمن صحبتهايش چندين مرتبه مستقيمًا از آثار حضرت بهاءاهلل نقل مى   .٤

از نقل نصوص بطور مستقيم   بهتر است که آنا. کلمات استفاده شده در نصوص بسيار مشکل است   ____

تواند مضمون بيانات را با استفاده از  او مى.  بخصوص در اوائل صحبتش با مبتدى خوددارى کند

  .در غير اين صورت ممکن است سخنانش حالت موعظه پيدا کند. کلمات خودش بيان کند

حتّى اگر  .برد اءاهلل را به کار مىهاى حضرت به و توصيه  آميزد طبيعى با کالم خود مى بطور آنا نصوص را   ____

  . ، باز کالم الهى در قلبش تأثير خواهد داشت اميليا کامًال متوّجه مفهوم نصوص نشود

خورشيد و " همانطور که در باال گفته شد مثال . تا مفاهيم مشکل را توضيح دهد  کند آنا از دو تشبيه استفاده مى   .٥

بود که از آن براى " نّجار و ميز"  مثال ديگر،. را تشريح کند"  هر ظهور الهىمظ "کمک کرد که آنا عبارت  " آئينه

  .توضيح مفهوم اينکه خداوند فوق ادراک بشر است استفاده نمود

کنند که شما در سطح  اگر شما از تشبيهات براى شرح ديانت بهائى استفاده کنيد، مخاطبين تصّور مى   ____

   .مردم دوست ندارند با آنها مثل اطفال رفتار شود  .کنيد پائينى با آنها صحبت مى

واقع  در  .است مؤثّر  کرده ، بيسواد يا تحصيل جوان يا پير   مردم اعم از استفاده از تشبيهات براى تبليغ همۀ   ____

، فهم و درک بعضى از مطالب عميق و غير محسوس موجود در تعاليم  گاهى بدون استفاده از تشبيهات

  .ر استمبارک دشوا

  

  نهم  قسمت

و اگر   را بيان نمايد دهد که احساسات خود نمايد و به دوستش فرصت مى آنکه آنا صحبتش را متوّقف مى با

گويد  او فقط به دوستش مى .در اين مراحل اّوليّه، اميليا مطالب زيادى براى گفتن ندارد ىدارد مطرح کند، ول ىسؤال

منطقى که ديانت بهائى مسائل را  مخصوصًا نحوۀ ، هيده برايش جالب بودکه آنچه تا حال در مورد امر بهائى شن
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گيرد که به  آنا تصميم مى . ، نيست کنند ، زيرا مثل ساير احزاب که به اطراف رفته و مردم را گيج مى کند تشريح مى

  :صحبت ادامه دهد

به هدف و مقصد ديانت بهائى است ديگر حضرت بهاءاهلل را که دوست دارم به شما معّرفى نمايم مربوط  تعليم

در تعاليم بهائى به ما گفته شده که همه بار يک داريم و برگ يک . که همانا وحّدت و اتّحاد نوع بشر است

گرچه داراى استعدادهاى  .ستيمچه هر يک از ما داراى طبيعت جسمانى و معنوى متفاوتى ه گر .شاخسار

همگى به يک : ايم آمده به وجود  همگى از يک اصل ىولباشيم،  هاى مختلفى مى گوناگون و شايستگى

 . بزرگ بشرى تعلّق داريم خانوادۀ

عطرى  توان به يک گلستان بزرگ تشبيه نمود که گلهاى مختلف با شکلها، رنگها و انسانى را مى جامعۀ

نبايد اجازه دهيم که   .زيبايى و جذابيّت گلشن در تنّوع گلهاى آن است. اند گوناگون، در کنار يکديگر روئيده

ما بايد . نزاع گردد و عقايد ما سبب اختالف و رما، افکا ، گذشتۀ ما  ظاهرى موجود بين ما، ُخلق تفاوتهاى قيافۀ

افراد مردم را از نژادهاى گوناگون، مانند گلهاى زيباى گلستان عالم بشرى در نظر آوريم و از اينکه همگى به اين 

 . شادمان و مسرور باشيمگلستان الهى تعلّق داريم 

افراد انسانى بقدرى از اين حقيقت دورند که  ىوحّدت نوع بشر، يک حقيقت غير قابل انکار است ول چه گر

بهائى بپيوندى که باعث  در صورتيکه ميل داشته باشى به جامعۀ. رسد متّحد کردن آنها کار آسانى بنظر نمى

متّحد و حفظ  يک جامعۀ اختنوشش همه جانبه ما براى سبى نهايت من خواهد شد، شما هم در ک ىخوشحال

خود به وحّدت عالم انسانى  کنيم که افکار و اعمالمان را با عقيدۀ ما همه سعى مى. آن شرکت خواهى کرد

.  تر صلح مقابله کنيم به ما تعليم داده شده هنگامى که فکر جنگ به خاطر آيد آنرا با فکر قوى. هماهنگ کنيم

ما بايد نهايت . قويتر محبّت از بين ببريم بندد آن را با انديشۀ مى نقشه احساس نفرت در قلبمان و زمانى ک

تعّصبات نژادى، رنگى، ملّى، فرهنگى، مذهبى و . کوشش خود را بنمائيم تا بر تعّصبات خود فائق شويم

 کهآموزد  مبارکه به ما مى بسيارى از آثار. ، اينها همه جزء موانع بزرگ جهت ايجاد دنياى بهتر است جنسى

بيان . چگونه در سبيل وحّدت گام برداريم و چگونه ديگران را يارى کنيم تا آنان هم اين طريق را بپيمايند

 :فرمايند ايشان صحبت خواهم کرد را به ياد دارم که مى زيبائى از حضرت عبدالبهاء که بعدًا در بارۀ

اند و طرحى براى وحّدت مردمان و اجتماع ايشان در  فرمودهوحّدت را ترسيم  حضرت بهاءاهلل دائرۀ "

ما بايد با جان و دل بکوشيم تا  همۀ.  اند و اين از عنايات الهى است وحّدت ارائه نموده ظّل سراپردۀ

خواهد  ما، قّوت بيشترى نصيب  حقيقت وحّدت در بين ما جلوه نمايد و هر چه بکوشيم

  ) ترجمه)(٩".(شد
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  دهم  قسمت

 :نمايد تا دو جنبه از سخنان آنا را تجزيه و تحليل کنيد زير بشما يارى مى هاى رينتم

اصل وحّدت سخن  موضوع خدا و مظهر ظهورش و سپس در بارۀ بارۀ در اين مورد خاّص، آنا ابتداء در  .١

مورد خدا و  بعد در توانست صحبتش را نوع ديگرى آغاز کند، يعنى از وحّدت شروع نمايد و او مى. گويد مى

داند که ارائه مطلب  شناسد و مى مى ااحتماًال او ترتيب اّول را بدليل اينکه اميليا ر. مظهر ظهورش صحبت کند

بنظر شما آيا هيچ امتيازى در يکى از دو روش وجود دارد؟ آيا ترتيب . به اين ترتيب مناسبتر است انتخاب کرد

کنيد دارد؟ چگونه اين بستگى در  ابالغ کلمه مى ى که به اوامر بستگى به طرز فکر فرد صحبت شما در بارۀ

  چند مثال بزنيد؟ توانيد ابالغ کلمه مؤثّر است؟ مى

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

گردد که بعنوان يک  کر مىکند که او اميدوار است اميليا بهائى شود و به او متذّ  آنا در ضمن اظهاراتش، ابراز مى   .٢

با کدام يک از عبارات زير موافق هستيد؟ لطفًا عالمت . بهائى بايد براى تأسيس وحّدت کوشش نمايد

  .بگذاريد

اى  بهائى وقتى که او اطالعات کمى از امر دارد کار عاقالنه دعوت فردى براى عضويت در جامعۀ  ____

 .خواهد ديانت او را تغيير دهد، رنجيده است اميليا احتماًال از اينکه دوستش مى. نيست

با ابراز اميدوارى به اينکه اميليا بهائى خواهد شد، آنا از اعتدال خارج شده و او را تحت فشار قرار   ____

 . دهد مى

دهد که از  با ابراز اميدوارى به اينکه اميليا روزى بهائى خواهد شد، آنا در مراحل اّوليّه توضيح مى  ____

اين موضوع را به نحوى بيان  ىول. بهائى در هر زمان استقبال خواهد شد يت اميليا به جامعۀعضو

 . کند که اميليا، احساس نکند تحت فشار قرار گرفته است مى
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اند، نبايد به آنها  اگر قصد داريم که مردم را به امر مبارک دعوت کنيم تا موقعى که به امر نزديک نشده  ____

 . حتّى بهتر است صبر کنيم تا تسجيل شوند. ئف آنان بعد از ايمان به امر چيستبگوئيم که وظا

آنها به اينکه براى . رساند مند به مطالبى هستند که به آنها نفع مى ، اکثر مردم فقط عالقه با کمال تأّسف  ____

ه آنا به اميليا بجاى اينک. توانند انجام دهند توّجهى ندارند کمک به دنياى اطراف خود چه خدمتى مى

کوشش نمايد، بايد به اميليا  معهبگويد که بعد از بهائى شدن، چگونه بايد در تأسيس وحّدت در جا

بهائى چقدر لّذت بخش است و تا چه حّد از اين عضويت احساس  متذّکر گردد که عضويت در جامعۀ

 .دوستى و محبّت خواهد کرد

آنا  . تش بوجود بيآورد که بهائى بودن در عمل به چه معناستآنا خوب توانست اين احساس را در دوس  ____

مخصوصًا نصوصى که آنا انتخاب   .ادا کرد اين مطلب را بطور منطقى و عادى و نه به حالت فشار و اجبار

تر خواهد  وحّدت قوى تقرارهايش جهت اس شود که در کوشش متوّجه مى  کند مؤثّر است، زيرا اميليا مى

،  فّعال و بى تفاوت نخواهد بود يک عضو غير  آيد احتماالً  بهائى در يا به عضويت جامعۀوقتى اميل  .شد

   .بلکه براى جامعه عضوى فّعال و خدوم خواهد بود

 

  يازدهم  قسمت

بيشتر مردم امروز، اميليا کامًال به تعاليم بهائى در مورد اتّحاد و اتّفاق جلب شده است از آنچه شنيده به  مانند

انسانى وارد آورده با آنا صحبت مختصر  ده و در مورد مضّرات و صدمات انواع مختلف تعّصبات که بر جامعۀشوق آم

 : دهد مى مهآنا صحبتهايش را چنين ادا. کند پر هيجانى مى ىول

از اوان طفوليّت آثار بزرگى از ايشان . در طهران در پايتخت ايران متولّد شدند ١٨١٧بهاءاهلل در سال  حضرت

زيرا خداوند علم لدنّى . در هيچ مدرسه و مکتبى حضور نيافتند ىدر منزل تعليم مختصرى ديدند ول. ديدار بودپ

در جوانى مقام وااليى در . اصيل و شريفى بودند حضرت بهاءاهلل از خانوادۀ. در ايشان به وديعه گذاشته بودند

مايل بودند اوقات خود را صرف کمک به ايشان . نپذيرفتند ىدربار شاه به ايشان پيشنهاد گرديد، ول

 .ستمديدگان، بيماران و مستمندان نمايند و از حّق و عدالت دفاع کنند

يکى زحمات و مشقاتى است که  . خاّص از زندگى حضرت بهاءاهلل را ميل دارم برايت بيان کنم جنبۀ دو

اين در واقع از خصوصيّات   .ردم داشتندالعاده شديدى که در قلوب و ارواح م تحّمل فرمودند و ديگرى نفوذ فوق

 .باشد الهى مى مظاهر ظهور همۀ

زندگيشان مملو از تبعيد، . الهى قيام نمودند آغاز گرديد اى که براى اعالن امر حضرت بهاءاهلل از لحظه مشّقات

ون اى تنگ و تاريک در طهران مسج آن حضرت در زير سالسل در دخمه. حبس و تحّمل آزار و اذيّت بود

چهار بار ايشان را از محلّى به محلّى تبعيد نمودند و سرانجام به زندان شهر عکا که تحت حکمفرمايى . شدند
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"  سجن اعظم "بقدرى مصائب ايشان در آنجا شديد بود که به شهر عّکا لقب . امپراطورى عثمانى بود فرستادند

 :خوانيم در يکى از الواح ايشان چنين مى. را دادند

ر ايّامى في ايّامک ثم کربتى و غربتى في هذاالّسجن البعيد و کن مستقيمًا فى حبّى بحيث لن يحّول ثّم ذکّ  "

  )١٠"(قلبک و لو تضرب بسيوف أالعداء و يمنعک کّل من في الّسموات واالرضين

و  گشته ردروزهاى زندگى مرا در روزهايت و مشقاتى که بر من وا :چنين است  مضمون بيان مبارک به فارسى(

 ىجائى که قلبت ادنى تحّول تا ، غربتم را در اين زندان دور به خاطر آور و در محبّت من مستقيم و ثابت باش

  .)چه با شمشيرهاى اعداء مضروب گردى و تمام اهل عالم بر منعت قيام کنند اگر نپذيرد،

نويسم  ام را در آن مى القهدر کيفم دفتر يادداشتى به همراه دارم که بعضى از بيانات و نصوص مورد ع هميشه

 : برايت بخوانم فرمايند قسمتى از بيانات حضرت بهاءاهلل را که در مورد مشّقات و شدايد خودشان مى  اجازه بده

قد قيّد جمال القدم الطالق العالم و حبس فى الحصن االعظم لعتق العالمين و اختار لنفسه أالحزان لسرور  "

قد قبلنا الذلّة لعزّّ◌کم والّشدائد لرخائکم يا مٔال . ک الرّحمن الرّحيممن فى االکوان هذا من رحمة ربّ 

   )١١..."(البالد اخرباّن الّذى جاء لتعمير العالم قد اسکنه المشرکون فى . المّوحدين

جمال قدم حبس و زندان را در سجن اعظم براى آزادى عالم و  :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

موده و بفضل و رحمت خود، حزن را بخاطر سرور جهانيان و ذلّت را براى عّزت مردمان و شّدت عالميان قبول فر

که مشرکان کسى را که براى باز سازى عالم آمده در  فرمايندرا براى راحتى موحّدان اختيار کرده است و نيز مي

     .)خراب ترين شهرهاى جهان مسکن دادند

حضرت  دولت مقتدر زمان، سلطان ايران و امپراطور عثمانى، نسبت بهمخالفت و کوششى از سوى دو  گونه هر

همان آبى که براى . گردد اّما نور حقيقت به آسانى خاموش نمى. بهاءاهلل و تعاليم آن حضرت به عمل آمد

ز توانست تأثير رو هيچ چيز نمى. ساخت  آتش الهى ريخته شد تبديل به روغن شده و آنرا شعله ورتر خاموشى شعلۀ

چه مقامات کشورى او را به نقاط دورتر فرستادند، تعداد نفوسى که به  هر. افزون حضرت بهاءاهلل را متوقف کند

با وجود آزار و اذيّت مداوم، . شد ، بيشتر مى بردند تعاليم مبارک جذب شده و به قدرت و عظمتش پى مى

آن چنان عشق و نيروى روحانى به  ه دادند وچهل سال به نزول آيات الهى ادام ازحضرت بهاءاهلل به مّدت بيش 

  .اين عالم آوردند که پيروزى نهائى امرشان حتمى است

ترين نقطه در روى  مرقدشان که براى ما بهائيان مقّدس. ميالدى صعود فرمودند ١٨٩٢بهاءاهلل در سال  حضرت

از در ورودى مرقد مقّدس و  هائى که من دارم اين کارت پستال. زمين است، در نزديکى شهر عّکا قرار دارد

اميدوارم که يک روز . بروم اقدسدانى چقدر دوست دارم براى زيارت به ارض  نمى. باغهاى اطراف آن است

  .تو هم مّوفق به زيارت شوى
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  دوازدهم  قسمت

 :کند هاى زير جنبه هاى گوناگون توضيحات آنا را از شرح حيات حضرت بهاءاهلل بررسى مى تمرين

کند اميليا به فهم آن  را انتخاب کرده و سعى مى ىان داستان زندگى حضرت بهاءاهلل، آنا دو مفهوم اصلبي در   .١

هدف اصليش دادن   واضحًا ىکند ول در ضمن معّرفيش، به حقايقى از زندگى ايشان اشاره مى. موّفق شود

که وى اميدوار است، بهائى داند که اگر اميليا همانطور  او بخوبى مى. اطالعات زياد در اين مورد نيست

که او سعى  ىدو مفهوم اصل. خود تاريخ زندگى حضرت بهاءاهلل را بطور مفّصل و مشروح خواهد خواند .شود

  دارد تفهيم نمايد چيست؟

  ______________________________________________________________________  )الف

  ______________________________________________________________________  )ب

  ______________________________________ بنظر شما چرا او اين دو مفهوم را انتخاب کرده است؟   .٢

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

ا در اين مرحله بايد بداند؟ هايى است که اميلي ترين موضوع آيا با آنا هم عقيده هستيد که اين دو مفهوم، مهمّ    .٣

  ____________________________________________________ اگر نه آيا پيشنهاد ديگرى داريد؟

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _____________ .بنويسيد اطالعات که آنا در شرح حيات حضرت بهاءاهلل ارائه نمود، ليستى از چند فقره    .٤

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ______________________ آيا حقايق ديگرى بنظر شما ضرورى است که در اين مرحله بايد ارائه گردد؟   .٥

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

آنا بطور واضح اميدوار است که  و بعضى اطالعات ضرورى، ىگذشته از کوشش در تفهيم دو مفهوم اصل  .٦

  شود؟ چه هست؟ آيا او موّفق مى  اين احساسات. احساسات و عواطف خاّصى را به اميليا منتقل نمايد بتواند

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

ديانتى  ايد، آيا به نظر شما اگر با فردى با سابقۀ زندگى حضرت بهاءاهلل توّجه کرده بارۀ نا درحال که به بيانات آ   .٧

توانيد با ذکر چند مثال به آن  است مى متفاوت، صحبت کنيد بايد اين مطالب را تغيير دهيد؟ اگر اينطور

  ____________________________________________________________ تغييرات اشاره کنيد؟ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 

 

  سيزدهم  قسمت

البتّه او به . بيانات خود حضرت بهاءاهلل در مورد مشّقاتشان، آشکارا اميليا را تحت تأثير قرار داده است خواندن

اهميّت  بارۀ آنا و دوستش مّدتى در. بشريّت فدا فرمودآورد که حضرت عيسى مسيح جان خود را براى رستگارى  ياد مى

مندى از قدرت الهى  اى که در عين بهره مقّدسه کنند، مظاهر مى بتالهى صح ها و مشّقات مظاهر مقّدسۀ تحّمل سختى

دهد و پرسد که اگر اشکال ندارد ادامه ب آنا از دوستش مى. خود مصائب را براى نجات ما پذيرفتند با ميل و ارادۀ

سپس   .نمايد ىديانت بهائى را بنام حضرت باب معّرف شود که مايل است يکى ديگر از طلعات مقّدسۀ سپس متذّکر مى

 :دهد او بدين ترتيب ادامه مى

سال پيش از اظهار امر حضرت بهاءاهلل، پروردگار پيامبر مخصوص براى بشارت به ظهور ايشان ارسال  چند

آن حضرت در واقع درى . باشد مى" در " که بمعناى . بود" حضرت باب " ّقب به اين رسول برجسته مل. فرمود

به مّدت شش سال مرتّبًا  بابحضرت . بسوى علم و عرفان الهى و بسوى عصرى جديد در تاريخ بشريّت بودند

. ده نمودندالهى جديد بسيار نزديک است و راه را براى آمدن ايشان آما مظهر امر به مردم تعليم دادند که ظهور

آن حضرت . ظهور روز موعود خداوندى خواهند بود عصر جديد، سپيدۀ ايشان به مردم فرمودند که شاهد سپيدۀ

بزودى پديدار  اهلل را که از مردم خواستند که قلوب خود را از زخارف عالم فانى پاک و طاهر نمايند تا من يظهره

 .خواهد شد بشناسند

اّما دولت ايران و . ام ملکوتى حضرت باب را پذيرفتند و از تعاليمش پيروى نمودندهزار نفر از مردم پي هزاران

پيروان آن حضرت مورد . کردند به مخالفت ايشان برخاستند مردم حکمرانى مى پيشوايان مقتدر دينى که بر تودۀ

ضرت باب هم در سّن نفس مقّدس ح. قتل رسيدند بهصدمه و آزار شديد قرار گرفتند و تعداد بيشمارى از ايشان 

که در ميدان عمومى شهر به ريسمان آويخته شده  ىسربازان ارتش به دستور دولت در حال سالگى بوسيلۀ ٣١

 .بودند، تيرباران گرديدند

 :کنم اينکه بدانى کالم حضرت باب تا چه اندازه مؤثّر است، دو مناجات از ايشان را برايت تالوت مى براى



 

 ١٠٩ -عمل تبليغ  

  )١٢"(قل سبحان اهلل هواهلل کل عباد له و کل به امره قائمون  هل من مفرٍج غيراهلل "

اى جز خداوند وجود ندارد همه بندگان او هستند و به امر  گشاينده : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

  )  اند او بر پا ايستاده

ال ما  االرض و فى ال وات وربک من شيئ ال فى الّسم  يکفى عن اهلل قل اهلل يکفى کل شيئ عن کّل شيئ و ال "

  )١٣..."(کافيًا قديرًا   بينهما انّه کان عّالمًا

تنها خداوند است که همه چيز را از همه چيز بى نياز مى سازد و  : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است (

 .) وجود موجود نيست که از خداوند بى نياز باشد عالمهيچ چيز در 

بلند و يا قلبًا   دانند و در هنگام بروز مشکالت آنرا مناجات اّول را از حفظ مى از بهائيان بخصوص بسيارى

ياد گرفتنش واقعًا . توانيم قدرى مکث کنيم تا بتوانى آنرا حفظ کنى اگر ميل داشته باشى مى. نمايند تالوت مى

  .ساده است

  

  :دهد از حفظ کردن، آنا چنين ادامه مى بعد

وان آن حضرت جسد مطّهرشان را بدست آورده و از محلّى به محلّى منتقل از شهادت حضرت باب، پير بعد

سرانجام آن جسد مطّهر به کوه کرمل در ارض اقدس . داشتند کرده و هميشه از انظار دشمنان امر مخفى نگاه

 و در آن شهر در اينجا چند کارت پستال از مقام حضرت باب در حيفا و چند مکان مبارک ديگر در. منتقل شد

اين دو شهر امروزه مرکز ادارى و روحانى مرکز جهانى ديانت بهائى . عّکا که در آن سوى خليج قرار گرفته دارم

ديگرى در اينجا  اماکن مقّدسۀ  و همچنين  است، مرکز روحانيست زيرا که مراقد حضرت باب و حضرت بهاءاهلل

، بيت العدل اعظم الهى در کوه کرمل واقع شده  ىمقّر معهد اعالى امر بهائ هو مرکز ادارى زيرا ک. قرار دارد

  .  است

 

  چهاردهم  قسمت

 :اين قسمت از اظهارات آنا تفّکر نمائيد کند که در بارۀ زير بشما يارى مى هاى تمرين

دهد فراهم  صحبتش راجع به حيات حضرت باب ارائه مى مواضيع اطالعاتى که آنا در  مفاهيم مّهم و از  ليستى   .١

  .کنيد

 :مفاهيم

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  : اّطالعات

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

بآن اقدام  آنا  معّرفى ديانت بهائى همان طور که معّرفى طلعت مقّدس حضرت باب در مراحل اّوليّۀ  چرا   .٢

  اهميّت دارد؟  نمود

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

  

   پانزدهم قسمت

الهى، به معّرفى حضرت عبدالبهاء و عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل  ظهور دو مظهربعد از تکميل بيانش در مورد  آنا

 :پردازد مى

 دانى در همۀ همانطور که مى. ايم زندگى ما بهائيان عهد و پيمانى است که با حضرت بهاءاهلل بسته ىاصل محور

هاى  در نتيجه ديانت را به فرقهاديان، پس از صعود مظهر ظهور، بين پيروان ايشان هزاران اختالف بوجود آمد و 

علّت عدم اتّحاد بعضى اوقات به خاطر اين بود که برخى از افراد جاه طلب ميل به   .مختلف منشعب نمود

منظور و معنى بيانات انبياء اختالف آراء به وجود  اّما وقتيکه بين مؤمنين مخلص اديان در بارۀ. رهبرى داشتند

ر تعيين نشده بود که اين اختالفات را حّل نمايد و اين خود باعث بروز آمد هيچکس از طرف آن مظهر ظهو

 .گرديدو باالخره هر دسته از تفسيرات سبب ايجاد مذاهب مختلف . اختالف و جدال شد

ايشان . عهد و ميثاق در برابر چنين انشعاباتى محافظت فرمودند بهاءاهلل ديانت خويش را با ايجاد قّوۀ حضرت

به روشنى و وضوح کتبًا مرقوم فرمودند که بعد از ايشان تمام احبّاء بايد به حضرت عبدالبهاء قبل از صعود، 

تنها مبيّن آيات و مرکز عهد و پيمان الهى  بعنوانبنابراين، حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد ايشان . رجوع نمايند

از همان کودکى مقام پدر  و ايشان  حضرت بهاءاهلل به نفسه آن حضرت را تربيت فرمودند. منصوب شدند

حضرت عبدالبهاء گرانبهاترين هديه به عالم بشرى هستند . بزرگوارشان را شناخته و شريک رنجهاى ايشان بودند

 .آيند بهائى بشمار مى ديانتو مثل اعالى تعاليم 

ب در ايشان در همان شب اظهار امر حضرت با. سال زندگى کردند ٧٧عبدالبهاء در اين دنياى فانى  حضرت

حيات آن حضرت مملو از مصائب بود اّما . صعود فرمودند ١٩٢١متولّد گرديدند و در نوامبر سال  ١٨٤٤سال 

پس از صعود پدر . کردند ىبه او شادى و سرور بى منتهى عنايت م  شد هر نفسى که به حضورشان مشّرف مى

امراهلل در شرق  رت شب و روز هّمشان انتشاربهائى بر دوش ايشان افتاد و آن حض جامعۀ ارجمند، مسؤوليّت ادارۀ

هاى گوناگون در نقاط مختلفه نوشتند و به دور و  حضرت عبدالبهاء هزاران لوح به افراد و گروه. و غرب عالم بود

تبيينات آن حضرت هم . تعاليم حضرت بهاءاهلل را توضيح داده و روشن فرمودند نهانزديک ارسال داشتند و در آ

 . باشد بهائى مى ى ترين قسمت از آثار مبارکۀاکنون از اساس
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تمرکز در مقام حضرت عبدالبهاء بعنوان مرکز عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل ، اهل بهاء در کوششهاى خويش  با

آوريم که به عنوان  ما به ياد مى. در جهت داشتن حيات بهائى و ايجاد تمّدنى بديع در عالم متحّد ماندند

وجود حضرت عبدالبهاء مثل اعالى  درحضرت بهاءاهلل، بايد يکديگر را دوست بداريم و بخشى از عهد ما با 

آوريم که بايد در همه حال با انصاف باشيم، کريم باشيم و نسبت  ما بياد مى. کنيم دوست داشتن را مشاهده مى

انصاف، سخاوت  با توجه به مثل اعالى، حضرت عبدالبهاء. خطاپوش داشته باشيم به خطاهاى ديگران ديدۀ

ميثاقى که با حضرت  چيز ديگر با توّجه به حضرت عبدالبهاء به عهد و ربيش از ه. آموزيم و بخشش  را مى

 متحّدًا به عنوان جامعۀ. بهاءاهلل بسته ايم ناظر خواهيم بود و اجازه نخواهيم داد وحّدت پيراونش گسسته شود

 .ستقرار يابدجهانى کوشش خواهيم کرد تا وحّدت عالم انسانى ا

بعد از صعود . امراهلل منصوب فرمودند خود را بعنوان ولىّ  عبدالبهاء در الواح وصاياى خويش، نوۀ حضرت

بزرگشان را ادامه  به مّدت سى و شش سال وظائف پدر. شدند ايشان حضرت شوقى افندى مبيّن موثّق تعاليم 

پنج سال . اکناف عالم مستقّر ساختند رمال استحکام دآيات مظهر ظهور را تبيين نمودند و امرش را در ک. دادند

و نيم پس از صعود حضرت شوقى ربّانى ، بهائيان دنيا بيت العدل اعظم الهى را همانگونه که در کتاب 

امراهلل بخوبى  حضرت عبدالبهاء و حضرت ولىّ  حضرت بهاءاهلل تشريع شده و بوسيلۀ مستطاب اقدس بوسيلۀ

ديانت بهائى است که امروزه مرجع  ىعال العدل اعظم الهى مؤّسسۀ تبي. اب نمودندتشريح گشته بود، انتخ

  .تمام بهائيان عالم است

 

  شانزدهم  قسمت

متوّجه شديد که اين قسمت از صحبتهاى آنا تا حّدى سنگين است زيرا او در چند جمله مفاهيم بسيار  احتماالً 

 .کند تا مطالب آنا را مفّصلتر بررسى کنيد ن ذيل به شما کمک مىتمري. دهد مّهم و عميقى را به اميليا توضيح مى

آنا بر طبق پيام بيت العدل اعظم راجع به مقام حضرت باب مبّشر ديانت بهائى و حضرت بهاءاهلل،  تا حال،   .١

 خواهد به اميليا کمک کند که مقام حضرت عبدالبهاء را او حاال مى. شارع و مؤّسس آن با اميليا صحبت کرد

به منظور کمک . کند بهاءاهلل صحبت مى رتميثاق حض براى انجام اين کار، آنا راجع به مفهوم عهد و. بشناسد

 .کند معّرفى مى مستقيم بين آنها حقايق متعّددى را به اميليا در کسب و درک اين دو مفهوم و رابطۀ

ليا از يکى از اين مفاهيم و يا هر هدف هر عبارت، باال بردن درک امي. ذيل ليستى از اين حقائق است قسمت

عالمت  )١( با شمارۀ  دهد جلوى جمالتى که بيشتر مقام حضرت عبدالبهاء را نشان مى. باشد دو مفهوم مى

) ٢( کند با شمارۀ اشاره مى اهللبگذاريد و در جلوى جمالتى که بيشتر به مفهوم عهد و ميثاق حضرت بهاء

کند با  اى بطور يکسان در درک و فهم هر دو مفهوم کمک مى که جمله کنيد اگر احساس مى. عالمت بگذاريد

 .عالمت بگذاريد) ٢(و ) ١( شمارۀ



 

 ١١٣ -عمل تبليغ  

  .اند اديان به علّت نداشتن مبيّن منصوص به فرقه هاى متعّدد تقسيم شده همۀ  ____

  .باشند حضرت عبدالبهاء مرکز عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل مى  ____

  . باشند بيّن بيانات حضرت بهاءاهلل مىحضرت عبدالبهاء م  ____

  .حضرت بهاءاهلل پيش بينى شده بود تأسيس بيت العدل اعظم بوسيلۀ  ____

  .امراهلل منصوب فرمودند خود را در الواح وصاياى خود، بعنوان ولىّ  حضرت عبدالبهاء نوۀ  ____

  .آوردند حرير درحضرت عبدالبهاء هزاران لوح در توضيح تعاليم بهائى به رشته ت  ____

  .ميثاق از تقسيم به فرق مختلفه محافظت فرمودند حضرت بهاءاهلل ديانت خود را با القاى قّوۀ  ____

  . باشند حضرت عبدالبهاء َمَثل اعالى تعاليم حضرت بهاءاهلل مى  ____

  .يدندبخش شادى و سرور مى  شدند کسانى که به حضورشان مشّرف مى حضرت عبدالبهاء به همۀ  ____

حضرت بهاءاهلل بطور وضوح و کتبًا فرمودند که بعد از صعودشان تمام بهائيان بايد به حضرت عبدالبهاء   ____

  .توّجه نمايند

  .ت در دين باشدتواند عامل عدم وحدّ  ه رهبرى، مىميل ب  ____

  .دحضرت عبدالبهاء شب و روز کوشش نمودند تا امراهلل را در شرق و غرب انتشار دهن  ____

امراهلل، بهائيان جهان بيت العدل اعظم الهى را انتخاب  صعود حضرت ولىّ  مّدت کوتاهى پس از  ____

  . نمودند

  . گشايد عدم وجود مبيّن منصوص در دين دِر اختالف و تفرقه را مى  ____

 

  هفدهم   قسمت

شود که اميليا  متوّجه مى ضمن توضيحاتش در مورد عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل و مقام حضرت عبدالبهاء آنا

تر  گيرد؛ با صرف وقِت بيشتر موضوع را عميق او به سرعت در ذهنش دو طريق را در نظر مى. تحت تأثير قرار گرفته است

شود که در فرصت ديگرى بزودى دوباره موضوع عهد و  ئنمورد بررسى قرار دهد و يا صحبتهايش را ادامه دهد و مطم

 :دهد گيرد که راه دّوم را برگزيند و به اين ترتيب ادامه مى آنا تصميم مى. نمودميثاق را مطالعه خواهند 
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اگر موافق باشى در . ، محتاج به تفّکر زياد است اين موضوع اخير بيان کردم از مطالبى که در بارۀ بسيارى

اب عهدى حضرت براى آن بحث، فقراتى از کت. فرصت ديگر و با تعّمق بيشتر در اين باره صحبت خواهيم کرد

بدهم   اجازه بده ادامه. را با هم مطالعه کنيم االواح وصاياى حضرت عبدالبهاء را خواهم آورد تا آنه بهاءاهلل و نيز

  .    از ابتدا آنها را بدانى، بپردازم ىبرخى ديگر از عقايد ديانت بهائى که تو مايل و به ارائۀ

که بسيار از اين توضيحات استفاده نموده و تا حدودى به اهميّت گويد  کند و با مهربانى مى موافقت مى اميليا

آنا . مطالب را با هم مطالعه کنند و بيصبرانه منتظر است تا به زودى بقيّۀ.  عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل پى برده است

  : دهد خوشحال و با آرامش صحبتهايش را ادامه مى

برخى از . کند هر ظهور براى هدايت بشر به راه راست نازل مىهر ديانت احکامى است که مظ جنبۀ ترين مهمّ 

در اين امر بما تعليم . کند اين احکام و اوامر جاودانى است، بعضى ديگر با پيشرفت و تکامل بشريّت تغيير مى

ر حضرت بهاءاهلل د. و نواهى در نظر بگيريم مراى از اوا داده ميشود که نبايد احکام بهائى را بعنوان مجموعه

  :فرمايند مورد احکامشان مى

  )٣"(اّن اوامرى سرج عنايتى بين عبادى و مفاتيح رحمتى لبريّتى " 

بدرستيکه اوامر من  :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است)(مذکور در قسمت چهارم همين بخش(

  .)من براى آفريدگان من متچراغهاى عنايت منند بين بندگان و کليدهاى رح

کتاب مستطاب اقدس به صراحت  در. دستورات و احکام نبايد از روى ترس از مجازات باشداطاعت از اين  

  )١٤"( ىان اعملوا حدودى حبًا لجمال"  :فرمايند مى

  .)احکام مرا به خاطر محبّت جمال من عمل کنيد:  مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

در دنياى جسمانى انسانها بايد . کنم ا برايت ذکر مىروشن شدن اين موضوع چند مثال از احکام بهائى ر براى

توان گفت  پس مى. ميريم اگر غذا نخوريم بيمار شده و مى. اين يک نياز جسم انسان است. غذا بخورند  روز هر

بهمين ترتيب يکى از دستورات . دکه غذا خوردن روزانه، قانون وجود جسمانى است که بايد اطاعت شو

روح ما هم مانند جسم ما، به تغذيه نياز . ست که ما هر روز بايد دعا و مناجات بخوانيمحضرت بهاءاهلل اين ا

هاى بسيارى از حضرت باب، حضرت بهاءاهلل و  مناجات. شود دعا و مناجات سبب رشد روحانى ما مى. دارد

بعضى از اين . دکه ميتوان در تنهايى و يا در جلسات آنها را تالوت نمو  حضرت عبدالبهاء نازل گرديده است

يکى از دعاهاى واجب که هر روز بين ظهر و . باشد مخصوص است و برخى ديگر فرض و واجب مى  ادعيه

 :متن آن اينست.  غروب بايد خوانده شود نماز صغير است

اشهد يا الهى بانّک خلقتنى لعرفانک و عبادتک اشهد فى هذاالحين بعجزى و قوتک و ضعفى و  "

  )١٥."(نائک ال اله اال انت المهيمن القيوماقتدارک و فقرى و غ
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دهم که تو مرا براى شناسائى خودت خلق  گواهى مى اى خداى من : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

نيازى تو گواهى  کردى در اين هنگام من به عجز خود و قوت تو و ضعف خود و اقتدار تو و فقر خود و بى

  .)هستى  مهيمن و قيومنيست خدايى جز تو که . دهم مى

مطمئن هستم بعد از . دعاى بسيار کوتاه و زيبايى است و به نظر مى رسد حفظ کردن براى شما آسان باشد اين

 .چند بار تکرار آن را حفظ خواهى شد

اين بسيار مّهم است چون اگر به آن فکر کنى  . فرمايند ديگرى حضرت بهاءاهلل غيبت و افتراء را منع مى حکم در

متأّسفانه اين يک عادتى است در بين مردم .  غيبت است که يکى از بزرگترين دشمنان وحّدت    شوى وّجه مىمت

اين  و  ، باشند مى  عيوب ديگران نگران  همه  رسد ىم به نظر  .راجع به عيوب ديگران در غيابشان صحبت کنند  که

آموزند که  حضرت عبدالبهاء بما مى. گردد گتر مىبزرگتر و بزر  شود، عيوب همينطور که راجع به آنها صحبت مى

بينيم و يک صفت ناپسند، بايد متوّجه آن ده  اگر ده صفت پسنديده در شخصى مى. بايد برعکس رفتار نمائيم

و در صورتى که فردى ده صفت ناپسند و يک صفت پسنديده داشته باشد، بهتر است که  يمصفت خوب باش

  . باشيممتوّجه همان يک صفت پسنديده 

آورد که  مدرسه به ياد مى اخير را در چند حادثۀ دهد، آنا گوش مى آخر  خاّصى به نظريات عالقۀ با توّجه و که  اميليا

برد،  ها را از بين مى مورد اينکه چطور غيبت دوستى دو دوست مّدتى در .باعث رنجش چند نفر شده در آنها غيبت،

 : خواند کرده و متن زير را مى جوداشتش جستياد آنا در کتابچۀ. نمايند صحبت مى

يعنى بد مگو تا نشنوى و عيب . اى رفيق عرشى بد مشنو و بد مبين و خود را ذليل مکن و عويل برميار "

پس با دل . مردم را بزرگ مدان تا عيب تو بزرگ ننمايد و ذلّت نفسى مپسند تا ذلّت  تو چهره نگشايد

که اقّل از آنى محسوبست فارغ باش تا  اطر منزّه در ايّام عمر خودپاک و قلب طاهر و صدر مقّدس و خ

  )١٦."(بفراغت از اين جسد فانى به فردوس معانى راجع شوى و در ملکوت باقى مقرّ يابى

 : دهد آنا ادامه مى سپس

خوبست بدانى که حضرت بهاءاهلل نوشيدن  ىشود ول اين موضوع زياد به سّن و سال ما مربوط نمى چه گر

در دنياى امروز، يکى از بزرگترين مشکالت جامعه . اند و استعمال مواّد مخّدر را منع فرموده ىشروبات الکلم

سالم  حيات يک خانوادۀ اهىترين داليل خشونت و سبب تب است که يکى از رايج ىنوشيدن مشروبات الکل

ه ذهنشان را مختل نمايد و باعث راستش را بگويم هرگز نفهميدم که چرا مردم بايد چيزى مصرف کنند ک. است

شود انسان اعمال شرم آور  باعث مى ىمصرف مشروبات الکل. شود توانائى تفّکر صحيح را از دست بدهند

 بيان زيبائى از حضرت بهاءاهلل در بارۀ. شده است ريدهآنکه انسان موجودى شريف آف رغم ىانجام دهد عل

 : فرمايند شرافت انسان بياد دارم که مى
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يا ابن الرّوح  خلقتک غنيّا کيف َتفتقرُ و صنعتک عزيزًا بم تستّذُل و من جوهر العلم اظهرتک لم  "

َتستعِلم عن دونى و من طين الحّب عجنتک کيف تشتغل بغيرى فارجع البصر اليک لتجدنى فيک 

  )١٧( ."قائما قادرا مقتدرا قيّوما

را بى نياز آفريدم، چگونه است که خود را  وتاى پسر روح  : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

،  تو را از جوهر علم ظاهر ساختم.  کنى ، تو را عزيز آفريدم به چه سبب طلب ذلّت مى نمايى محتاج مى

تو را از خاک محبّت سرشتم، چگونه خود را به غير من مشغول .  نمايى چرا از غير من طلب علم مى

  .) بنگر تا مرا در وجود خويش قائم، قادر، مقتدر و قيوم يابى ارسازى ، پس چشم را بگشاى و خود  مى

 

والدين و جامعه براى تربيت  من است، راجع به وظيفۀ ديگر از تعاليم حضرت بهاءاهلل که بسيار مورد عالقۀ يکى

 : فرمايند در دفتر يادداشتم بيانى از آثار حضرت عبدالبهاء دارم که اين مطلب را بخوبى تشريح مى . اطفال است

پس بايد احبّاى الهى و اماء رحمانى بجان و دل اطفال را تربيت نمايند و در دبستان فضل و کمال  "

تعليم فرمايند در اين خصوص ابدًا فتور نکنند و قصور نخواهند البته طفل را اگر بکشند بهتر از اين 

مؤاخذ و مسؤول  و در نزد حّق است که جاهل بگذارند زيرا طفل معصوم گرفتار نقائص گوناگون گردد 

  ! اين چه گناه است و اين چه اشتباه. و در نزد خلق مذموم و مردود

در تربيت و تعليم اطفال از ذکور ) باّى وجه کان(اّول تکليف ياران الهى و اماء رحمانى آن است که  "

انى هر دو نوع و اناث کوشند و دختران مانند پسرانند ابدًا فرقى نيست جهل هر دو مذموم و ناد

 )١٨."(هل يستوى الّذين يعلمون و الّذين اليعلمون  و. مبغوض

با کمک يکى از دوستان . تصميم گرفتم خدمتى در اين مورد انجام دهم ،ىتعّمق در اين تعليم عال از بعد

که ميل دارم از تو هم دعوت کنم . اى يکبار کالس درس اطفال تشکيل دادم و حال هفده شاگرد داريم هفته

  عصر روز شنبه همين هفته وقت دارى؟. کالس بما کمک کنى در ادراۀ

  

  هيجدهم  قسمت

 .هاى زير را انجام دهيد کمک جهت فهم و درک اين قسمت از صحبتهاى آنا تمرين براى

کند که از راهنمائى بيت العدل اعظم در مّطلع کردن متحّرى  آنا در اين قسمت از اظهاراتش، کوشش مى   .١

 جمالت زير موافق هستيد؟ با کدام يک از  .پيروى نمايد از وجود احکام و وجوب اطاعت آنها،حقيقت 
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ارزش  ىامروز مردم به آزادى فردى خيل در جامعۀ. در اين مرحله، بهتر است آنا ذکرى از احکام ننمايد  ____

  .کند آنها را از دين دور مى"  احکام دينى "و موضوع   قائلند

اکثر احکام بهائى را براى اميليا بيان کند، مثًال قوانين ارث، ازدواج، تدفين و  ىول ، اگر نه همۀ آنا بايد  ____

  . در غير اين صورت اميليا کامًال از مفهوم بهائى بودن آگاه نخواهد شد. حقوق اهلل

وجود دارد و ترين موضوع براى اميليا فهم اين حقيقت است که در آئين بهائى احکام و حدودى  مهمّ   ____

در اين مرحله . پيروى نمايد  کيفيّت اين احکام را بداند و متوّجه باشد، بعنوان يک بهائى بايد از آنها

  . احکام مّطلع باشد نيازى نيست که او از کليّۀ

، آنا قدرى زياده  ، با بيان چهار حکم يک حکم ، مثل حکم نماز کافيست براى هدفى که آنا دارد ارائۀ  ____

  .  وى نموده استر

در مقّدمه با بيان يکى از قوانين که بر عالم جسمانى . توضيح آنا در مورد حکم نماز بسيار مؤثّر است  ____

" را براى اميليا شرح دهد و به او کمک کند از موضوع " احکام " تواند معنى  کند، آنا مى حکم مى

  . دور شود" نکن " و " بکن

فکر خوبى  ىنهى حضرت بهاءاهلل از مصرف مشروبات الکل ب حقيقت در بارۀصحبت کردن با يک طال  ____

کند هويّت خود را تثبيت نمايد و نشان دهد که بالغ  مخصوصًا با شخص جوانى که سعى مى ، نيست

امر   او را از وردرا امتحان کند و هر ذکرى در اين م ىطبيعتًا مايل خواهد بود که مشروب الکل  .شده است

  .  کند دور مى

با . اتخاذ کرده، مناسب است ىروشى که آنا براى تشريح نهى حضرت بهاءاهلل از نوشيدن مشروبات الکل  ____

بعالوه با عنوان کردن . رساند بيان تأثيرات الکل بر عقل انسان، آنا حکمت اين حکم را به ثبوت مى

  . دهد شرافت انسان، ارزش و مقام روحانى واالترى به اين حکم مى

در حقيقت او بايد . گردد آنا با عدم تأکيد قاطع در اطاعت از احکام حضرت بهاء اهلل دچار اشتباه مى  ____

عدم اطاعت از احکام را مطرح کند تا اميليا بداند که عواقب عدم اطاعت  مجازات ادارى در مسئلۀ

  . چيست

کند  کند، به اميليا بيان مى  بحث نمىمحکم راجع به اطاعت اوامر حضرت بهاءاهلل ىدر حاليکه آنا خيل  ____

وقتى اميليا بهائى شود اطاعت . که اطاعت احکام بايد ناشى از عشق به خدا و نه ترس از مجازات باشد

  .طبيعى عشق او به حضرت بهاءاهلل خواهد بود احکام نتيجۀ
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ضيح حکم نهى نوشيدن دارد تو ىکنيد که مشکل نوشيدن مشروبات الکل اگر شما فردى را تبليغ مى  ____

در اين صورت البتّه بايد به او متذّکر شويد که اگر بهائى شود، بايد فورًا مصرف . الکل بسيار مهّم است

  .را قطع نمايد ىمشروبات الکل

دارد توضيح نهى مصرف مشروبات  ىکه مشکل مصرف مشروبات الکل کنيد شما فردى را تبليغ مى اگر  ____

استعمال مشروبات  توانيد به او بگوئيد که ادامۀ با در نظر گرفتن مشکل او، مى .بسيار مّهم است ىالکل

اين مطلب  متوّجهبعد از بهائى شدن براى او بالمانع است فقط بايد مواظب باشد که کسى  ىالکل

  .  نشود

کم دارد، مهّم است که شما ح ىکنيد که مشکل مصرف مشروبات الکل شما فردى را تبليغ مى  اگر  ____

همچنين بايد به او . حضرت بهاءاهلل را در مورد استعمال الکل همراه ساير احکام براى او توضيح دهيد

، ما کامل نيستيم و در بعضى احيان اشتباهاتى  متذّکر شويد که پيروى از هر امرى هميشه آسان نيست

خوانيم او خودش کمک  و دعا مى آوريم  وقتى به حّقانيّت حضرت بهاءاهلل ايمان مى ىول. کنيم مى

  . دهد تا احکامش را اجراء کنيم کند تا به ضعفهاى خود غالب شويم و به ما قّوت مى مى

آيا به چنين فردى حکم نماز را بيان . کنيد که اعتقاد به خدا برايش سخت است فرض نمائيد فردى را تبليغ مى   .٢

  دهيد؟ مى کنيد؟ اگر پاسخ شما مثبت است، چگونه اين کار را انجام مى

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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  نوزدهم  قسمت

وافر به سخنان او توّجه کرده  اميليا با عالقۀ. کم به انتها مى رسد آنا با اميليا در مورد امر بهائى کم مکالمۀ اوليّن

حال آنا بايد توضيحات . است و اين توّجه باعث تشويق آنا در شرح نسبتًا مفّصل بعضى از مطالب گرديده است

 :مقّدماتى خود را خاتمه دهد

دعوت  اى از آرمانهاى خوب  ، نه قبول مجموعه دانى من تو را براى پيوستن به يک ديانت هستم که مى مطمئن

اين به  . در حقيقت ديانت بهائى ديانتى با نظم است که هدفش چيزى جز وحّدت عالم انسانى نيست.  کنم مى

فرمايند که در  بيت العدل اعظم مى.  کند که بدانيد کار بهائيان ساختن يک مدنيّت جهانى است شما کمک مى

  .دارد وجود دارد که هر کدام نقش بسيار مهّمى  انجام اين هدف سه نوع شرکت کننده

اين فرد است که در عهد و ميثاق الهى ثابت قدم باشد، و روزانه  وظيفۀ. شرکت کننده، فرد بهائيست اولين

انسانى بکوشد و  در خدمت جامعۀ. نهايت کوشش نمايد تا زندگى خود را با تعاليم حضرت بهاءاهلل تطبيق دهد

. انسان با آفريدگار ابدى است رابطۀ بلکپذيرد  ىهمواره بياد داشته باشد که زندگى انسان با مرگ پايان نم

زندگى ما در اين   .دهد ادامه مى االبد ىشود و پيشرفت خود را به سوى خدا تا ال پس از مرگ روحمان آزاد مى

کند مانند چشم، گوش،  را کسب مى  به مّدت نه ماه جنين قوائى.  دنيّا مانند حيات جنين در رحم مادر است

به همين ترتيب ما در اين دنيّا بايد قواى روحانى که . در اين دنيّا از آنها استفاده کند ندهتا در آي  دست و غيره

البته فقط با تفّکر در اين مورد به اين .  براى پيشرفت در سائر عوالم الهى به آن احتياج داريم را کسب نمائيم

آوريم با ديگران در  دانشى را که بدست مىرسيم بايد عامل باشيم و به همنوع خود خدمت کنيم و  هدف نمى

 . ميان گذاريم

و بايد   کنيم ما در جامعه زندگى مى.  انسان براى تنها زيستن خلق نشده است.  شرکت کننده جامعه است دومين

محلّى است که متشّکل از  نزديکترين جامعه به ما جامعۀ.  با يکديگر همکارى کنيم تا مدنيّت جديدى را بسازيم

، با يکديگر  گيريم با يکديگر همکارى کنيم مى که ياد تمحلّى اس در اين جامعۀ.  ما است هائيان شهر و يا قريۀب

جهانى بهائى  جامعۀ  ملّى و محلّى هستيم عضو جامعۀ در عين اينکه عضو جامعۀ.  پيشرفت کنيم و متحّد شويم

   .کند را از اديان و مليّتها و نژادهاى مختلفه جذب مى يابد و مردم کثيرى باشيم که مستمرًا گسترش مى نيز مى

مؤّسسات امرى سومين شرکت کننده در بناى تمّدن نوين جهانى   فرمايند که، العدل اعظم به ما مى بيت

کنيم بيشتر راجع به آن بايد صحبت  اين موضوعى است که بعدًا وقتى در مورد عهد و ميثاق بحث مى. باشد مى

ايجاد نظم  نحوۀ در بارۀ حکامنقدر بگويم که در بين تعاليم حضرت بهاءاهلل، بسيارى از افقط همي. کنيم

اند و لذا پيروان  الهى مطالب زيادى راجع به اين مسئله بيان نکرده در گذشته مظاهر مقّدسۀ. جامعه است در

بهاءاهلل نظم ادارى آئين بهائى را بهائى، حضرت  اّما در امر. کردند بودند که بايد بنحوى طرق مناسب را پيدا مى

، چگونه بايد اين  اند، چه نوع مؤّسساتى را بايد تأسيس کنيم اين معناست که فرموده همعّرفى نمودند و اين ب

  .بشرى بايد اداره گردد مؤّسسات کار کنند و چگونه جامعۀ
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يکبار  ىهر کشورى، بهائيان سالدر   ايم ، صحبت کرده که بيت العدل اعظم الهى است ىعال مورد مؤّسسۀ در

اى است که بزودى  اين مؤّسسه. نمايند محفل روحانى ملّى و در هر محلّى محفل روحانى محلّى را انتخاب مى

 روحانى محلّى است که امور جامعۀ محفلبهائى، کشيش يا آخوند وجود ندارد و  در امر. با آن آشنا خواهى شد

محفل روحانى محلّى ُنه عضو . باشد عادت و رفاه افراد و پيروان جامعه مىنمايد و مراقب س خود را اداره مى

محافل روحانى اهميّت . دارد که در جّو روحانى از طريق رأى مخفى توّسط افراد بالغ جامعه انتخاب ميشوند

شود و چگونه  آموزيم چگونه امور جامعه بايد اداره از طريق آنهاست که ما مى. دارد ياناى براى بهائ العاده فوق

توان يک نظم جديد را در جامعه تأسيس نمود، نظمى که به نظم جهانى حضرت بهاءاهلل شناخته خواهد  مى

  . شد

روز ديگر  گفتگو در اميليا واضحًا مشتاق ادامۀ. رسد کنيم که صحبتهاى آنا و اميليا در اينجا به پايان مى مى تصّور

کند قبل  دهد و پيشنهاد مى آورد و بعنوان هديه به اميليا مى فش بيرون مىآنا يک کتاب مناجات کوچک را از کي. است

  :خواند مى کند و  اميليا کتاب را باز مى. داز جدا شدن از يکديگر، مناجاتى تالوت نماين

اى خداوند مهربان اين دل را از هر تعلّقى فارغ نما و اين جان را به هر بشارتى شادمانى بخش از قيد  هواهلل "

تو، جز تو نخواهم  و جز  شنا و بيگانه آزاد کن و به محبت خويش گرفتار نما تا بکلّى شيداى تو گردم و ديوانۀآ

مانند مرغ سحر در دام محبّت تو گرفتار گردم و شب و روز  يمراه تو نپويم و بجز راز تو نگو  تو نجويم و بغير از

  )١٩"( ع بنالم و بزارم و بگريم و بگويم يا بهاءاالبهى  ع

هزاران بهائى  بر اساس تجربۀ ىروايتى را که از صحبتهاى آنا و اميليا براى شما نقل کرديم واقعى نبود ول چه گر

توانيم بگوئيم که پس از يک يا دو گفتگو، در طول چند روز  بعنوان پايان داستان، با اطمينان مى. در سراسر عالم است

  .  وستبهائى خواهد پي بعد، اميليا به جامعۀ

 

   بيستم قسمت

 :آنا در طى دو تمرين زير بررسى کنيم معّرفى ديانت بهائى را بوسيلۀ بطور کلّى نحوۀ بيائيد

صحبتهاى آنا با تمرکزى که بخصوص در قسمتهاى آخر مطالب بوجود آورد اساس درک اميليا را از    .١

او با مؤّسسات بهائى  امعه و در ارتباط آيندۀهاى ج ، و شرکتش در فّعاليّت مسؤوليّتهايش به عنوان فرد مؤمن

 .شکل خواهد داد

  خواهد نشان دهد؟ بعضى از خصوصيّات اين فرد چيست؟ مى  چه تصويرى از يک فرد مؤمن بهائى آنا

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  بهائى نشان دهد؟ بعضى از خصوصيّات آنرا توضيح دهيد؟ کند چه تصويرى از جامعۀ سعى مى آنا

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

يح کند چه تصويرى از مؤّسسات بهائى به دوستش ارائه کند؟ برخى از خصوصيّات آنها را توض سعى مى آنا

  ______________________________________________________________________دهيد؟

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

کداميک از جمالت ذيل  .کند که به اميليا يارى کند تا ديانت بهائى را بپذيرد آنا کوشش مى ، در تمام مّدت   .٢

 باشد؟ در درخواست او مى ىاصل نکتۀ

  .اى متّحد است لذا تو هم بايد به ما بپيوندى بهائى، جامعه خوبى هستند و جامعۀ بهائيان افراد  ____

اى  تعاليم روحانى و اجتماعى است و از آنجا که تو اين تعاليم را پذيرفته  ترين ديانت بهائى شامل پيشرفته  ____

  . اين تو بهائى هستى بنابر

خودت بايد مطالعات عميقى از ديانت بهائى بعمل آورده و ، حال  من از ديانت بهائى ىبا معّرفى اجمال  ____

  تصميم بگيرى که آيا ميل دارى بهائى شوى يا خير؟



 عمل تبليغ   - ١٢٢

که خواهم داد، متوّجه خواهى شد که حضرت بهاءاهلل   توضيحاتى  و  ام، کرده اساس آنچه که ذکر بر  ____

ز پيروان وفادار ايشان باشى بوجود باشند و در تو اشتياق اينکه يکى ا الهى در اين زمان مى ظهور مظهر

  . آيد مى

 

  بيست و يکم  قسمت

، توانائى شناسائى نفوس مستعّد و خصوصيّاتى چند از  بررسى عمل تبليغ، ما تا اينجا نقش ابالغ امر در

 ايد وظيفۀدانيم که ب ما اين را مى  . را، مورد بررسى قرار داديم  محتواى پيامى که بايد به طالبان حقيقت ارائه دهيم

 هائى که به وسيلۀ هاى فردى و ديگر شرکت در پروژه نقشه طريقاز   :تبليغى خويش را حّداقل از دو طريق انجام دهيم

. در اينجا اجازه دهيد اين دو طريقه را با جزئيات بيشترى مورد بررسى قرار دهيم. شود مؤّسسات ادارى تهيّه و تنظيم مى

ايد آشنا  مطالعه کرده گذشتههاى  شما از قبل با نّص ذيل که در دوره.  کنيم غى فردى آغاز مىهاى منّظم تبلي اّول با نقشه

تبليغى  شود که در معانى آن دقيقتر بينديشيد، زيرا در آن، عوامل اساسى هر نقشۀ حال از شما خواسته مى ىهستيد ول

 .فردى ارائه شده است

و لو  . البحر و ال تحرم نفسک عما قّدر فيه و کن من الفائزين هذااهلل خذ نصيبک من  ىالمسافر ال ان يا ايها "

خذ بيد .  الحکيم العليم الّسموات و االرض بقطرة منه ليغنيّن فى انفسهم بغناءاهلل المقتدر يرزقّن کّل من فى

بهم الکائنات ليطّهرهم عن حدودات البشر و يقرّ  ىلالبحر الحيوان ثّم رشح منها ع االنقطاع غرفة من هذا

  ".المقرّ المقّدس المنير هذا االکبر  بمنظراهلل

اهلل نصيبت را از اين دريا بگير و خود را از آنچه  ىاى مسافر ال : فارسى چنين است  مضمون بيان مبارک به(

اى از آن مرزوق شود به  است به قطره انآنچه در زمين و آسم اگر همۀ .خداوند براى تو مقّدر کرده محروم مساز

، تو نيز با دستهاى انقطاع مشتى از آن بردار و به جهانيان بپاش تا آنان را از  ى خداوندى غنى خواهند شدغنا

  .)حدودات بشرى پاک سازد و بمنظر اکبر، اين مقّر مقّدس رهنمون شوند

 ىالبلّغ امر موالک .  و ان وجدت نفسک وحيدًا ال تحزن فاکف بربّک ثّم استأنس به و کن من الّشاکرين "

اهلل رّبک فيما القاک الرّوح و کن  حکمة ىان وجدت مقبًال فاظهر عليه لئال.  کّل من فى الّسموات و االرض

  )٢٠."( ربّک و رّب العالمين اهلل ىمن المقبلين و ان وجدت معرضًا فاعرض عنه فتوّکل عل

به الطاف پروردگارت کفايت  اگر خود را تنها يافتى محزون مباش : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

اگر کسى اقبال  ، زمين ابالغ کن مؤانس شو و به شکرانه بپرداز امر مواليت را به جميع اهل آسمانها و کن و به او

مقبلين باش  روح به تو القاء کرد بر او عرضه دار و خود نيز از ضرتحکمة الهى را، آنچنان که ح ىکرد لئال

 .)کن پروردگار عالميان توّکل و روى بگردان و به خداوند، پروردگارت واعراض نمود تو نيز از ا اگر و

 :جمله هاى زير را کامل کنيد .١
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  . بگيريم __________خود را از درياى  ___________ ما بايد )الف

  .بهره بگيريم__________ مقدارى از اين درياى  ___________  بايد با دستهاى  )ب   

   .بپاشيم_______________________ آب حيات بخش فيض الهى بر اى از  بايد قطره )ج  

  .انجام دهيم____________________ شويم اگر اين کار را  _____________نبايد  )د  

  . ____________________________بايد با خداى خود  )ه  

  .___________________________________  ما بايد )و  

  . __________________________________  اهل زمين و آسمان ى خود را به همۀبايد امر موال )ز  

  .دار _______________  بر او  را  الهى ______________________  بايد اگر نفسى اقبال نمود )ح  

  ._________________ و به خداوند  ____________________  از او ما بايد اگر نفسى اعراض نمود )ط  

  ______________________________بايد سهم خود را از درياى فيض الهى بگيريم، چه معنايى دارد؟ . ٢

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

چه چيزهايى در اعماق درياى الهى نهفته است که اگر کشف شود ما را قادر خواهد ساخت که مبلّغين مؤثّر   .٣

  __________________________________________________________________  امراهلل شويم؟

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  __________________________________________ کند؟ يک قطره از درياى فيض الهى چه کار مى  .٤

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _______________________از آب حيات بخش اين بحر، نصيبى برداريم؟"  دستهاى انقطاع " چرا بايد با  .٥

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  __________________________________داريم چه بايد بکنيم؟ با آبى که از درياى فيض الهى بر مى  .٦

___________________________________________________________________________  
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  ________________________________________________اين پاشيدن چه تأثيرى خواهد داشت؟  .٧

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  __________________________________________ تبليغ نمائيم؟ هميشه بايد با کمک ديگر احبّاء   آيا  .٨

  ______________________ کنيم آيا به کسى ديگرى جز خدا نيازمنديم؟ و ابالغ کلمه مى وقتى که تبليغ امر  .٩

  ________________________ کنيم با چه کسى بايد راز و نياز کنيم؟ وقتى که تبليغ امر و ابالغ کلمه مى  .١٠

  ________________________________؟ بايد شاکر باشيم کنيم چرا وقتى تبليغ امراهلل و ابالغ کلمه مى  .١١

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  _______________________________________________ به چه کسى بايد امراهلل را ابالغ کنيم؟  .١٢

___________________________________________________________________________  

  ______________________________________________________چه کسى را بايد تبليغ کنيم؟  .١٣

  _________________________________________اگر ابالغ امر با اعراض روبرو شد، چکار کنيم؟  .١٤

___________________________________________________________________________  

يا اينکه  وستى با آنان خوددارى نمائيم؟آيا اعراض از نفوسى که پيام را قبول نکردند بدين معناست که بايد از د .١٥

  _________________________ ؟ فقط به اين معناست که در صحبت با آنان در مورد امر اصرار نکنيم

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

فوق  مشّخص کنيد کدام يک با بيان حضرت بهاءاهلل در. شود در قسمت زير چند عبارت راجع به تبليغ ارائه مى  .١٦

  :عالمت بگذاريد. مطابقت دارد

بنابراين در پنج سال گذشته   .ام ميگول باشد تصميم گرفتم شخصى را که بايد تبليغ کنم دوست صميمى  ____

، اّما يک روز عالقه مند  کند او اظهار عالقه نمى.  اى تبليغى خود را فقط در او متمرکز نمودمکوششه

  . تبليغى فردى من است اساسًا اين نقشۀ. خواهد شد

ما ابالغ امراهلل به مردم است، ديگر بستگى به خودشان دارد اگر مايل بودند بيشتر  کنم که وظيفۀ فکر مى  ____

توانند تقاضا کنند که يک کتاب براى مطالعه بآنها داده شود که  واقعًا بخواهند مى اگر. تحقيق کنند

  .بتوانند براى خود تصميم بگيرند
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دادم پس از مّدتى  ديروز، ضمن صرف قهوه پيام حضرت بهاءاهلل را براى يکى از همسايگانم توضيح مى  ____

اين موضوع را  ىول.  خود خوشحال است از ديانت ىگذارد ول چه به اشتياق من احترام مى گفت گر

. کامل نبسته است رامر را در آينده بطو بارۀ طورى بيان داشت که روشن بود دِر مصاحبه و مکالمه در

ديگر که او را مالقات کنم براى او توضيح خواهم داد که نيازى نيست تا انسان مذهب  بنابراين دفعۀ

  .يانت بايد تجديد گرددهر چيزى، حتّى د ىخود را ترک نمايد ول

الهى ندارد، واقعًا بدين معنا نيست که  امر بارۀ اى به شنيدن مطالبى در گويد عالقه وقتى کسى مى  ____

  . من بايد اصرار کنم. ندارد  عالقه

کند بدين معناست که عالقه  در مورد امر از من نمى ىهيچ سؤال ىداند من بهائى هستم ول فردى که مى  ____

  . يستمند ن

و هر وقت که موقعيّت مقتضى   کنم تا آنجا که ممکن است با اشخاص متعّدد مالقات کنم کوشش مى  ____

مند يافتم، به تبليغ آنان ادامه خواهم  اگر آنها را مستعّد و عالقه. بود، در مورد امر با ايشان صحبت کنم

  . وت کنمداد تا وقتى که سرانجام آنها را براى گرويدن به امر بهائى دع

  

  بيست و دوم  قسمت

اّما اين بيان . نمايد حضرت بهاءاهلل را که اخيرًا مطالعه کرديم، هر نفس مؤمنى را به قيام و تبليغ دعوت مى بيان

با در نظر گرفتن نّص . گذارد مقّدس برداريم در اختيارمان مى هاى معينى را نيز که ما بايد براى اجراى اين وظيفۀ قدم

بعضى از عوامل . منّظم تبليغى شخصى معطوف نمائيد را به طرح نقشۀ دشود که توّجه خو ا خواسته مىباال، از شم

خود مشّخص  کند تا عوامل الزم را براى نقشۀ هاى زير، بشما يارى مى اى چه خواهد بود؟ انجام تمرين چنين نقشه

خود به آن پاسخ  خصىهاى ش طبق موقعيّت يشيد و بردهيد به زندگى خود بيند اين کار را انجام مى که  ىدر حال. نمائيد

 .دهيد

تبليغى فردى شما تصميم قاطع شما است که روزانه سعى بليغ نمائيد تا نفوس  واضحًا قسمت اساسى نقشۀ  .١

د ما مور ، عزم و ارادۀ گيريم هر زمان که تصميم قطعى براى انجام کارى مى. مستعّد را بيابيد و آنان را تبليغ کنيد

رابطه با تبليغ نيز با موانعى مانند مخالفت با امراهلل  در  .آيد گيرد و بدون شّک موانعى بوجود مى امتحان قرار مى

المثل ماّده پرستى در جامعه و بى تفاوتى مردم در امور روحانى  فى. شويم و يا موقعيت کنونى دنيّا مواجه مى

  . دتواند کوششهاى ما را براى تبليغ دشوارتر کن مى

  وضعيت کنونى دنيّا ضمن تبليغ با آنها مواجه خواهيد شد کدام است؟  از موانعى که در نتيجۀ بعضى

  _____________________________________________________________________ )الف
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 _____________________________________________________________________  )ب

 _____________________________________________________________________  )ج

 _____________________________________________________________________  )د

 _____________________________________________________________________  )ه

 _____________________________________________________________________  )و

که  حتّى دوستان بهائى دچار اشکال شود، _ دوستانمان گاهى اوقات احتمال دارد کوششهاى تبليغى ما بوسيلۀ متأّسفانه

تبليغ  که بدالئل مختلف در منفى نگرى آنهائى  مثالً . شود بدون توّجه باعث دلسردى ما در تعقيب اهدافمان مى

موانع ديگر از  .تواند موانعى در راه ما بشود از مردم، مى ىت بعضى نسبت به گروه خاّص اند و تعّصبا موّفق نبوده

  اين نوع را ذکر کنيد؛

  _____________________________________________________________________ )الف

 _____________________________________________________________________  )ب

 _____________________________________________________________________  )ج

 _____________________________________________________________________  )د

 _____________________________________________________________________  )ه

 _____________________________________________________________________  )و

يابيد  مى بر اين اساس در  .پس از تصميم به قيام و تبليغ امر بايد راجع به موقعيّت و شرايط زندگى خود بينديشيد   .٢

يک پاراگراف کوتاه در مورد . دهد مى دسترس شما قرار هاى تبليغى در که شرائط کنونى زندگى شما چه موقعيّت

، با چه نوع افرادى برخورد  کنيد ، در کجا زندگى مى ، مثًال شغل شما چيست بنويسيد موقعيّت زندگى خود

  :کنيد، چه منابعى در اختيار داريد و غيره مى

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  . بنويسيد غ منّظم وجود دارد رادر نظر داشتن مطالب فوق، امکانات مختلفى که در زندگى شما جهت تبلي با

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

به تعداد زيادى از   در قسمتى که در درس گذشته مطالعه نموديد، از شما خواسته شده است که به حّد امکان  .٣

مام کائنات و بر ت  بگيريد "درياى فيض الهى "را از "  آب حيات بخش "الهى را ابالغ نمائيد و مردم امر

الزم است مستمرًا در فکر آن باشيد که چگونه  صى،تبليغى شخ ديگر از نقشۀ بنابراين بعنوان يک جنبۀ  " بپاشيد "

بعنوان . توانيد افراد جديد را مالقات نمائيد که بعضى از آنها مستعّد شنيدن پيام حضرت بهاءاهلل خواهند بود مى

اگر در نزديکى يک سازمان . ش با تعاليم امر بهائى توافق دارد عضو شويدميتوانيد در سازمانى که اهداف  مثال

اخالقى، ترّقى زنان و امر تطابق اديان  توانيد در سخنرانيهائى مانند رشد و توسعۀ کنيد، مى زندگى مى شىآموز

نکنيد، نهايتًا تمام ، زيرا اگر دائمًا افراد جديد را مالقات  شما بسيار مهّم است نقشۀ اين جنبۀ. شرکت جوئيد

ايد که شايد اکثرشان مستعّد  کرده با آنها برخورد تمادىگردد که ساليان م توّجه شما بر همان افرادى متمرکز مى

  :توانيد با افراد بيشترى   مالقات کنيد بنويسيد چند طريق را که به آن وسيله مى. نباشند

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

ايشان معّرفى   اى به گيريد، امر بهائى را به نحو شايسته و حکيمانه همانطور که با تعداد بيشترى از مردم تماس مى   .٤

د کرد و چگونه آنها را با بر اساس نظريات خود در باال، فکر کنيد چه نوع افرادى را مالقات خواهي. نمائيد مى

خود را  توانيد فقط بعضى از افکار اوليّۀ حقيقت شما مى رد. اهداف ظهور حضرت بهاءاهلل آشنا خواهيد نمود

بعالوه نظريات شما، با . دانيد که چه بگوئيد بنويسيد، زيرا مسلمًا وقتى شما در موقعيّت واقعى قرار بگيريد مى

  .، تغيير خواهد کرد هاى مختلف بيشترى از افراد در موقعيّت غ امر به عدۀکسب تجربيّات جديد در حين ابال

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

اى از زيبائى  جلوه بهائى هستيد، و  عمًال و قوالً کنيد که شما  ابالغ امر به افراد بيشتر، آنها را آگاه مى ضمن ادامۀ   .٥

بر اساس ميزان استعداد آنان تصميم   . شويد مى  تعاليم را به آنها ارائه داده و به تبليغ نفوسى مستعّده مشغول

روش هدف شما اينست که به آنها کمک  رغم ىعل. استفاده کنيد مستقيم گيريد که از روش مستقيم و يا غير مى

 از مطالعۀ. ا اهميّت پيام حضرت بهاءاهلل را درک کرده و تصميم بگيرند به جمع پيروان ايشان بپيوندندکنيد ت

 مستقيم يرهاى مختلف امر را از طريق روش غ تبليغ جنبه ، نحوۀ " معّرفى اعتقادات بهائى " ٢واحد سّوم کتاب 
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با در نظر داشتن . از روش تبليغ مستقيم آشنا شديدهايى  اين بخش با نمونه هاى اّوليۀ ايد و در قسمت گرفته فرا

ايد، ليستى از اقدامات خود را به منظور تبليغ نفوس مستعّد که در ضمن ابالغ کلمه  گروهى که قبًال تعيين نموده

شايد تصميم بگيريد جلسات بيت تبليغى به طور منّظم در منزلتان  مثالبراى . با آنان آشنا شديد تهيّه نمائيد

تان  کوششهاى تبليغى خواهيد که شما را در همچنين شما مستمرًا به درگاه الهى توّجه کرده از او مى. د کنيدمنعق

  .مؤيّد بدارد

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

ديانت بهائى  بارۀ بهائى مى پيوندد، الزامًا به اين معنا نيست که همه چيز را در هنگامى که شخصى به جامعۀ   .٦

اغلب اوقات فردى فقط به . امتحانات مقاومت نمايد در برابرتواند به تنهايى و بدون مساعدت  گرفته و مى فرا

افراد . شود الهى براى امروز بهائى مى امر ظهور مظهر نعلّت احساس عميق قلبى از شناسائى حضرت بهاءاهلل بعنوا

موش عشقى که در قلوبشان برافروخته گرديده با اّولين بادهاى مخالف خا تازه تصديق بايد پرورش يابند تا شعلۀ

اند و بمنظور تحکيم  شما حضرت بهاءاهلل را شناخته ليستى از اقدامات خود براى پرورش افرادى که بوسيلۀ .نشود

ميثاق که بتوانند به تنهائى قائم بخدمت بوده و قواى خود را صرف  و تقويت آنان بعنوان بهائى ثابت در عهد و

  .تبليغ امراهلل نمايند تهيّه نمائيد

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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  بيست و سوم   قسمت

اند که اصول اساسى تبليغ منّظم فردى در  اى مرقوم فرموده امراهلل قطعه حضرت ولىّ  " کتاب ظهور عدل الهى "در

هر يک را . هاى کوچکترى در پائين تقسيم شده است اين بيان به بخش. نهايت فصاحت در آن تشريح شده است

 .جمالت را پر کنيد ىهاى خال بخوانيد و قسمت

ان مصّمم بر اجابت اين نداء و اجراء امر اعزّ اقدس ابهى گرديد و به القائات نفسى که بداللت وجد "

بودند توّجه  ىدوستان و دشمنان که دانسته و ندانسته در مقام ايجاد مشکالت در تحّقق اين مقصد امنع اعل

شود و طرق  وسائل ممکنه متشبّث عاهلل بجمي ننمود، بايد با قلبى طافح بمحبّت اهلل و لسانى ناطق به ذکر

مختلفه را بکمال دّقت مورد مطالعه قرار دهد تا بجلب افکار و حفظ عالئق و تحکيم و تقويت ايمان نفوسى 

اسم اعظم شايق و آرزومند است توفيق يابد و  که دخولشان را در ظّل امراهلل طالب و الحاقشان را به جامعۀ

يط در اختيار وى گذاشته رسيدگى و مزاياى آن را شؤون و مقتضيّات مح هنيز بايد عوامل و امکاناتى را ک

بررسى نمايد و به مدد فکر و حکمت و تمّسک به حبل اتقان و استقامت آن عوامل و امکانات را با انتظام 

  ) ٢١."(کامل براى نيل به مقصود و هدف مطلوب بکار برد

اين نداء و ___________   برمصّمم   _________________فرمايد که بايد  امراهلل مى حضرت ولىّ    .١

  .اقدس ابهى گرديم امر اعزّ ____________

در  ___________و   _________ که __________  و ___________ اين صورت نبايد بگذاريم که القائات در   .٢

  .توّجه ما را بخود معطوف نمايد ىمقام ايجاد مشکالت در تحّقق اين مقصد امنع اعل

اهلل بجميع  به ذکر  __________  و لسانى___________  طافح  تصميم خود، بايد با قلبى  با اطمينان از   .٣

تا در اين  .مختلفه را بکمال دّقت مورد مطالعه قرار دهيم _____________  متشبّث شويم و ______________

دخولشان  نفوسى که __________و تحکيم و تقويت  _________و حفظ   __________صورت به جلب 

  .شايق و آرزومنديم، توفيق يابيم __________ امراهلل طالب و الحاقشان را به جامعۀ  در ظلّ   را

دهيم  قرار __________________________را  مختلفه _____________ از تصميم خود با اطمينان   .٤

 دريمان نفوسى که دخولشان ا _______________  عالئق و ______________  افکار و _____________ تا

  . ، توفيق يابيم ظّل امراهلل طالبيم

در اختيارمان گذاشته ___________ را که شؤون و مقتضيّات __________ و __________  ما بايد   .٥

__________________ .  

  . نمائيم___________________ ما بايد مزاياى عوامل و امکاناتى را که در اختيار داريم   .٦
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استقامت  و تمّسک بحبل اتقان و __________ و _________ بعد از طى اين مراحل بايد به مدد  .٧

  ._________ و هدف مطلوب نيل به مقصود براى کامل __________ با را __________ و __________

معارض و  ع وهم چنين الزم است روشهايى اتّخاذ نمايد که بموجب آن باب معاشرت را با مجالس و مجام "

محافل مختلفه مفتوح و در جلسات نطق و خطابه که مواضيعى ماليم و موافق با اصول تعاليم امريّه مانند 

در مسائل مذهبى و  کيبايىاعتدال در امور و تعديل اخالق و تأمين رفاه و سعادت اجتماع و تحّمل و ش

مذاهب و اديان مورد  اسالم و مقايسۀ نژادى و تعاون و تعاضد اقتصادى همچنين حقايق مربوط به ديانت

گيرد مشارکت کند و با انجمنهاى علميّه و ادبيّه و اجتماعيّه و امور خيريّه و مشروعاتى  بحث و تحقيق قرار مى

کثيره در برابر ديدگان فرد  مقامات امريّه طرق و وسائط متنّوعۀ و وناز اين قبيل که در عين محفوظ ماندن شؤ

توح نمايد مجالست و مصاحبت کند تا بدينوسيله انظار نفوس را به تعاليم الهيّه معطوف و قائم به خدمت مف

و  يتربانيّه و حما آذان را به اصغاء نغمات روحانيّه آشنا سازد و بالمآل آنان را به ورود در ظّل شجرۀ

  )٢٢."(رحمانيّه نائل و موّفق دارد جامعۀ پشتيبانى از کلمۀ

 و ________  و __________ت روشهايى اتخاذ نمائيم که بموجب آن باب معاشرت را باهمچنين الزم اس   .٨

که مواضيعى __________   و ___________ مختلفه مفتوح و در _______________  و  __________

  . با اصول تعاليم امريّه شرکت نمائيم  ___________________________

بحث و تحقيق ___________________   و _____________________ بههمچنين در مجامعى که راجع    .٩

__________   و__________   و___________  و__________ و با انجمنهاى  مشارکت نمائيد گيرد مى قرار

  . کنيم تشؤون و مقامات امريه شرک _____________________مشروعاتى از اين قبيل که در عين  و

را به اصغاء ____________  و____________ نفوس را به تعاليم الهيّه ____________ له تا بدينوسي   .١٠

ربّانيّه و  در ظّل شجرۀ_______________   نغمات روحانيّه آشنا سازيم و بالمآل آنان را

  . رحمانيّه نائل و موّفق داريم از کلمۀ____________________ و __________________ 

 نين معاشرت و مؤانست بدست آمد و ابواب مؤالفت مفتوح گرديد بايد پيوسته مصالح عاليّۀحال چون چ"

ربّانيّه اثبات و منافع  امريّه و اصالت شريعت سماويّه محفوظ و عمومّيت و جامعيّت احکام و مبادى ساميّۀ

سى که قدم در ميدان تبليغ هر نف. ردداز هر گونه خوف و هراس پشتيبانى و حمايت گ ىآن خال حياتيّۀ کثيرۀ

نهد بايد ميزان ظرفيّت و استعداد شخص سامع را در نظر گيرد و با مالحظه جوانب و اطراف امر تشخيص 

شايسته و مؤّدى به مقصود است مستقيم و يا غير   انوار سبحانى بچه نحو الهى و اشاعۀ دهد که ابالغ کلمۀ

دليل و برهان او را  دانى را بر متحرّى حقيقت مکشوف و با اقامۀپيام يز تىمستقيم تا بدان طريق اهميّت حيا

ربّانيّه وارد و به جمع نفوسى که به انتساب به اسم  کلمۀ مطمئن و متيّقن سازد که خويشتن را در ظّل جامعۀ

  )٢٣."(اند ملحق و منضّم گرداند و متباهى اعظم الهى مفتخر
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آمد و ابواب مؤانست مفتوح گرديد بايد پيوسته  مجالست بدست حال چون چنين معاشرت و   .١١

و عموميّت و  _______________ امريّه و اصالت شريعت سماويّه عاليّۀ __________________

آن  ۀکثيره حياتيّ ___________ و___________  ربّانيّه ساميۀ  ______________ و  ____________ جامعيّت

  . گردد______________ و ____________خوف و هراس   از هر گونه ىخال

شخص سامع را در نظر گيريم  __________  و ___________ما بايد ميزان   فرمايند امراهلل به ما مى حضرت ولىّ    .١٢

الهى و  امر تشخيص دهيم که ابالغ کلمۀ____________   و ___________ و با مالحظۀ

  .__________ يا  ____________ به مقصود است ____________ نحو شايسته و بچه سبحانى انوار اشاعۀ

  و ___________  اقامۀ با و ___________ پيام يزدانى را بر متحّرى حقيقت _______________تا بدان طريق    .١٣

 جامعۀ سازيم که خويشتن را در ظّل کلمۀ ____________ و  ____________ او را _____________

اند ملحق و منّضم  و متباهى مفتخرو به جمع نفوسى که به انتساب به اسم اعظم الهى _____________  ربّانيّه

 . گرداند

در اين مقام بايد روش و سلوک حضرت عبدالبهاء مرکز عهد و پيمان رحمانى را در مّد نظر داشت و نصايح  "

مبارک چنان طالب حقيقت را در  فرمودۀمستمرّ آن وجود اقدس را همواره نصب العين خويش قرار داد و به 

در روح مستمع منظور و مقصود است  آنبحر محبّت و وداد مستغرق نمود و تعاليم قدّسيه را که القاء و ايجاد 

در اقوال و اعمال و کردار و رفتار مجّسم و ظاهر ساخت که شخص شنونده مسحور گردد و به طيب خاطر و 

د که خود را در ظّل امر عظيمى که چنين مکارم اخالق تعليم و چنين اصول انجذاب تاّم مايل و شايق آن شو

پيروان شريعة اهلل داخل سازد و نيز بايد به اين امر دقيق توّجه کامل  حلقۀ رو مبادى قيّمه ترويج نموده وارد و د

نًا از لحاظ معتقدات مبذول داشت که در آغاز از تأکيد و ابرام نسبت به بعضى از سنن و احکام الهيّه که احيا

و با صبر و  نمودتحقيق گذاشته دشوار و غير قابل تحّمل باشد خوددارى  طالب حقيقت که تازه قدم در عرصۀ

روحانى پرورش داد و در مدارج  متانت تاّم و تصميم و استقامت تمام او را از ثّدى بيانات الهى و مائدۀ

مود تا بسر منزل بلوغ رسد و اطاعت و انقياد بالشرط صباوت و شباب مترّقى ساخت و اعانت و داللت ن

  )٢٤. "(اعالم دارد فرمودهتعليم  خود را نسبت به آنچه شارع اين امر اعظم مقرّر و

حضرت عبدالبهاء مرکز عهد و پيمان رحمانى را در مّد نظر ______________ در مجهودات تبليغى بايد    .١٤

مبارک چنان طالب  ا همواره نصب العين خويش قرار داد و به فرمودۀداشت و نصائح مستمّر آن وجود اقدس ر

آن در _______________که  نمود و تعاليم قدّسيه را__________________  حقيقت را در بحر

و _____________   رفتار و کردار اعمال و اقوال و مقصود است در و مستمع منظور _________________

  . ساخت __________

گردد و به طيب خاطر ___________بايد در پيروى از حضرت عبدالبهاء چنان کوشش کنيم که شخص شنونده    .١٥

  . داخل سازد _________________________انجذاب تام مايل و شايق آن شود که خود را و



 

 ١٣٣ -عمل تبليغ  

نسبت به _________ _ و ___________و نيز بايد به اين امر دقيق توّجه کامل مبذول داشت که در آغاز از   .١٦

الهيّه که احيانًا از لحاظ معتقدات طالب حقيقت که تازه قدم  _____________ و ___________  بعضى از

  .  نمود __________ و غير قابل تحّمل باشد  __________ گذاشته ____________ در عرصۀ

 روحانى بيانات الهى و مائدۀ  ____________ بايد با صبر و متانت تام و تصميم و استقامت تمام او را از  .١٧

  . داد________________  

را  اوتمام ______________   و _______________  و ______________  و ______________  با بايد   .١٨

 تا نمود ____________  و ____________  و ساخت پرورش داد و در مدارج صباوت و شباب متّرقى

و اطاعت و انقياد بال شرط خود را نسبت به آنچه حضرت بهاءاهلل مقرّر و تعليم فرموده  ________________

_______________________.    

پس از حصول اين مقام و وصول بسر منزل ايمان و ايقان بايد شخص جديد االقبال را به جمعيّت ياران  "

در فّعاليّتهاى امريّه آماده و مستعّد آن شود که سهم  معرّفى نمود تا در اثر همکارى مستمرّ و اشتراک مساعى

جامعه محليّه با مجهودات سائر  ماتخويش را در اعتالء حيات و ايفاء وظايف و تقويت مصالح و تطبيق خد

  )٢٥."(جوامع بهائى عمًال ادا نمايد

را به جمعيّت ياران پس از حصول اين مقام و وصول بسر منزل ايمان و ايقان بايد شخص جديداالقبال    .١٩

  . نمائيم _______________

 _________ در ____________  و _____________  تا در از آن لحظه به بعد بايد طالب اين باشيم   .٢٠

 و  حيات_______________ آماده و مستعّد آن شود که سهم خويش را _______________________

 خدمات _________________ مصالح و ___________________ وظائف و  _________________

  . ________________________________ محلّيّه با مجهودات سائر جوامع بهائى عمالً  جامعۀ

الهى بايد راضى و قانع نشود و از پاى ننشيند تا آنکه روح شوق و اشتياق در مولود  کلمۀ نفس ابالغ کنندۀ "

نان مستعّد و الئق سازد که به نوبت خود قيام نمايد و بنفسه در احياء نفوس و روحانى خويش بدمد و او را چ

  )٢٦."(ظهور رساند بليغ و جهد جهيد بمنّصۀ ىتعاليمى که به جان و دل قبول نموده سع انتشار اصول و بّث 

_______ ___تا وقتى که  راضى و قانع شويم  فرمايند که ما نبايد اهلل به ما مى حضرت ولّى امر   .٢١

  و ___________   تا او را چنان ________________________  در مولود روحانى _______________

  در و _______________  و قيام نمايد ______________________ سازيم که ________________

  .اصول و تعاليم سعى بليغ و جهد جهيد نمايد انتشار
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  بيست و چهارم  قسمت

ابتدائى اقدام فردى براى مّدت  تبليغى شخصى، حال ممکن است مايل باشيد نقشۀ تن اصول نقشۀشناخ با

کند که مشّخص  تبليغى شما بيشتر کمک مى شما وقتى به برنامۀ نقشۀ. معيّنى مثًال چند هفته يا چند ماه طرح کنيد

گيرى اين  با پى  .انجام دهيد معلوم باشد دخواهي ىشناسيد بنويسيد و کارهائى که م باشد، اسامى اشخاصى را که مى

کرد و بر اساس اين فرصتها قدمهاى جديد بر  پيش خواهد آمد و با افراد جديد روابط پيدا خواهيد  نقشه فرصتهاى جديد

  .خواهيد داشت

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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  جم بيست و پن قسمت

به تنهائى براى اقبال تعداد زياد افراد به امر  ىهاى تبليغى فردى الزم و ضرورى است ول وجود اينکه نقشه با

هاى تبليغى طرح شده توّسط  ايم، ما در پروژه ها يادآورى کرده بنابراين همانگونه که اغلب در اين بخش. کافى نيست

به گاه   متأسفانه اين واقعيت گاه. کنيم  قلب شرکت مى ميماز صجوامع محلّى و مؤّسسات، چه فردى و يا چه گروهى 

هاى تبليغى فردى در مقابل مجاهدات تبليغ  شود که احبّا در بعضى نقاط با يکديگر در مورد ارجحيّت نقشه ديده مى

ها و فّعاليّتهاى  گويند نقشه روند که مى حتّى گاهى بعضى از آنها تا بحّدى پيش مى. پردازند دسته جمعى به مباحثه مى

تبليغى منّظم بويژه آنهائى که براى تسجيل تعداد زيادى طرح ريزى شده، نامطلوب است و چنان معتقدند که تنها راه 

بياد داشتن . شود چنين مباحثاتى مثمر ثمر نبوده و باعث رکود امر تبليغ مى. باشد تبليغ مؤثّر، از طريق اقدامات فردى مى

هائى  کند که هميشه در موقعيّت و براى پيشرفت امر ضرورى است به شما کمک مى يگريکد اينکه هر دو روش مکّمل

 .خود همکارى نمائيد جهت ايجاد وحّدت افکار در چنين موضوع حياتى در جامعۀ

هاى منّظم تبليغى را  امراهلل است که صريحًا لزوم نقشه نّص ذيل از نصوص متعّدد از توقيعات حضرت ولىّ  چند

وقتى که تشکيالت نظم ادارى بهائى  ١٩٣٥در اکتبر سال . دارند مؤّسسات امرى طرح شده ابراز مى يلۀکه بوس

  :به احبّاى آنجا مخابره فرمودنداين پيام را  هللامرا بحّد کافى پيشرفت کرده بود، حضرت ولىّ  ىآمريکاى شمال در

، منّظم و مداوم در امر تبليغ  ات ملّىزمان جديدى در تاريخ امرمحبوبمان فرا رسيده که مستدعى مجهود "

دهد که بر جالل و شکوه امراهلل و افتخارات تشکيالت آن بيش از  است که نيروها را در مسيرى سوق مى

  ) ترجمه)(٢٧."(افزايد پيش مى

  :امراهلل دوباره به همان احبّاء مرقوم نمودند حضرت ولىّ  ١٩٣٦ماه بعد در مى  چند

گيرى شود و مستمرًا گسترش  و با اشتياقى وافر پى بايد ابداع گردد ىکاملمنّظم، دقيق و  نقشۀ "

   )ترجمه)(٢٨."(يابد

  : به آنان فرمودند ١٩٤٥مارچ  در

تر از همه پيام جان بخش حضرت بهاءاهلل بايد در آغاز قرن دوم بهائى و توسط مؤّسسات نظم ادارى که  مهمّ  "

، به روشنى و منظمًا در  غربى گسترده شده است نيم کرۀ وشۀهم اکنون به درستى عمل نموده و در چهار گ

  )ترجمه)(٢٩."(مردم قرار گيرد ساعات حزن و اندوه و آشفتگى مطمح نظر تودۀ

هاى دسته جمعى تبليغى  توضيحاتى  کوشش اقدامات فردى در تبليغ و العدل اعظم الهى اغلب در مورد رابطۀ بيت

  : نويسند مى ١٩٧٩وروز از جمله در پيام ن. فرمايند مى
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ابتکار فردى باشد بايد در  خدمات تبليغى چه از طرف تشکيالت امر ترتيب داده شده باشد و چه ثمرۀ "

يدخلون فى  نهايت مجاهدت تحّقق پذيرد تا عدد مؤمنين هر چه بيشتر شود و کشورهاى بيشترى را به مرحلۀ

  )ترجمه)(٣٠."(تبديل شود مردمهاى  ه ل دسته جمعى توددين اهلل افواجًا رهبرى نمايد و نهايتًا به اقبا

دوباره در مورد اثرات اين رابطه اشاره فرمودند که هر فرد مؤمن بهائى بايد ضمن   ١٩٩٥پيام رضوان  در

محافل روحانى از يکسو بايد مشّوق اقدامات . هاى دسته جمعى نيز شرکت نمايد ، در پروژه ابتکارات فردى تبليغى

نمايند تا افراد مؤمنين در آن شرکت کنند و  ريزىهائى جهت تبليغ دسته جمعى طرح  د و از طرف ديگر نقشهفردى باشن

  .استعدادهاى گوناگون خود را به کار برند

امر با آنها مواجه است حصول شرائط و عوامل اساسى ذيل  فورى که جامعۀ ىمسائل براى اقدام مؤثّر در بارۀ "

از طرفى ابتکار فردى در تبليغ . فراد و محافل روحانى محلّى است ضرورت داردکه مخصوصًا راجع به ا

است و در حقيقت از وظايف و  زمال هاى امر امراهلل و حصول فهم و ادراکى عميق تر از مقاصد و نيازمند

اء بايد در به موازات ابتکارات فردى در تبليغ امراهلل افراد احبّ  ىول. شود هاى افراد احبّاء محسوب مى فرصت

محافل  از طرف ديگر وظيفۀ. ها و مشروعات مختلف جامعه نيز مشارکت نمايند اقدامات گروهى يعنى برنامه

همچنين از . افراد احبّاء را تا حّد امکان تشويق و تسهيل نمايند اراتروحانى محلّى چنان است که ابتک

نمايند تا استعداد و قابليّات افراد جامعه به هائى طرح و اجراء  هاى محافل روحانى است که نقشه مسؤوليّت

 مرانهاى تبليغى و مشروعات مربوط به توسعه و ع کار گرفته شود و افراد را در اقدامات گروهى مانند طرح

  ) ترجمه)(٣١."(هاى جمعى وارد کنند اجتماعى و تشکيل دادن مؤّسسات تبليغى و ساير فّعاليّت

  :فرمايند اعظم الهى با اشاره به موّفقيّتهاى سال قبل چنين اظهار مىبيت العدل  ١٩٩٦در پيام رضوان  و

  هاى تبليغى دراز مّدت جمعى ناشرين نفحات اهلل که با ترتيبى منّظم قيام نمودند و طرح هاى دسته فّعاليّت" 

سابقه  که داراى اهداف مشّخص و دقيقى بودند نتايج بسيار به بار آورد و در تعدادى از ممالک بى

  )ترجمه)(٣٢."(بود

مؤّسسات امرى  هاى منّظم تبليغى که بوسيلۀ پرتو عبارات فوق، در چند پاراگراف درک خود را از نياز به پروژه در

  :گردد و اهميّت شرکت در آنها را بيان نمائيد طرح ريزى مى

___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
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  بيست و ششم  قسمت

بلکه منظور اين است که به شما کمک . هاى تبليغى نيست اين بخش بررسى چگونگى طرح ريزى پروژه هدف

آيد که در  با وجود اين، الزم مى. کنيدتعّمق   دهد، هائى که تشکيالت ترتيب مى کند تا در شرکت خود در چنين پروژه

 .منّظم دسته جمعى در جوامع خود بيان کنيم بليغىمورد کيفيّت تالشهاى ت اينجا اندکى تأّمل نموده و چند کلمه در

 اى است که چند جامعۀ اش ترتيب دادن يک فّعاليّت تبليغى در ناحيه کنيد عضو گروهى هستيد که وظيفه فرض

اى دعوت  احبّاى ساکن ناحيه را به جلسه وقتى که مشورت شما به ثمر رسيد، گروه شما همۀ. د داردبهائى در آنجا وجو

جلسه در يک جّو روحانى . که در اجراى اين طرح شرکت کنند  طرح تبليغى، از آنها بخواهند کند تا ضمن ارائۀ مى

شود و هيجان  ها ايراد مى فرد در اين نقشه گردد، چند سخنرانى مهيّج در مورد اهميّت امر تبليغ و نقش تشکيل مى
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 راهنگامى که سخنرانيها و مشاوره به پايان رسيد، يکى از اعضاى گروه نتايج . گردد فراوانى در حاضرين ايجاد مى

 خواهد اين طرح از افراد مى. کنيم، بسيار ساده و روشن است تبليغى که ما امروز آغاز مى پروژۀ " :اينگونه خالصه ميکند

هر روز دعا کنند که حّداقّل يک موّفقيت تبليغى داشته باشند، هر فرد حّداقل هر روز به يک نفر امر را ابالغ نمايد و هر 

  ."خانواده حّداقل يک بيت تبليغى هر نوزده روز منعقد کند

وظايف خود  مؤّسسات و تشکيالت بهائى ديگر سعى نموده تا ترديد، از آنجا که گروه فرضى ما، مانند همۀ بال

را به بهترين وجهى انجام دهد، اگر افراد احبّاى ناحيه با خلوص و اشتياق طرحهاى گروه را تعقيب نمايند، ميتوان 

خواهند بود و آنانرا براى انجام تعهّدات بزرگترى  استعدادتصّور نمود که جوامع شاهد رشد و گسترش از نظر تعداد و 

اى، با تصّور  ش درک ما از موضوع، الزم است از خود بپرسيم که آيا چنين نقشهبه جهت افزاي ىول. آماده خواهد کرد

افراد به  قهاى منّظم دسته جمعى تناسب دارد؟ آيا اين نقشه که شامل اقداماتى فراتر از تشوي و فهم ما از فّعاليّت

آيا  گردد؟ يگر ياران تقويت مىقيام د مشاهدۀ هاى فردى تبليغى خود است، با شور و شوق بيشتر ناشى از تعقيب نقشه

افراد مختلف يکديگر را تقويّت نموده و قوايشان چند برابر  نبايد اقدامات دسته جمعى به نحوى طرح شود که استعداد

 از مردم ثمراتى بس بيشتر از کوششهاى انفرادى جداگانه آنها داشته باشد؟  وهگردد؟ آيا نبايد اقدام متّحد يک گر

صورت   ها هائى است که جدا از ساير فّعاليّت هاى تبليغى يک سرى فّعاليّت تصّور کنيم که پروژهنبايد  کلّى بطور

تبليغى بايد هدفش جمعيّت مشّخصى باشد و بر اساس حقيقت  در اکثر مواقع براى موّفقيّت، يک پروژۀ. گيرد مى

شود نبايد بر حسب ذوق و  ها استفاده مى که در اين طرح ىلروشها و وساي. فرهنگى و اجتماعى آنان برنامه ريزى شود

تالشهاى مجّدانه در مّدت طوالنى، مطالعه، مشاوره و تفّکر  آنها بايد ثمرۀ. گروه شرکت کننده در آن پروژه باشد سليقۀ

نيست اگر  طقىمن غير. که همگى تحت راهنمائى مؤّسسات امرى بوده، باشد ىو نتائج اقدامات قبل و تأّمل در روشها

 ، مثل يک منطقۀ تبليغى براى جمعيّتى مستعدّ  ظار داشته باشيم در يک کشور خاّص طرح ريزى جزئيات يک پروژۀانت

در طول اين مّدت روشها و طرق مختلف، کشف خواهد شد و وسايل الزم براى . روستائى يک يا دو سال بطول انجامد

طرح آزمايشى آغاز خواهد گرديد؛ سپس تعداد بيشترى  ايجاد شد چند دگىهنگامى که اين آما. آن مهيّا خواهد گرديد

 . ديگر گسترش خواهد يافت اى به ناحيۀ از مبلّغين آموزش خواهند گرفت و اين پروژه از ناحيه

اى که حدود پنجاه  توانيد بعضى از فّعاليّتهايى را که ممکن است در ناحيه به خاطر داشتن نکات فوق، مى با

و جوامع   ، گروهى تعيين کنيد که آنها بطور انفرادى. کت در اقدام دسته جمعى هستند، ذکر نمائيدشر نفر از ياران آمادۀ

  ؟ نوع فّعاليّتهائى بين جوامع محلّى صورت خواهد گرفت هچ  انجام خواهند داد؟  جداگانه چه فّعاليّتهائى

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ذکر کرديد، چه فّعاليّتهائى انجام خواهد داد؟ شما بمنظور ترويج و حمايت از فّعاليّتهايى که در باال گروه

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 

   بيست و هفتم قسمت

چه آنهائى که براى اعالن . تهاى تبليغى شرکت خواهيد کرددوران زندگى خود بعنوان بهائى، در انواع فّعاليّ  در

شرح . هاى مختلف جامعه طرح شده است پيام حضرت بهاءاهلل و چه آنهائى که براى تبليغ و تسجيل نفوسى از گروه

شته و هدفش اى که بر جمعيّتى بسيار مستعّد تمرکز دا پروژه نوعآنها در اينجا ممکن نيست، اّما شما حّداقل بايد با  همۀ

اى  براى شروع بررسى کيفيّت چنين پروژه. باشد، آشنا شويد تسجيل تعداد نسبتًا زياد مؤمنين در يک سرعت معقول 

 :الهى را در ذيل مطالعه فرمائيد قسمتى از پيام بيت العدل اعظم
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حرکت در هاى مردم از خواب غفلت بيدار شده امر مبارک را مى پذيرند مراحل جديدى به  وقتى توده "

ها از وضيع و شريف  اين توده. مالحظه در ظهور مسيحيّت و اسالم نمائيد. گردد و تمّدنى جديد آغاز مى  آمده

اند، اّما در عين حال مستعّد استماع کالم الهى هستند، که وقتى واقعًا به نداى  غرق در سنن گذشته خويش

که با آنان در تماس قرار  شوند جب تقليب کسانى مىکه مو  گيرند آنقدر تحت تأثير قرار مى الهى پاسخ دهند

  .گيرند

بزرگان   مطابق معيارهاى بشرى پذيرش هر امرى توسط.  الهى متفاوت از معيارهاى بشرى است معيارهاى

انذارات و  " حضرت بهاءاهلل اّما به فرمودۀ .کند ، قدر و عظمت آن را تعيين مى ، از مشاهير و مقامات قوم

جميع نوع بشر بايد .  خاّصى نبوده دميک کشور و يا مر ، بمنظور رساندن و يا استفادۀ ا آورديمرسالتى که م

خداوند استعداد شناسائى آيات خود را " :و باز مى فرمايند  ."قويًا به آنچه که بر ايشان نازل گرديده ناظر باشند

به عهدى که با بشر بسته است وفا توانست  در غير اين صورت چگونه مى  در هر فردى بوديعه نهاده است

احبّاء همانقدر در  هاى مردم موفقيّت آميز بوده در کشورهائى که تبليغ توده  ." ّکرينلو کنتم من المتف  نمايد

که تأکيد بر بخشى از  دهد نتائج نشان مى.  که در شهرهاى بزرگ و کوچک اند روستاها جّد و جهد نموده

کوششهاى  وبنابراين هر محفل ملّى بايد طورى منابع خود را متعادل .  جمعيّت کامًال خالف حکمت است

خود را هماهنگ سازد که امر الهى نه تنها به افرادى  که با سهولت بيشترى در دسترس قرار دارند ابالغ شود 

  .از نظرند، واصل گردد بلکه به آن بخشهائى از جامعه که بسيار دور

همان قدر حّق شناسائى امر _  ريّت ساکنان جهان را تشکيل مى دهندکه اکث_ ساده و محروم عالم طبقات

بايد مراقب باشند که   کنند الهى را ابالغ مى وقتى احبّاى الهى کلمۀ. محّق هستند  مبارک را دارند که ديگران

و نيّت  اهلل ارتباطات خويش بايد محبّت رد. آن را به همان سادگى که در تعاليم نازل گرديده ارائه نمايند

اى از  هر نشانه.  قلوب نفوس از طبقات محروم اجتماع بسيار حّساس است. خالصه از خود ظاهر سازند

  .شود تعّصب از طرف مهاجرين يا مبلّغين فورًا احساس مى

هاى خيريّه و خدمات  هاى کمک که جنبه هاى مردم ، احبّاء بايد دّقت نمايند توده تبليغ در ميان هنگام

،  تجربه نشان داده اگر هنگام تبليغ تسهيالتى چون مدرسه.  جلب نفوس قرار ندهند را وسيلۀ اجتماعى امر

بايد  ىاصل انگيزۀ. خواهد آمد يش، يا حتّى لباس و غذا عرضه شود مشکالت بعدى پ ، بيمارستان درمانگاه

بايد   شوند امعه مىآنان که داوطلب عضويت ج .پاسخ انسان به پيام الهى و شناسائى پيامبر الهى باشد

ضرورتى ندارد که اين . و محبّت حضرت بهاءاهلل را احساس نمايند مجذوب زيبائى تعاليم الهى گردند

 ، بلکه در جريان عضويت يافتن جامعۀ امر مبارک را بدانند ل، تاريخ ، احکام و اصو داوطلبان تمام دالئل

، از  ديانت بهائى اطالعات بنيادى داشته باشند قّدسۀبهائى بايد عالوه بر اشتعال ايمانى راجع به طلعات م

  .وجود احکامى که بايد پيروى کنند و نظام ادارى که بايد از آن اطاعت کنند با خبر باشند
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اعزام مشّوقين،   ايشان بايد از طريق مکاتبه، .، مؤمنين جديد نبايد به خود واگذار شوند از اظهار ايمان بعد

. رسند تا به بلوغ و در کمال محبّت يارى شوند آموزشى در کمال شکيبائى تقويت شوند هاى کنفرانسها و دوره

واردان جامعه   کمک به تازه رمحبوب امراهلل در اشاره به وظائف محافل روحانى د حضرت ولىّ 

، عضو جديد  حکمت ، تدبير محبّت ، اعضاى تمام محافل روحانى بايد بکوشند با شکيبائى " :فرمايند مى

تا بتدريج به پذيرش بيچون و چراى احکام و تعاليم الهى نائل   امعه را در جهت بلوغ روحانى هدايت کنندج

  ) ترجمه)(٣٣."(گردند

هاى افراد بشر از خواب غفلت بيدار شوند و به دين اهلل وارد گردند چه اتّفاقى  طبق عبارات فوق وقتى توده   .١

  _________________________________________________________________ خواهد افتاد؟

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ____________________ د پيش خواهد آمد؟دهن مردم که واقعًا به نداى الهى پاسخ  چه تغييراتى در تودۀ   .٢

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  __________________ مى دهد؟ متن فوق چگونه يکى از تفاوتهاى ميزان الهى و ميزان بشرى را توضيح   .٣

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

ى تبليغى خود را فقط بر قسمت کوچکى از جامعه که به آسانى به آن دسترسى آيا حکيمانه است که کوششها  .٤

  _____________________________________________________________ ؟ داريم متمرکز کنيم

مختلفه  بيت العدل اعظم الهى به محافل ملّى در مورد توازن منابع انسانى و هم آهنگى کوششهاى توصيۀ   .٥

  ____________________________________________________________________ ؟ چيست

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

امروزى، داللت   آيا پيام حضرت بهاءاهلل فقط براى روشنفکران است؟ آيا روشنفکر بودن بر حسب دنياى مدرن   .٦

  _______________________________________________________ بر درک و فهم حقيقى دارد؟
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چه معنايى دارد؟ آيا بدين معنى است که بايد " که در تعاليم نازل گرديده ابالغ کلمه با همان سادگى "عبارت    .٧

  ____________________________________________________ نمود؟" ساده و کم ارزش" پيام را

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ____________________________ ؟ د ظاهر سازيم، چه چيزى را بايد از خو عظيم مردم در تماس با توده   .٨

و خدمات اجتماعى امر براى جلب نفوس   هاى خيريّه هاى کمک ا در هنگام تبليغ، بايد بر جنبهآي   .٩

  ______________________________________________________________ نه؟ چرا ؟ کنيم  تأکيد

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  ________________________ کنند چه بايد باشد؟ نفوسى که به امر حضرت بهاءاهلل اقبال مى ىمحّرک اصل .١٠

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  شته باشند؟آورند بايد چه احساساتى نسبت به حضرت بهاءاهلل و تعاليم ايشان دا مبارک ايمان مى افرادى که به امر .١١

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

  _______________________________ايمان، مقبلين بايد از چه چيزى آگاهى داشته باشند؟  ۀعالوه بر بارق .١٢

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

بر طبق متن پيام فوق، بعد از اقبال گروهى جديد به امراهلل، در مناطقى که تعداد نسبتًا زيادى امر مبارک را    .١٣

  ________________________________________________________ اند چه بايد کرد؟ قبول کرده

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 

  بيست و هشتم  قسمت

تبليغى نيست که بتوان بعنوان  تمامى آنچه که تا بحال گفته شد ميتوان نتيجه گرفت که چنين چيزى بنام پروژۀ از

هاى تبليغى بايد بر جمعيّت خاّصى  دانيم براى موّفقيّت پروژه ر مىهمينطو. نمونه در سراسر عالم بهائى استفاده نمود

تواند تبليغ گروه زيادى از مردم با حرکتى نسبتًا سريع  باشند، هدف مى عدّ بسيار مست ىبعالوه زمانى که اهال. تمرکز نمود

صوصيّات آن جمعيت اساس خ تواند به شکلهاى مختلفى بر هايى براى جمعيّت مستعّد مى حتّى چنين طرح. باشد 

اوقات، امر تبليغ  لباغ. کنند، صورت پذيرد هاى تبليغى را طرح و دنبال مى استعداد بهائيان منطقه که چنين برنامه  و

فّعاليّتهاى بسيار مرتّب يک گروه مبلّغين تحت هدايت يک : باشد مانند مستلزم اقدام مشتاقانه دسته جمعى مى

 بارۀ يادگيرى نکاتى در. پردازند کنند و به تبليغ مى هر براى زمان معيّنى اقامت مىهماهنگ کننده، که در روستا يا ش

 . شما مهّم است راىماهيّت چنين فّعاليّتهايى ب

يکى از تشکيالت امرى در ناحيه شما برنامه ريزى شده  اى که دقيقًا بوسيلۀ در پروژه  کنيم قرار است فرض

کنيم که اين نقشه به گروه کوچکى بتعداد پنج تا  ، فرض مى ات زير استاين برنامه داراى خصوصيّ . شرکت کنيد

کنند و  در چند شهر کوچک فّعاليّت مى کديگرهشت نفر مبلّغ نياز دارد که همه در يک محّل اقامت کرده و با ي

  .دهند اى از وظائف مختلفه را به هدف توسعه و تحکيم امر در هر محل و روستاهاى اطراف انجام مى مجموعه

موضوعى که بايد پيوسته در طول پروژه در ذهن داشت اين است که موّفقيّت در چنين اقدامى کامًال  ترين مهمّ 

طرح شده کامل باشد، اگر مبلّغين با تجربه باشند ولکن در گروه اختالف وجود  اگر نقشۀ. بستگى به وحّدت گروه دارد

  .ودمجاهدات گروه محدود خواهد ب داشته باشد، ثمرۀ

ها اغلب بسيار  علل عدم توافق. هائى خواهد گرديد کردن و همکارى با ديگران، باعث ايجاد دشوارى زندگى

گاهى اوقات اين مسائل ناشى از بى اعتنايى يک شخص به . باشد نيّت مى سؤ به ندرت با انگيزۀ جزئى است و

اين درد علّو طبع و توانائى در ناديده  ندرما. گردد احساسات ديگران يا اصرار در رأى و يا روش شخصى ايجاد مى

  :فرمايند حضرت عبدالبهاء مى. باشد گرفتن مسائل جزئى، حّداقل در طول مّدت پروژه مى

و چون جمال قدم روحى . حال اى احبّاى الهى وقت کوشش و جوشش است هّمت بگماريد و سعى کنيد "

بودند، ما نيز سعى کنيم و جانى نثار نمائيم و وصايا و لتراب مقدم احبّائه الفداء شب و روز در مشهد فداء 

کثرات عالم خلق  اطلۀنصايح الهى را بگوش هوش بشنويم و از هستى محدود خود بگذريم و از خياالت ب

که دست موهبت الهيّه نشانده   چشم پوشيم و اين مقصد جليل و مقصود عظيم را خدمت کنيم اين شجرى را
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اغراض و اوهام مستور نکنيم و  ملکوت ابهى را به غمام تيرۀ نمائيم و اين انوار ساطعۀبه اوهامات خود قطع م 

قدس رياض جمال ابهى را حاجز از انتشار نگرديم فيضان  تامواج بحر کبريا را سّد حائل نشويم و نفحا

صى اهلل به فى نيسان فضل را در اين يوم وصل قطع ننمائيم و شعاع آفتاب حقيقت را زوال نجوئيم هذا ما و

العباد المخلصين و البهاء عليکم و رحمة اهلل و  ىکتبه و زبره و الواحه المقّدسة النّاطقة بوصاياه عل

  )  ٣٤."(برکاته

  :فرمايند امراهلل مى ولىّ  حضرت

که در حال پيشرفت و در   مبارک نمائيد و روح تسخير ناپذير امر  توّجه به امکانات عظيم، برکات بيشمار"

 ىو جوشش است و نگذاريد منازعات و اختالفات اجتناب ناپذير کنونى مانع رؤيت شکوه و جالل کوشش

  )ترجمه)(٣٥."(امر مبارک براى حاميان ثابت قدم و شجاع آن ذخيره دارد شود که آيندۀ

کند تا از اختالف پرهيز  احترام هماهنگ کننده و گوش دادن به نظرياتش، به گروه کمک مى رعايت

در واقع آنها با دانستن   .بعد اقدام کنند  تا  مانند تا مشکالت بزرگ شود، ، منتظر نمى هاى با تجربه هماهنگ کننده  .کنند

دهند که هيچ  و اجازه نمى .را بر اين موضوع متمرکز کند ىکنند که گروه بعضى از بحثهاى کلّ  ، سعى مى اهميّت وحّدت

حفظ نمودن نصوصى مانند بيان مبارک ذيل در آغاز . يگر اعتراض نمايدفردى بطور مستقيم يا غير مستقيم به فرد د

  :اى در بر خواهد داشت العاده پروژه نتائج فوق

ان ظهرت کدورة بينکم فانظرونى امام وجوهکم و غّضوا البصر عّما ظهر خالصًا لوجهى و حبًّا المرى  "

نجد منکم عرف االلفة  ضائى بالرّوح و الرّيحان وانّا نحّب ان نريکم فى کل االحيان فى جنة ر. المشرق المنير

انّا نکون بينکم فى کّل االوان اذا وجدنا عرف . و الوداد و المحّبة و االتّحاد کذلک ينصحکم العالم االمين

  )٣٦."(الوداد نفرح و ال نحّب ان نجد سواه يشهد بذلک کّل عارف بصير

، بال درنگ مرا در جلوى  تى بين شماها روى داداگر کدور :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

، به خاطر رضاى من و به خاطر محبّتى که به امر من داريد، از آنچه  و به من بنگريد چشمانتان مجّسم نمائيد

دوست . هميشه با روح و ريحان در بهشت رضا باشيد  شما دوست داريم . روى داده بگذريد و فراموشش نمائيد

.  بّت و وداد و الفت و اتّحاد را از شما بيابيم و جز اين را هرگز دوست نداريم از شما ببينيمداريم بوى خوش مح

  .) گواه اين امر است صيرىبراستى که هر عارف ب

داند که حفظ اتّحاد موقعى آسانتر است که همگى از اهميّت وظيفه و  تجربه همچنين مى سرپرست با يک

ى چنين تفاهمى وجود داشته باشد افراد با اشکال کمترى عالئق شخصى خود را وقت. ارزش واالى اهداف آگاه باشند

آيا راضى : مکث کنيد و بينديشيد اى لحظه. نمايند گذارند و با خودگذشتگى براى انجام وظائف اقدام مى کنار مى

به   از نفوس منتظر برساندتبليغى که مقّدر است سرور شناسائى حضرت بهاءاهلل را به هزاران نفر  خواهيد بود به پروژۀ

 يکى از دالئل ذيل صدمه بزنيد؟
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  گوش کنيد؟ خواهيد هر روز به موسيقى دلخواهتان در طول اجراى پروژه تبليغى براى اينکه شما مى  ____

  شود دوست نداريد؟ بخاطر اينکه غذايى را که فراهم مى  ____

  ؟براى اينکه دوست داريد صبحها تا دير وقت بخوابيد  ____

  براى اينکه به خلوت و تنهايى خود بيش از هر چيز عالقه داريد؟  ____

  کنيد روش دلخواه تبليغى شما بايد انتخاب شود؟ براى اينکه احساس مى  ____

 

  بيست و نهم   تقسم

فرصتى براى استراحت و  هاى فشرده تبليغى، گيرد اينست که چنين پروژه ديگرى که بايد مورد توّجه قرار موضوع

 .باشد در عين حال مسّرت بخش مى ىساعات کار طوالنى سخت ول  اجراى آنها نيازمند. تفريح نيست

کنند  بعضى از مردم به نوعى رفتار مى. امروز تصّورات غلطى از اينکه خوشگذرانى چيست وجود دارد جهان در

انى بصورت گذران وقت که گويى تنها هدف زندگى تفريح کردن و خوشگذرانى است و اين خوشى اغلب خوشگذر

را با شادى واقعى که محصول رساندن پيام حضرت بهاءاهلل به ديگران " خوشگذرانى "اّما چگونه ميتوان چنين   .است

بهائى  رشد روحانى و افزايش تعداد افراد جامعۀ اند و مشاهدۀ است و ديدار افرادى که با روح ايمان به اهتزاز آمده

تبليغى ميل به راحتى و آسايش خاطر قّوت گيرد، بايد با ياد حضرت عبدالبهاء َمَثل اعالى  ژۀمقايسه نمود؟ اگر در پرو

در اينجا بعضى از بيانات ايشان  . امراهلل بر آن غلبه نمائيم بهائى و کوششهاى خستگى ناپذير آن حضرت در اعالء ديانت

 .را مالحظه کنيد

جانفشانى در سبيل جمال ابهى کنيد چون شمس بدرخشيد و پيروى عبدالبهاء نمائيد و در هر دمى آرزوى  "

نسيم بهارى اشجار  چون دريا بجوش و خروش آئيد و مانند سحاب حيات به کوه و صحرا بخشيد و بمثابۀ

  )٣٧."(هياکل انسانى را شکفتگى و تازگى و طراوت و لطافت بخشيد

اموش کند تا بتواند در مقام فدا قيام نمايد يعنى انسان بايد بکلّى فانى در حّق شود جميع شؤونش را فر" 

بقسميکه اگر بخواب رود بجهت استراحت بدن نباشد بلکه محض اينکه جسم از کسالت درآيد تا بهتر نطق 

فرمايد و اگر بيدار ماند بايد  لهىبراهين ا کند و خوشتر بيان نمايد و بخدمت عبادالرّحمن پردازد و اقامۀ

الهى پردازد و جميع شؤونش در شؤون حّق فانى گردد چون باينمقام رسد  هشيارى جويد و بخدمت امر

  )٣٨."(را مقاومت نمايد أالرض ىتأئيدات روح القدس احاطه کند و انسان باين قّوت جميع من عل

از الطاف حضرت محيى ارواح اميدوارم که آنى سکون نيابى و از حرکت مانند رگ شريان در جسم آفاق  "

  )٣٩."( ره روح حيات در قلوب بدمى و نفوس را در اوج ملکوت پرواز دهىباز نمانى هموا
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اين نفوس شب و روز آرام نگيرند و آالم نبينند و فراغت نجويند در مضجع راحت نيارمند آسوده ننشينند  "

و  اهلل وجوهشان مستبشر است اهلل کنند و ازمان را وقف اعالء کلمة آلوده نگردند اوقات را صرف نشر نفحات

عالم منتشر گردند و در بين امم  آءدر ارج. قلوبشان منشرح فؤادشان ملهم است و بنيادشان بر اساس اقوم

درآيند و در هر انجمنى مجمع بيارايند بهر لسانى تکلّم نمايند و هر معنى تفهيم کنند  ىمتفرّق در هر محفل

 تان هر جمع برافروزند و چون ستارۀاسرار الهى کشف نمايند و آثار رحمانى نشر کنند چون شمع در شبس

حدائق قلوبشان چون نسائم سحرگاهى آفاق قلوب را معّطر  حاتصبحگاهى بر جميع آفاق بدرخشند نف

  ) ٤٠."(نمايد و فيوضات عقولشان چون باران بهارى هر اقليمى را مخّضر کند

  

   ام سى قسمت

سنن   فشرده بايد بخاطر سپرد، احترام به آداب و هاى تبليغى مهّم ديگرى که در هنگام شرکت در برنامه موضوع

که آداب و رسومشان  نمائيد در بين نفوسى خواهد بود هائى که شما در آن شرکت مى بعضى از پروژه. ديگران است

تبليغى در ميان نفوسى که فرهنگ متفاوت دارند نيز  اىاّما بايد انتظار داشت که فرصته. شبيه آداب و رسوم شما است

کنيد را تحسين  در چنين مواقعى بسيار شايسته است که فرهنگ و آداب مردمى که به ايشان خدمت مى. د آيدبوجو

 .کرده و ابراز احترام خالصانه نمائيد

. اى است و بطور عميق موشکافى کردن آن از موضوع اين بحث خارج است فرهنگ، مطلب پيچيده موضوع

 .وّجه شما را به دو نکته جلب کنيمبا وجود اين، براى اهداف اين بخش بايد ت

هر فرهنگى در . العمل فرد در برابر عناصر گوناگون يک فرهنگ چگونه است مهّم آنست که عکس نکتۀ اّولين

فرهنگها  همچنين در کليّۀ. باشد و عناصرى که بهتر است دور ريخته شود دنيا شامل عناصرى است که قابل تحسين مى

متنّوعى است که بدان وسيله امور ديده، فهميده، بيان  قطر نه بد است و نه خوب بلکه نشانۀهائى وجود دارد که  جنبه

براى يک فرد بهائى ميزان اينکه چه چيزى صحيح و يا نامطلوب است، تعاليم حضرت بهاءاهلل . شود و انجام مى

گردند، براى يک بهائى تحت  ب مىتر از مردان محسو مثًال اينکه در بعضى فرهنگها زنان موجودات پائين رتبه. است

از سوى ديگر . است که در ظّل تعاليم بايد تغيير يابد اى از يک فرهنگ خاّص  اين جنبه. تنام فرهنگ قابل قبول نيس

 .اگر فرهنگى تأکيد شديد بر همکارى و تعاون دارد بايد از آن استقبال نموده و تقدير کرد

فرهنگ با تعاليم الهى سازگارى دارد و يا بطور مستقيم   کلّى، تشخيص اينکه چه عناصرى در يک بطور

هاى  بعضى مسائل فرهنگى وجود دارد که در هيچکدام از دسته بندى ىول. مخالف تعاليم است کار دشوارى نيست

 از آثار  .وجود دارد، در نظر بگيريد نيامثًال تنّوع موسيقى را که در د. گيرد و تشخيص آن مشکل است فوق قرار نمى

هاى نفسانى را در انسان بيدار  دانيم، موسيقى سبب ارتقاء روح است، بديهى است موسيقى که خواهش مقّدسه مى

گذشته از اين، انواع . تبليغى مطمئنًا به آنها گوش نخواهند کرد کند مطلوب نيست و شرکت کنندگان در يک برنامۀ مى
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پس در اين . و اغلب مردم به آنها دلبستگى فرهنگى دارند در فرهنگهاى گوناگون جهان بوجود آمده قىمتعّدد موسي

 تبليغى ارائۀ هدف برنامۀ. کنيد صورت معيار روشن براى شما احترام به عالئق نفوسى است که در بين آنها تبليغ مى

 . خود به آنان پيام حضرت بهاءاهلل به آنان است نه تحميل سليقۀ

که لطافت مؤّدب بودن  وقتى. نباط معنى ادب و مؤّدب بودن استخاّص در هر فرهنگ، درک و است عنصر يک

 شوخ طبعى که با ادب رابطۀ. توان باعث رنجش و يا حتّى ندانسته سبب آزار ديگران شد درک نشود به راحتى مى

کلّى است که اگر به آن دّقت شود از  در مورد شوخ طبعى يک قاعدۀ. نزديک دارد، خود مطلب حّساسى است

هاى خنده دار که به طرق مختلف افراد يک نژاد، قوم،  تمام لطيفه. کند ها جلوگيرى مى ها و آزردگى ى از رنجشبسيار

نظرى که داللت بر اختالف و عدم مساوات بين زن و مرد کند را  يا ملّتى را تحقير نمايد، بايد ترک شود و هر اظهار

هاى  احها و اظهار نظرها وجود ندارد و بهترين آنها باقيماندهدارى در اين نوع مز هيچ چيز خنده. شتبکلّى کنار گذا

 .دوران کودکى بشر است که بايد بدور انداخته شود

اى که بايد در مواقع خدمت در ميان مردم ديگر، بخاطر داشته باشيد اينست که اگر برخورد شما با  نکته دّومين

يد که روابط متقابل بين فرهنگهاى گوناگون در حقيقت کن آنان با رفتار درست و مناسب صورت بگيرد، مشاهده مى

را بشنويم و آداب و رسومى را که با آن مأنوس  نواحىما همه دوست داريم که موسيقى ساير . لّذت بخشى است تجربۀ

ود ها نيست که حفظ ش فرهنگها، اشياء موزه: يابد از طريق معاشرت، فرهنگ زندگى مردم تغيير مى. نيستيم ياد بگيريم

 . و در معرض بازديد ناظرين کنجکاو قرار بگيرد

شود که يک گروه  مشکل زمانى ايجاد مى. گيرد اى است که بطور طبيعى صورت مى فرهنگها پديده ارتباط

جوئى آنرا ترويج داده و فرهنگهاى ديگر را محو  گيرند با سلطه کنند که تصميم مى فرهنگ خود را چنان برتر فرض مى

کنيم، بايد متوّجه اين خطر باشيم و بدانيم که  ى که در بين جماعتى که فرهنگ متفاوتى دارند تبليغ مىهنگام. نمايند

توانند مستقيمًا بسوى حضرت بهاءاهلل حرکت کنند و براى اين منظور مجبور نيستند که ابتدا فرهنگ ما را  مردم مى همۀ

 .دعقايد زير ميتواند در اين مورد به شما کمک کن. بپذيرند

که حضرت بهاءاهلل  اى مجّسم نمود سطح خارجى کره اى در هاى پراکنده ميتوان مانند نقطه مختلف دنيا را مردم

نقاط را در جهت يک قطب  همۀ  کوشد قوائى در عالم وجود دارد که مى. آن قرار دارند ىاصل بعنوان مرکز و هستۀ

يک محّل   افتد اين نقاط فقط از وقتى اين اتّفاق مى اّما  .دبکشاند و به ادعاى خود در يک فرهنگ جهانى گرد هم آور

از جهت ديگر اگر هر . کند آنها از مرکز و حضرت بهاءاهلل تغيير نمى کند و فاصلۀ به محّل ديگر در سطح کره حرکت مى

بهاءاهلل  تحضرهر يک از مردمان است اجازه يابند که در مسير مستقيم خود در جهت  ، که نمايندۀ يک از اين نقاط

با شرکت در تأسيس وحدت عالم انسانى فرهنگشان عوض شده . حرکت کنند، طبيعتًا به يکديگر نزديکتر خواهند شد

 . گردد تر مى و غنى
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  يکم سى و قسمت

تبليغى مورد نظر ما در اينجا تقسيم آن به چند واحد زمانى  از راههاى بررسى خصوصيّات نوع پروژۀ يکى

ها شرکت کنندگان  در هر يک از اين واحد. ها اختصاص يافته است خاّصى از فّعاليّت م به مجموعۀاست، که هر کدا

تشکيالت امرى مسؤول پروژه در نظر گرفته شده،  وسيلۀآهنگ کننده روش معيّنى را که ب  با کمک هم  تبليغى در پروژۀ

داند چگونه  مجّرب مى يک شرکت کنندۀ ىمور نيست ولالزامًا تنها راه موجود براى انجام ا  اين روش. کنند تعقيب مى

 .ها و عادتهاى خود صرف نظر کند تا اينکه اجازه دهد قواى محکم اقدام گروهى توسعه يابد از سليقه

توانند در موقع شب بخواب رفته و هر  معموًال مردم مى. صبح است هاى اّوليۀ قسمت وقت پروژه، ساعت اّولين

اين موضوع اغلب هماهنگ کنندها از شرکت  رغم ىعل. خيزند احت باشد صبح از خواب برساعتى که برايشان ر

داده که اين کمک بسزائى در موّفقيّت  انخواهند که صبح زود برنامه را شروع کنند، زيرا تجربه نش کنندگان مى

تبليغى را بعهده گرفته و انجام  تجربه نشان داده که اکثريّت مردم دنيا که اين نوع پروژۀ  .کند هاى گروه مى برنامه

 . خيز هستند دهند، سحر مى

تفاهمى که  احترام و. گردد است که يکى دو ساعت اّول روز به انجام کارهاى شخصى صرف مى بديهى

طول روز تعيين  تا حدود زيادى چگونگى روابط آنها را در  دهند اين زمان نسبت به يکديگر نشان مى اعضاى گروه در

کنند، اين دو ساعت  زندگى خود مى لّ ذشته از زمانى که افراد صرف شستشو، لباس پوشيدن و نظافت محگ. کند مى

مواهب  اين وقتى است براى تأّمل و تفّکر فردى در. نياز با اوست و بهترين اوقات هر فرد براى توّجه بسوى خداوند و راز

. الهى دريافت دارد شمار د که سهم روزانه خود را از نعماى بىساز او را آماده مى کند و الهى که مستمّرًا فرد دريافت مى

تفّکر  پرداخته و در کمال تضّرع و ابتهال از خدا بخواهد که  اى رفته و به دعا و اين زمان فرصتى است که فرد بگوشه

با ارزش است چه . کوششهاى او را هر چند جزئى در آستان مقّدس خويش بپذيرد و به تأئيدات ربّانى مؤيّد گرداند

 :اى که در صبحگاهان تالوت شود آورى ادعيّه ياد

رّب اّن طيرًا کليل الجناِح اراَد ان يطيَر فى هذا الفضاِء الّذى اليتناهى فکيَف يمکُن هذا اّال بعونَک و  "

  )٤١."(عنايتک و تأئيدَک و توفيقَک 

آن دارد در اين فضاى اليتناهى پرواز  ادۀاين طير بال و پر شکسته ار :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

 .) ، عنايت و تأئيد تو ميّسر نيست استعانت وناين کار بد ىکند ول

اسئلُک بمصدِر وحيَک و مطلِع آياتَک بان تجعَل قلبى اِناء حبَّک و ذکرَک ثّم اَجعله متّصًال ببحرَک  "

  )٤٢"(.االعظِم ليجرى منُه فراُت حکمتَک و انهاُر ذکرَک و ثنائَک 

از مصدر وحى و مطلع آياتت مسئلت ميکنم به اينکه قلبم را : مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است (

حّب و ذکرت گردانى و آنرا به درياى اعظمت که فرات حکمت و انهار ذکر و ثناى تو در آن جريان  ۀسرچشم

   .)دارد متّصل کنى
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خدمة امرک بحرًا مّواجًا  ىالّشهود ان تجعل من قام علو  الغيب ىاسئلک يا مالک الوجود و المهيمن عل "

  )٤٣."( بارادتک و مشتعًال بنار سدرتک و مشرقًا من افق سمآء مشيّتک

ديده و ناديده، نفسى که به  اى خداوند مالِک هستى و دارندۀ: مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

ور است و از افق مشيّت تو  تو شعله ميزند و از آتش سدرۀامرت برخيزد چون دريائى که به فرمان تو موج  تخدم

  .)ميدرخشد، بگردان

الکلمه و ادحاض الباطل و احقاق الحّق و نشراالٓثار و ظهور االنوار و طلوع  اعالء ىرّب وّفق عبدک هذا عل "

  )٤٤."(االصباح فى قلوب االبرار

ات و رّد باطل و احقاق حّق و  کلمه ت را به اعالءپروردگارا بندگان :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است (

   .)و طلوع صبحگاهى در دل دوستان راستان موّفق فرما روشنائىانتشار آثار و همچنين ظهور 

ترويج تعاليمک  ىالهى الهى ترى ضعفى و ذلّى و هوانى بين خلقک مع ذلک توّکلُت عليک و قُمُت عل "

  )٤٥."(و قّوِتک حولک ىبين عبادک االقوياء معتمدًا عل

خدايا تو شاهد ناتوانى و پستى من هستى با وجود اين با توّکل بر تو  :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است (

  .)ام و توانائى تو به ترويج تعاليمت بين بندگان مقتدرت برخاسته مکو اعتماد به ک

بعظائم االمور قاصدًا العالء کلمتک بين الهى الهى ترانى َمع ُذلّى و عدم استعدادى و اقتدارى ُمهتمًا  "

الجمهور ناديًا لنشِر تعاليمک بيَن العموم و انّى اتوّفق بهذا اّال ان يُؤيّدنى نفثات روح القدِس و ينصرنى جنود 

عقابًا و القطرة بحورًا و انهارًا و الّذرات شموسًا و  ذبابو تُحيَط بى توفيقاتک الّتى تجعل ال ىملکوِتک االعل

  )٤٦." (رًاانوا

ام و  پروردگارا با ناتوانى و عدم استعداد به امور عظيم هّمت گماشته :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

به اين امر  البتّه  قصد آن دارم که کلماتت را بين مردمان اعتالء بخشم و تعاليمت را بين جمهور ناس نشر دهم

گردانى و با لشگريان ملکوتت کمکم فرمائى و توفيق و تأئيدت را  شوم اگر به نفثات روح القدس مؤيّد موّفق مى

ناچيز را روشنائى آفتاب  کند و ذرۀ بخشد و قطره را به رود و دريا بدل مى ناتوان را قدرت عقاب مى که پشۀ

  .) عنايت ميکند، شامل گردانى

بالدخول  و ثنائک و ذليل َعزّزنى رّب انّى ضعيف قّونى بقدرِتک و سلطاِنک و کليل اللّسان انطقنى بذکرک "

  )٤٧."(فى ملکوتَک و بعيد قرّبنى بعتبِه رحمانيتِک 

 ام به ذکر و ثنايت گويا کن و بندۀ خدايا ناتوانم توانا فرما، زبان بسته: مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است (

  .)ت نزديک فرماناچيزم به ورود در ملکوتت عزيز نما و از تو دورم به بارگاه رحمانيّت
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  )٤٨."(رّب لو تُؤيُّد بنفثات الرّوح اعجزَ الورى لبلغ الُمنى و تصرّف کيف يشاء" 

ترين بندگانت را به الهامات روحانى مؤيّد  ن پروردگارا اگر ناتوا :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

   .) سازى به آنچه آرزو کند برسد و آنچه را که بخواهد بدست آرد

ابعث فى بالدَک نفوسًا خاِضعًة خاشعًة منورًة الوجوِه بانوار الُهدى ُمنقطعًة عن الّدنيا ناطقًة بالّذکر و  ربِّ  "

  )٤٩."(الثّنآء ناشرًة لنفحاِت قدسِک بيَن الورى

پروردگارا نفوس فروتنى را که به انوار هدايت روشنند و از امور  :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است(

   .) ه دور و به ذکر و ثناى تو مشغول براى نشر نفحات قدست بين مردمان برانگيزدنيوى ب

بين  ىنشر الهدى من المٔالاالعل ىو الوالء بين الورى و وّفقهم عل الحّب  ىرّب رّب ايّد عبادک االصفياء عل "

  )٥٠."(اهل االرض کلّها

ات را به حّب و دوستى بين مردمان مؤيّد  يدهپروردگارا بندگان برگز :مضمون بيان مبارک به فارسى چنين است (

  .) اهل ارض موّفق فرما دار و به انتشار نور هدايت در ميان همۀ

الّسمآء و انّهم  مناهل الفضل و االحسان و انّهم جياع انزل عليهم مائدة من ىرّب انّهم ظمآء اوردهم عل "

  )٥١."( ُعراة البسهم حلل العلم و العرفان

فضل و احسانت وارد  پروردگارا آنان تشنه لبند به چشمۀ: بارک به فارسى چنين استمضمون بيان م (

  .) عريانند لباس علم و عرفان بر آنان بپوش ، بفرستآسمانى  اند مائدۀ گرسنه کن،

نصرت  ىاعل اى خداوند بيهمتا اى رّب الملکوت اين نفوس سپاه آسمانى تواند امداد فرما و به جنود مالٔ  "

  )٥٢." (ر يک نظير اردوئى شوند و آن ممالک را به محبت اهلل و نورانيّت تعاليم الهى فتح کنندکن تا ه

اعضاى گروه ترتيب  دعا براى همۀ بر تالوت دعا و مناجات بطور انفرادى، هماهنگ کننده جلسۀ عالوه

اى  اين وظيفه. د گروه را بعهده دارندافرا صبحانه و پذيرائى از همۀ تهيّۀ طبعًا بعضى از اعضاى گروه وظيفۀ. دهد مى

زيرا محبّت الهى بايد به . گرفته شده و انجام شود عهدهاعضاى گروه ب است که بايد با صميميّت تمام از طرف همۀ

اى است که قادر به ايجاد  العاده داراى قواى فوق  آميز، اعمال کوچک محبّت. صورت خدمت به بندگان نمايان گردد

  .اى است که مصّم هستند با اتّحاد با يکديگر همکارى نمايند ر بين نفوس از خود گذشتهقواى محّرکه د
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  و دوم  سى قسمت

اين فّعاليّت بسيار حياتى است، بى توّجهى به . واحد زمان اختصاص به تزئيد معلومات افراد گروه دارد دومين

براى نيل به . ، رابطه داشته باشد بب تقليب قلوب استمبلّغ بايد با نيروهاى روحانى که س. کاهد آن از تأثير پروژه مى

با تجربه هميشه نصوصى را  هماهنگ کنندۀ. الهى دمساز باشد کلمۀ اين هدف، الزم است که قلب و روح مبلّغ با قّوۀ

آنها جلب گروه است تهيّه نموده و در اوقات مناسب آنها را تالوت کرده توّجه گروه را به  که متناسب با کار روزانۀ

روحانى پروژه را  ىکنندگان را تغذيه و فضا آسمانى است که شرکت حفظ کردن اين نصوص البتّه مانند مائدۀ. نمايد 

 معلومات گروه در يک پروژۀ بعنوان تمرين شايد مايل باشيد قسمتهائى از آثار مبارکه را که مناسب تزئيد .کند حفظ مى

  .جمع آورى کنيد تبليغى است  فشردۀ

 

  سى و سوم  قسمت

ايم، اين قسمت بر  که مکّررًا بيان کرده طور همان. هاى گروه دارد واحد از زمان اختصاص به فّعاليّت سّومين

و پا   متمرکز ، مداوم  يک اقدام ها، پروژه همۀ حال اين قسمت در بهر ىول .پروژه متفاوت خواهد بود کيفيّت هر طبق

اشکاالت روزانه   وظائف و به کمک هماهنگ کننده در بارۀ گروهمعلومات،  تزئيد معموًال در پايان جلسۀ .جاست بر

 کليۀ روز است که هر عضو گروه تأئيدات الهى را به مدد طلبيده و پس اين قسمتى از برنامۀ. کنند مشورت مى

 . دنماي وقف رساندن ييام حيات بخش حضرت بهاءاهلل به نفوس منتظر مى اقدام خود را و افکار

هاى  فّعاليّت. هاى تبليغى فقط تسجيل تعداد زيادى از افراد نيست بياد داشت که هدف چنين پروژه بايد

آنها بايد ضمن گفتگوئى مفيد و پر . افراد مستعّد را بايد جستجو نمود. گوناگون مرتبطى وجود دارد که بايد اجرا گردد

و در حصن حصين ميثاق او در  براى اين يوم بشناسند لهىا ورثمر کمک شوند تا حضرت بهاءاهلل را به عنوان مظهر ظه

بهائيان تازه تصديق و همچنين ساير احبّاى محّل را بايد در منازلشان مالقات و يک سرى مطالب تزئيد معلوماتى . آيند

بليغ و بهائى براى ت از هيچ کوششى براى ايجاد ذوق و شوق الزم در اعضاى جامعۀ. را با آنان در ميان گذاشت

بايد توّجه خاّصى به کودکان مبذول داشت و  اغلب مى. هاى تبليغى پروژه دريغ ننمود اختالط آنان در فّعاليّت

افرادى که سمت رهبرى دارند مالقات نمود و   بعالوه بايد با. هاى درس اخالق روزانه براى آنان تدارک ديد کالس

  . آنها را با اهداف و مقاصد ديانت بهائى آشنا کرد

براى مثال ممکن است عمل تبليغ کامًال . تبليغ ميتواند داراى سطوح مختلف رسمى باشد ىعمل هاى روش

هر مبلّغ گذاشته شود و او تصميم بگيرد چگونه به مالقات افراد رفته، امر الهى را معّرفى کند و اصول تعاليم  بعهدۀ

. تر صورت پذيرد ديگر، رسمى کار در يک برنامۀ حوۀه نبهمين گونه ممکن است ک. بهائى را براى آنان تشريح نمايد

روز  ٥تبليغى، روش ثبت نام افراد در يک سرى کالسهاى چند ساعته که طى  براى مثال، ترتيب دهندگان يک برنامۀ

در روز   طبيعت انسان و حيات روح  :از  عبارت است اند مواضيع انتخابى براى اين کالسها شود را انتخاب کرده اداره مى
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دوم، خداوند و مظاهر ظهورش در روز سوم، عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل در روز  اّول، قدرت دعا و مناجات در روز

در اين موقع اغلب کسانى که در . گردد روز ششم ضيافت مشترک تشکيل مى. بهائى در روز پنجم چهارم، جامعۀ

بهائى  را به حضرت بهاءاهلل اعالم نموده و عضو جامعۀ ودن خگرفته و ايما اند، تحت تأثير قرار کالسها شرکت کرده

  . خواهند شد

بايد بخاطر داشت که تبليغ افراد  ىهاى اين قسمت از برنامه بايد با سرعت و فوريت انجام گيرد ول فّعاليّت گرچه

پذيرند، باز  بسرعت مى حتّى موقعى که افراد ديانت بهائى را. زدگى و بطور سطحى صورت گيرد مستعّد نبايد با شتاب

شان به عنوان  هاى آينده چندين مالقات در حين پروژه هستند تا اينکه مبناى مستحکمى براى پيشرفت نيازمند توّجه و

سّرى که هر مبلّغ با تجربه در رابطه با اين موضوع فراگرفته اين است که چه مؤمنين جديد و چه . بهائى ساخته شود

مقدمتًا با  نوادهتبليغ دوستان و اعضاى خا که خود در شود تر مى عميق و تر ايمانشان مستحکموقتى   اعضاى سابق جامعه

آورند  کسانى که ايمان مى ، از ثابت شده مؤثّرترين راه اين است. کمک مبلّغ سيّار و بتدريج به تنهائى شرکت نمايند

کّل امم را دريافت کنند، پرسيده و ترتيبى  ودشان که شايد مايل باشند بشارت ظهور موع خانواده اسامى اعضاى ديگر

  . براى مالقاتشان داده شود

  

  سى و چهارم  قسمت

تبليغى  ها در يک برنامۀ شب داند که  با تجربه مى آهنگ کنندۀ هر هم. آخر برنامه، ساعات شب است قسمت

بزرگ براى تمام اهل روستا يا شهر در اين گاهى اوقات جلسات . بسيار پر ثمر است و بايد کامًال مورد استفاده قرار گيرد

کوشش  .شود نمايش اجرا مى  ، قطعات فکاهى و در اين جلسات سخنرانيهاى مدّون، موسيقى. شود وقت تشکيل مى

اين اهداف از   موارد ديگر، در. گيرد دسته جمعى براى ايجاد حّس وحّدت جامعه و ذوق و شوق در افراد صورت مى

 .رسد کالسهاى رسمى به همين نتايج مى طريق جلسات کوچکتر و

اين زمان . هاى شب را درک کنند در برنامه  تبليغى اهميّت شرکت فّعاالنه است که شرکت کنندگان در پروژۀ مهمّ 

بايد آماده بود و در نهايت ميهمان نوازى مطمئن شد   .براى استراحت و يا صحبت با دوستان در نظر گرفته نشده است

 .قرار گيرند و به سؤاالت همه جواب داده شود وّجه، مورد ت چک و بزرگ احساس راحتى نمودهکه همه از کو

ديگرى هم بايد انجام  استراحت، برنامۀ روز و اّما پيش از ختم کامل برنامۀ. رسد اى کار روز به پايان مى چنين جلسه با

ت مستمّر در يبايد بياد داشته باشيم که موّفق. نندآخرين جلسه براى خود گروه الزم است تا تجارب روز را بحث ک. شود

آخر بايد  صحبت در اين جلسۀ بحث و بنابراين . يادگيرى است تبليغ بستگى به ميزان توّجه ما به آن با روش و روحيۀ

ايم  گرفته ما ذکر درسهايى است که در طى روز فرا وظيفۀ. نفسى کاذب و يا خودستايى باشد گونه ابراز شکسته از هر ىخال

  . گزارى انجام يابد شکر و اين عمل بايد با خضوع تؤام با
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  سى و پنجم  قسمت

گيرد، بررسى وظائف  هاى بسيار مستعّد انجام مى توضيح کوتاه از يک نوع پروژه که اغلب در ميان جمعيّت اين

در تفّکر راجع به اين . رساند مى دسته جمعى به پايان فردى و چه از جنبۀ تبليغ چه از جنبۀ افراد را در زمينۀ

 مراحل تسجيل چند نفر در جامعۀ ىول. دارد يکى است وجودشما بايد بدانيد اصول روحانى که در هر دو   نحوه،  دو

مثال ساده زير به روشن شدن مسئله . يک ناحيه به امر متفاوت است ىبهائى با اقبال دسته جمعى هزاران نفر از اهال

بزرگ با مساحت صدها  کوچک و يا در يک مزرعۀ ل پرورش و رشد گياهان در يک محوطۀاصو. کند کمک مى

با وجود اين، مراقبت از چند گياه در باغ شخصى با پرورش گياهان در زمين کشاورزى وسيع بسيار . کسانستهکتار ي

 .متفاوت است

دهيد و اين  روحانى آنان ادامه مى ۀشوند شما به مراقبت و تغذي که چند نفر از دوستان شما تسجيل مى هنگامى

کنيد تا اينکه  فردى تبليغى شماست، با آنان وقت صرف کرده به ازدياد معلومات آنها توّجه مى عمل جزئى از نقشۀ

تبليغى براى  بهمين منوال، وقتى که تشکيالت بهائى يک پروژۀ. حاميان وفادار امر شده و در ترويج امراهلل فّعال شوند

در صد زيادى از آنان حضرت   بيند اگر پيام الهى با شوق و شور و به روشنى ارائه شود مستعّدى تدارک مىجمعيّت 

اّما انجام اين . ودهايى براى تزئيد معلومات اين مقبلين جديد آماده ش بايد نقشه  بهاءاهلل را به آسانى خواهند پذيرفت،

بايد از بين همين افراد آموزش   چند مبلّغ خارج است و ياران اليق ها براى ازدياد معلومات صدها نفر، از عهدۀ نقشه

 هايى، مؤّسسۀ در قلب چنين نقشه. يابند و اين امر مهّم و وظايف ديگر را در رابطه با گسترش سريع جوامع بعهده بگيرند

 :اند العدل اعظم در اين مورد فرموده بيت. آموزشى قرار دارد

معلوماتى که گاه بگاه ترتيب  هاى تزئيد زه تصديق روشن شده است که اين برنامهبا افزايش تعداد ياران تا "

براى تربيت  ىهاى غير رسمى براى فّعال ساختن جامعه گرچه مهّم است ول شود و ساير فّعاليّت داده مى

ود آمده کوچکى از خادمين امر بوج بهها گروه بالنّس نيروى انسانى کافى نيست زيرا در نتيجه اين فّعاليّت

اين ياران هر قدر خود را وقف خدمت کنند و هر قدر بخواهند فداکارى نمايند باز نميتوانند به نياز  .است

از ياران و کمک به آنان که   اى براى آموزش تعداد قابل مالحظه. نو پا پاسخ گويند صدها بلکه هزاران جامعۀ

نند بايد مؤّسسات امرى توّجهى اساسى و مداوم در خدمت به امر استفاده ک نهاى خداداديشا از استعداد

  . مبذول دارند

تربيت نيروى انسانى به ميزان گسترده مستلزم آن است که از ديدگاه جديدى به تأسيس اين مؤّسسات "

در بسيارى از نواحى الزم شده است مؤّسساتى با تشکيالت دائمى به وجود آيد که به آموزشهاى   .بنگريم

گروههاى مؤمنين را به دانش و  يدالتّزا ها اين است که تعداد دائم هدف از اين آموزش. پردازندمداوم و منّظم ب

بينش روحانى و مهارتهاى الزمى مجّهز نمايد که براى انجام انواع وظايف مورد نياز توسعه و تحکيم جوامع 

رگساالن و جوانان و کودکان را هاى بزرگى از بز معلومات جمعيّت آماده شوند، يعنى وظايفى که تبليغ و تزئيد
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هاى درسى رسمى و مشّخصى که به  بهترين وجه از راه ايجاد برنامه بهحصول اين منظور . شود شامل مى

  )ترجمه)(٥٣."(نحوى منّظم دنبال شوند امکام پذير است

اهميّت حياتى هاى مؤّسسه چه بعنوان دانشجو و چه بعنوان معلّم داراى  دوره روشن است که شرکت در بنابراين

بيت العدل اعظم الهى در پيامى که خطاب به پيروان امراهلل در آمريکاى جنوبى و جزاير کارائيب ارسال . است

  : اند چنين مى فرمايند داشته

اى از مؤمنين  کند الزم است تعداد قابل مالحظه اين مناطق سريع االنتشار امر تمرکز مى که در  هايى نقشه "

محلّى خود جهد کنند بلکه در ساير مناطق نيز بعنوان مهاجرين و  ه کند تا نه فقط در جامعۀجامعه را آماد هر

بسزائى  آن تجربۀ از جوامع شما در ىکه خيل عليمىهاى ت برنامه. خدمت کنند  مبلّغين کوتاه و يا طويل المّدت

نامه مؤّسسات کشورتان را شود که بر از شما تقاضا مى. دارند بهترين وسيله است براى تعليم اين نفوس

ها را در  توانند وقت زيادترى ارائه کنند و اين دوره نفوسى که بين شما تجربه بيشترى دارند مى. حمايت کنيد

حال که در اين  در عين. مناطق اجرا شود ها در کليّۀ کنند تا بطور مرتّب اين برنامه  تدريس ورمناطق مختلفه کش

ايد با شوق و شور بکار بسته و  گرفته توانيد هر آنچه را که فرا آموزيد، مى د مىبرنامه شما مهارت و علم جدي

  ) ترجمه)(٥٤."(دتوسعه و تحکيم قائم به خدمت شوي هاى عظيمۀ بدين ترتيب به مسؤوليّت

الهى پاسخ  هاى مؤّسسات آموزشى شما به نداى بيت العدل اعظم دوره اين مطلب که با شرکت در دانستن

روحى به تعليم مربّيان  بهمين گونه از اينکه بدانيد کتاب بعدى مؤّسسۀ. گردد فرح شما مى  و  سبب سرور  مطمئنًا  دهيد، مى

تشکيل   مطالعه نمائيد، قابليّت شما در  زمانى که آنرا. دکتاب اّول تا ششم اختصاص داده شده، خوشحال خواهيد ش

فورى شما  اّما فعًال وظيفۀ. خواهد شد مناطق مجاور نيز زيادتر لکه دريا شهر خود ب گروههاى مطالعه نه فقط در روستا و

 هاى وژهپر  ايد و اين نتيجه با داوطلب شدن براى شرکت در اين کتاب يادگرفته  عمل به مطالبى است که در

  .گردد ممکن مى ، تبليغى فردى خودتان اجراى نقشۀ  اى يا محلّى و ناحيه  ملّى،



 

 ١٥٥ -عمل تبليغ  

   منابع

  ٣٢٥ شمارۀ ٢٩بيت العدل اعظم الهى درج در آهنگ بديع سال  ١٩٧٤نوروز پيام    .١

  )چاپ امريکا( ١٠١_١٠٢ظهور عدل الهى      صص    .٢

  ) مرکز جهانى بهائى( ٤ص   ٣ حضرت بهاءاهلل کتاب مستطاب اقدس آيۀ   .٣

  )چاپ امريکا ، انگليسى(  ١٩٦٣_  ١٩٦٨پيامهاى بيت العدل اعظم الهى    .٤

  )آلمان ، نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى لجنۀ(   ١٦٤ص   ١٢٠ باتى از آثار حضرت بهاءاهلل   شمارۀمنتخ   .٥

  )چاپ استراليا(   ١٣٣ص     ٤ حضرت بهاءاهلل کلمات مکنونه عربى شمارۀ   .٦

  ) آلمان ، ن فارسى و عربىنشر آثار امرى به لسا لجنۀ(     ١٢ص     ٤ منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل   شمارۀ   .٧

  ٤:  ٧-٨کتاب بهاگاواد گيتا    .٨

  ١٩١١ - ١٩١٢خطابات حضرت عبدالبهاء در پاريس    .٩

  ) ، آلمان نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى لجنۀ(  ١٩٦محبوب  ص  ادعيۀ   .١٠

  ) ، آلمان به لسان فارسى و عربى نشر آثار امرى لجنۀ(   ٧١ص   ٤٥ منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل  شمارۀ   .١١

  )، کانادا معارف بهائى مؤّسسۀ(ستايش و نيايش     .١٢

  مرجع سابق     .١٣

  ) مرکز جهانى بهائى(     ٥ص  ٤ حضرت بهاءاهلل کتاب مستطاب اقدس  شمارۀ   .١٤

  ) کانادا معارف بهائى، مؤّسسۀ(    ٩ص      ١ نفحات فضل شمارۀ   .١٥

  )چاپ استراليا( ١٨ص   ٤٤ ه فارسى  شمارۀکلمات مکنون   .١٦

  )چاپ استراليا( ٣٥ص   ١٣ کلمات مکنونه عربى   شمارۀ  .١٧

   ٣٣٥مکاتيب حضرت عبدالبهاء  جلد اّول  ص    .١٨

  )  آلمان ، فارسى و عربى نشر آثار امرى به لسان لجنۀ(  ٣٩مناجات حضرت عبدالبهاء   ص  مجموعۀ   .١٩

  ) ،آلمان نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى لجنۀ(   ١٧٩ص   ١٢٩ ر حضرت بهاءاهلل شمارۀمنتخباتى از آثا   .٢٠



 عمل تبليغ   - ١٥٦

  )  چاپ امريکا(   ١٠٧ظهور عدل الهى  ص    .٢١

  ١٠٨مرجع سابق  ص    .٢٢

  ١٠٩سابق  ص  مرجع   .٢٣

   ١٠٩ص   مرجع سابق    .٢٤

   ١١٠سابق  ص  مرجع   .٢٥

   ١١٠_١١١ص   مرجع سابق    .٢٦

  )٥_٦، صص  انگليسى(١٩٣٣_١٩٤٦امراهلل    توقيعات منتخبه خطاب به احبّاى امريکا  رت ولىّ حض   .٢٧

   ٧ص  مرجع سابق     .٢٨

  ٧٩مرجع سابق  ص    .٢٩

مراحل دخول افواج  استخراج از پيام نوروزى بيت العدل اعظم الهى به بهائيان جهان منتشره در   .٣٠

  )، چاپ امريکا٣٤، ص  انگليسى(مؤمنين

  بيت العدل اعظم خطاب به بهائيان جهان  ١٩٩٥پيام رضوان    .٣١

  بيت العدل اعظم خطاب به بهائيان جهان  ١٩٩٦پيام رضوان    .٣٢

   )انگليسى، چاپ امريکا ( ١٩٦٣_١٩٦٨ Wellspring of Guidanceالهى   پيامهاى بيت العدل اعظم   .٣٣

  )چاپ امريکا(  ٢٥٤ص   ٢٠٧ منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء  شمارۀ   .٣٤

  ١٩٣٣مى  ٩خطاب به يکى از احبّاء مورخ  امراهلل ّىتوقيع صادره از حضرت ول   .٣٥

نشر آثار امرى به لسان فارسى و  لجنۀ(    ٢٠٢ص   ١٤٦ منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل    شمارۀ  .٣٦

  ) آلمان ، عربى

  )چاپ امريکا(   ٢٣٧ص   ٢٠٠ منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء  شمارۀ   .٣٧

  )کپى واصله از مرکز جهانى(الواح حضرت عبدالبهاء     .٣٨

  مرجع سابق   .٣٩

  )چاپ امريکا(     ٢٤٣ص  ٢٠٤ شمارۀ  منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء   .٤٠



 

 ١٥٧ -عمل تبليغ  

  ٦٢ص  مکاتيب حضرت عبدالبهاء   جلد سوم        .٤١

  ) چاپ برزيل(  ٤٣  ص   ٤٠ حضرت بهاءاهلل   مناجاة    شمارۀ   .٤٢

به  امرى آثار نشر لجنۀ( ١٧ص   اقدس  مستطاب  کتاب  از  بعد  ابهى  اقدس  جمال  الواح مجموعه طرازات،   .٤٣

  )آلمان ، عربى و فارسى لسان

  )     چاپ امريکا( ٢٤٢ص  ٢٠٣منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء   جلد اّول  ش    .٤٤

   ٦٢جلد سوم   ص    مکاتيب حضرت عبدالبهاء   .٤٥

  ٤٢مرجع سابق   ص    .٤٦

  ٤٨مرجع سابق   ص    .٤٧

  ٦٣مرجع سابق  ص    .٤٨

  ٣٤مرجع سابق   ص    .٤٩

  ) آلمان ، و عربى نشر آثار امرى به لسان فارسى لجنۀ(  ٨١مناجات حضرت حضرت عبدالبهاء  ص  مجموعۀ   .٥٠

  )چاپ امريکا(  ٢١٨ص  ١٩٠ش   ١منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد     .٥١

  ) آلمان ، نشر آثار امرى به لسان فارسى و عربى لجنۀ(   ٧٨ص  ٧١ مناجات حضرت عبدالبهاء  شمارۀ مجموعۀ    .٥٢

  ١٩٩٦دسامبر  ٢٦اى مورخ  پيام بيت العدل اعظم خطاب به کنفرانس مشاورين قارهّ    .٥٣

 و جزائر کارائيبخطاب به احبّاى آمريکاى جنوبى  ١٩٩٦پيام رضوان    .٥٤

 



Teaching the Cause  
 
 
 
 
 
 

Ruhi Institute 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2004 by the Ruhi Foundation, Colombia 
All rights reserved. Second Persian Edition published 2006 
ISBN 978-1-890101-55-8 (USA) 
 
 
Originally published in Spanish as Enseñemos la Causa 
Copyright © 1998 by Ruhi Foundation, Colombia 
ISBN 978-958-8057-49-1 (Colombia) 
 
 
Palabra Publications 
7369 Westport Place 
West Palm Beach, Florida 33413 
U.S.A. 
1-561-697-9823 
1-561-697-9815 (fax) 
books@palabrapublications.info 
www.palabrapublications.info 


	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /NaskhMTot20011212
    /NaskhMTot20011212Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


