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 جريان پيشرفت نقشه پنجساله را طي دو ،با اظهار امتنان از تاييدات جمال اقدس ابهي
 خطاب به كنفرانس مشاورين قاره اي 2001 ژانويه 9سال اخير يعني از هنگام صدور پيام 

 درببهايي به تمركز مساعي در پيشجهاني ده ايم در اين زمان كه جامعه تاكنون پيگيري كر
تزييد   مشاهده تمكن يافتن فرهنگ يادگيري و،جريان دخول افواج مقبلين مي پردازد

 در اين هنگام كه كوشش هاي جمعي .معلومات امري در بين ياران بسي شوق انگيز است
 فرصت مناسبي است كه نتايج بارزه را با شما ياران در جامعه گامي چنين مهم به پيش نهاده

  .در ميان گذاريم و نكاتي را كه مورد بحث قرار گرفته روشن كنيم
ساني توانستند مناطق آمحافل روحاني ملي در نخستين ماه هاي نقشه با سهولت نسبي به 

تحت اشراف خود را به نواحي كوچكتري كه داراي جوامع امري نزديك يكديگرند تقسيم 
وابطي كه براي اين ض.  ناميده مي شوند(Clusters) »مجموعه هاي جوامع همجوار«نند كه ك

 جغرافيايي و اجتماعي بود و به قوت و ضعف جوامع تقسيم بندي در نظرگرفته شد صرفاً
 و بنابر گزارش هايي كه به مركز جهاني واصل گرديده تا كنون در .بهايي ارتباطي نداشت

نها محدود است آاي كشور هايي كه بنابر جهاتي فعاليت هاي امري در  به استثن،سراسر جهان
 تعداد اين گونه مجموعه ها . تشكيل شده است»مجموعه جوامع همجوار«قريب هفده هزار 

همجوار تشكيل جوامع  مجموعه 1580در ممالك مختلف متفاوت است مثال در هندوستان 
 .يك مجموعه جوامع همجوار عمل مي كندشده در حالي كه سنگاپور به طور كلي به عنوان 

نها از چند هزار نفر آبعضي از اين مجموعه ها بسيار كم جمعيت هستند و تعداد ساكنان 
 در اكثر موارد .رسد تجاوز نمي كند در حالي كه در بعضي ديگر به چندين ميليون نفر مي

وعه شناخته مراكز بزرگ شهري كه در ظل يك محفل روحاني هستتند به عنوان يك مجم
نها آ تقسيم گشته اند تا تنظيم برنامه ها و اجراي نقشه ها در (sector)شده و به چندين بخش 

  .سانتر شودآ
پس از تقسيم بندي كشور ها و سرز مين هاي مختلف به مجموعه هايي كوچكتر كه 

م ژانويه  جوامع ملي بهايي به مر حله بعدي كه در پيا م نه،نها را اداره كردآبهتر مي توان 
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 است از طبقه بندي مجموعه ها بر حسب مراحل ،ن عبارتآذكر شده بود وارد شده اند و 
ورده آ اين اقدامات موجباتي را براي پيش بيني امكانات آتي فراهم .توسعه و پيشرفت امر

كار ايجاد ضوابطي دقيق تر براي طبقه بندي مجموعه ها مشكلي است كه  است وليكن
قرار دادن يك مجموعه در طبقه اي مخصوص نبايد به . نندآان سرگرم سسات امري همچنؤم

ن ناحيه تلقي گردد بلكه ميزان توانايي مجموعه مزبور را براي توسعه آمنزله ارزيابي وضعيت 
ن مجموعه اتخاذ آو پشرفت مشخص مي سازد تا بتوان روش هاي مناسبي براي پيشرفت 

ع سودمندي اين طرح مي گردد اما داشتن يك  ضوابطي خشك و انعطاف نا پذير مان.نمود
 به نظر مي رسد كه دو معيار در اين .طرح رو شن و عملي براي ارزيابي امريست اساسي

ارزيابي داراي اهميت خاص است يكي ميزان توانايي نيروي انساني كه توسط موسسات كار 
 و ديگري ميزان ماده مي شودآموزي براي توسعه و تحكيم امر الهي در هر مجموعه اي آ

  .توانايي موسسات امري براي به كار گرفتن منابع مزبور در ميدان خدمت
در حال حاظر در بيشتر كشور ها سعي مي شود كه مجموعه هايي كه براي انتقال از 

نچه به آ .مرحله كنوني به مر حله بعدي حائز رجحان نسبي هستند تشويق و ترغيب شوند
كه پيشرفت در اين زمينه منوط به سودمندي جريان طوري مشخص واضح گشته اينست 

حل متوالي دوره اهمزماني است كه هدفش افزايش تعداد افراديست كه در هر مجموعه مر
 افزايش فعاليت هاي امري در سراسر جهان .موزي را طي مي كنندآسسه هاي كارؤهاي م

زم براي اقدام به ت و تهور الأموزشي در ايجاد روحيه جرآگواه موفقيت اين دوره هاي 
  .انجام دادن اموريست كه الزمه پيشرفت در هر مجموعه است

نچه مشاهده اش به ويژه مايه دلگرميست افزايش حس ابتكار و كارداني همراه با آ
 فداكاري و شور و شوق و اطمينان به نفس و .ت و شهامت در سراسر عالم بهاييستأجر

 ياراني كه به . را در جميع قارات ممتاز مي سازدپافشاري از جمله صفاتيست كه ياران الهي
 گر چه ،مهاجرت در داخل كشورشان قيام نموده اند نمونه هاي بارزي از مظاهر اين صفاتند

همان طور كه اميدوار بوديم اهداف مربوط به . نان اختصاص نداردآصفات مزبور منحصرا به 
موزي شركت كرده و رآسسات كاؤمفتح مجموعه هاي بكر توسط افرادي كه در برنامه هاي 

معلومات و مهارت هاي الزم را كسب نموده اند از طريق استقرار امر الهي در نواحي جديد و 
  .سيس جامعه هاي نوپا به سهولت تكميل مي گرددأت
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در اغلب مجموعه ها شاخص تحول از يك مرحله به مرحله بعدي افزايش تعداد 
 و كالسهاي تربيت امري نونهاالن و رشد و ات مجالس دعا و مناج،موزشيآجرگه هاي 

در اثر رونق يافتن و افزايش مجالس دعا و مناجات  .توسعه ايست كه حاصل مي گردد
گاهي بيشتر نسبت به جنبه روحاني وجود انسان در بين احباي هر مجموعه است كه از آ

نهاالن نيز كالس هاي تربيت امري نو. موزي حاصل مي شودآطريق دوره هاي موسسات كار
جريان كارآموزي حل مقدماتي دوره هاي متوالي در اموزشي است كه در مرآاز نتايج 

اقدامات مفتوح ساختن اين دو فعاليت به روي افراد جامعه خارج، از طريق . كسب شده است
مند   عالقهالباًغ تعداد روز افزوني از متحريان حقيقت را جذب مي كند كه ،ابتكاري و متين

نان بالمال به امر آ بسياري از .موزشي مي شوندآ در جلسات تبليغي و جرگه هاي به شركت
الهي اقبال مي كنند و خود را در جامعه در نقش نفوسي مي بينند كه در جريان پر تحرك 

 اقدامات تبليغي فردي و گروهي شدت بيشتري پيدا  متقابالً.رشد و توسعه مشاركت دارند
 جامعه .رعت و شدت جريان پرتحرك رشد و توسعه مي افزايدكند و به نوبه خود بر س مي

جديد هر چه زودتر  سيس شده اند حياتي جديد مي يابند و جامعه هايأهايي كه از قبل ت
  .ورند آامتياز انتخاب محفل روحاني محلي را بدست مي

موزشي مجالس دعا و مناجات و كالس هاي آسيس جرگه هاي أانسجامي كه در اثر ت
مري نونهاالن حاصل مي شود به نوبه خود مشوق مقدماتي رشد و توسعه در مجموعه تربيت ا

 .گردد ثرتر ميؤ انگيزشي كه در پي ازدياد اين اقدامات اساسي پيوسته قويتر و م،مي گردد
اقداماتي كه سبب مي شود تعداد قابل مالحظه اي از ياران الهي در گذراندن دوره هاي 

ماده شوند به نوبه خود آيشرفت كنند كه براي قيام به خدمت موزي به حدي پآمتوالي كار
  .گردد يزه ازدياد اين گونه فعاليت ها ميگان

بنابراين بديهي است كه كار آموزي منظم و متوالي راه گشاي احبا براي ارتباط با 
اهللا به دوستان و اقوام و همسايگان و همكارانشان و ءجامعه خارج و ارائه تعاليم حضرت بها

نان مي شود توجه به جامعه خارج يكي از ثمرات آگر ساختن غناي تعاليم مباركه براي  جلوه
 نحوه اقداماتي كه در اين مجموعه ها .باهره آموزشي است كه افراد جامعه كسب مي نمايند

مئني براي تسريع توسعه و استحكام محسوب مي گردد طدر اطراف جهان ايجاد شده طرق م
  .يج سحر استو اين هنوز از نتا
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در بسياري از مناطق جهان وارد كردن تعداد كثيري از افراد در ظل شريعه اهللا كاري 
 بنابراين مايه اميدواري است كه در بعضي از مجموعه ها كه توسعه و .دشوار نبوده است

تكامل بيشتري دارند طرح هايي كه براي اقدامات امري با دقت تنظيم شده به برنامه خدمات 
مادگي دارند دسترسي پيدا شود و آمي گردد و سبب مي شود به جماعاتي كه  ضافهجاري ا

اين قبيل طرح ها به اقدامات فردي تبليغي .  يابدءو توسعه به سطحي باالتر ارتقا ميزان رشد
در مواردي كه اين گونه فعاليت . و شدت بيشتري مي بخشد سرعت كه رو به افزايش است

ته مي شود كه ف از افراد به امر الهي شده است تمهيداتي به كار گرها سبب اقبال تعداد كثيري
 وارد بر نامه هاي موسسات كارآموزي شوند زيرا همان در صد معيني از مقبلين جديد فوراً

 يتطور كه در چندين پيام تاكيد كرده ايم اين ياران هستند كه بايد خدمات مورد نياز جمع
اين نفوس با مال قات كردن افراد جامعه . بد عهده دار شوندبهايي را كه پيوسته افزايش مي يا

نان مي افزايند و با تعليم دادن اطفال و آبهايي به طور مرتب و منظم بر معلومات امري 
 استمرار جريان توسعه ،تشكيل جلسات دعا و مناجات و به راه انداختن جرگه هاي آموزشي

  .و رشد را ميسر مي سازند
فر صت هايي هيجان انگيز براي محافل روحاني محلي فراهم جميع اين اقدامات 

نانند با آ محافل روحاني محلي با همكاري اعضاي هيئت معاونت كه مشاور و مساعد .وردĤ مي
اين امر مهم مواجه اند كه با استفاده از قوا و استعداد هاي منا بع انساني كه پيوسته در حوزه 

في جامعه اي سرزنده و فعال ايجاد كنند و از طرف تحت اشرافشان افزايش مي يابد از طر
در نقاطي كه محفل روحاني . غاز نمايندآديگر جريان نفوذ و رسوخ در جامعه خارج را 

 اقدامات قدم به قدم براي ،كند نطور كه بايد و شايد فعاليت نميآمحلي وجود ندارد يا هنوز 
  .بوده استن جامعه ها و محافل روحاني نويد بخش آرشد و توسعه 

نچه به ويژه سبب رضايت خاطر است مالحظه مشاركت فوق العاده ياران در جنبه آ
در مجموعه ها يكي پس از ديگري تعداد افرادي . و توسعه است هاي گوناگون جريان رشد

تشكيل جلسات مشورتي .  افزايش مي يابدكه به خدمات توسعه و تحكيم مي پردازند مرتباً
گاهي ياران نسبت به امكانات موجود و سبب ايجاد آجب افزايش در اين مجموعه ها مو

در اين جلسات كه فارغ از محدوديت هاي . نان مي گرددآمودت و شور و شوق در ميان 
مل أمده به تآ شركت كنندگان درباره تجاربي كه به دست ،گيري هاي رسمي است تصميم
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 مي گذارند و راه هاي جديد را و تفكر مي پردازند و نظرات خود را با يكديگر در ميان
درمي يابند كه هر يك چگونه مي تواند براي تحقق يافتن مقاصد  بررسي مي كنند و بهتر
 در بسياري از موارد اين گونه تبادل افكار سبب وحدت نظر در تعيين .نقشه مساعدت نمايد

رز اين  يادگيري در حين عمل از مشخصات با.مي شود اهداف كوتاه مدت فردي و گروهي
  .مي گردد نحوه فعاليت است كه به تدريج مشهود

كنيم شدت يافتن جرياني است كه منجر به اقبال  نچه مشاهده ميآترديدي نيست كه 
ن را پيش بيني آهللا در لوح سلطان ايران ءاافواج مردم به امر الهي مي گردد و حضرت بها

 به عنوان ران آرت ولي امراهللا  مشتاقانه بدان وعده داده و حضءفرموده و حضرت عبدالبها
در طاليه اين جريان مجموعه  .مقدمه الزم براي اقبال جماعات عظيم توصيف فرموده اند

ماده اند تا برنامه هايي منظم و متمركز را آكه گرچه حال قليل هستند اما  هايي قرار گرفته اند
نه مرحله بعدي پيشرفت در ميزان توسعه اي كه نشا. غاز كنندآبراي رشد و توسعه امر مبارك 

اميد  .اين مجموعه هاست نيازمند شدت يافتن كوششي است كه هنوز بدان دست نيافته اند
است كه قواي شگفت انگيزي كه مصروف اين اقدام خطير مي گردد به بركت تاييدات 

  .الهي تقويت يابد
قدس اجمال ياران عزيز را به ادعيه اين مشتاقان در اعتاب مقدسه در طلب تاييدات 

ابهي براي تحقق كامل مساعي مبذوله در بهره گيري از فرصت هاي فوق العاده اين ايام 
  .مي دهيم گرانبها اطمينان

 بيت العدل اعظم 
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