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  ۲۰۰۸رضوان 

هزاران هزار تن از نفوس، در بر گيرندۀ کثرت و تنّوعى از کّل عائلۀ بشرى، در محيطى جّدى و در عين 

اين هايى را که در  کنند بينش آنها سعى مى.  آور، به مطالعۀ سيستماتيک کالم خّالق الهى مشغولند حال نشاط

کنند در فرايندى از عمل، بررسى و تأّمل، و مشورت به کار بگيرند و در اين جريان مشاهده  جريان کسب مى

ترين  آنها، در پاسخ به عميق.  يابد کنند که قابليت آنها براى خدمت به امرا به سطوح جديدى ارتقاء مى مى

هاى گوناگون به مورد اجرا  ت جمعى را در محيطاشواق هر قلبى به انس و الفت با خالق خود، اقدام به عباد

کنند، و الگوى حيات را که  ىشوند، احساسات روحانيه را بيدار م گذارند، در دعا با ديگران متّحد مى مى

روند و  موقعى که آنها در منازل به ديدار يکديگر مى.  دهند خصيصۀ متمايز معنوى و عبادى آن است شکل مى

هدفمند  ىکنند، در مورد مواضيع مهّم روحانى وارد بحث ان و آشنايان مالقات مىها، دوست با خانواده

کنند، پيام حضرت بهاءا را ابالغ  گردند، معرفت خود نسبت به امر الهى را از عمقى جديد برخوردار مى مى

.  کنند تقبال مىاس شان صفوفاى از نفوس به  و در اقدام روحانى عظيمى از پيوستن تعداد فزايندهنمايند،  مى

آنها با وقوف بر اشواق و  آرزوهاى اطفال عالم و نياز آنها به تعليم و تربيت روحانى، با توسعۀ گستردۀ 

هايى که به مراکز جذب جوانان و تقويت  کنندگان را در کالس التّزايد شرکت هاى دائم مجهودات خود، گروه

کنند تا از  آنها به نوجوانان مساعدت مى.  دهند ، مشارکت مىشود هاى امر الهى در جامعۀ بشرى تبديل مى ريشه

بخشند تا قواى خود را به  اين مرحلۀ خطير و حّساس زندگى خود به سالمت عبور کنند و به آنها توان الزم مى

اى  دهترى از منابع انسانى،تعداد فزاين و با بهره بردن از فراوانى افزون ؛سوى اصالح عالم انسانى هدايت نمايند

از طريق موج رو به تزايد مجهوداتى که به نيازهاى عالم انسانى در هر دو ُبعد ماّدى و معنوى  ،از آنها قادرند

کنيم تا پيشرفت جامعۀ جهانى بهائى را  وقتى که در اين رضوان تأّمل مى.  پردازد، ايمان خود را ابراز دارند مى

  .کنيم خود مشاهده مىرا پيش روى اندازى  ين چشممالحظه نماييم، چن

 ۲۰۲۱هاى جهانى که عالم بهائى را در سال  ايم که هدف سلسله نقشه در مواقع عديده خاطرنشان نموده

در اثر پيشرفت بارز و چشمگير در فّعاليت و رشد آحاد  ،کند به تکريم صدمين سال آغاز عصر تکوين واصل مى

عبارت از است که از زمان اى  برههقطع، که ميانۀ راه در اين م.  احبّاء، تشکيالت و جامعه حاصل خواهد شد

در جميع اطراف و اکناف مشهود  يافته گسترشربع قرن جّد و جهد مستمر و متمرکز خواهد بود، شواهد قابليت 

گانۀ  آنچه که حائز اهّميت خاّص است تأثير رو به گسترش پويايى ناشى از تعامالت بين مجريان سه.  است

کنند که چگونه شرايطى را  تر مشاهده مى شکيالت از مّلى گرفته تا محلّى، با وضوحى هرچه تمامت.  نقشه است

.  اى از احبّاء در تعقيب هدف مشترک منجر شود پديد آورند که به تجلّى و بروز قواى روحانى تعداد فزاينده



ى، با تأثير پذيرفتن از کند که مساعى فردى و مجهودات جمع جامعه بيش از پيش به عنوان محيطى عمل مى

شور و شوق منبعث از آن و وحدت .  ، بتوانند  در حصول ترّقى و تقّدم مکّمل يکديگر باشند آموزشىمؤّسسۀ

بخشد، در حال جذب نفوسى از جميع طبقات جامعه به صف  هدفى که به مجهوداتش هيجان و تحّرک مى

به وضوح مشاهده .  را وقف رفاه عالم انسانى نمايند التّوسعۀ خود است که مشتاقند اوقات و قواى خود دائم

شود که ابواب جامعه براى ورود هر نفس مستعّدى کامًال مفتوح است تا وارد شده از مائدۀ آسمانى امر  مى

افزايش عظيم در سرعت تبليغ که در سال گذشته شاهد آن بوديم اعظم گواه بر .  مند گردد حضرت بهاءا بهره

الحقيقه پيشرفت در جريان دخول افواج مقبلين  فى.  مالت ميان عوامل ثالثۀ اجراى نقشه استاثربخشى تعا

  .چشمگير بود

در .  شود التّزايدى برخوردار مى ابتکار فردى از اثربخشى دائمدر حيطۀ اين تعامالت تقويت شده، 

ياران در .  کند از جريان مؤّسسه کسب مى ايم که ابتکارات آحاد احبّاء هاى قبل، به قّوۀ تحّرکى اشاره کرده پيام

کلّيۀ قاّرات، با اين هدف واضح و قاطع که نحوۀ کاربرد تعاليم مبارکه جهت رشد امر مبارک را فرا بگيرند، به 

تعداد قابل توّجهى از آنها اکنون مسئوليت شور و نشاط روحانى جوامع خود را به .  مطالعه آثار مبارکه مشغولند

رند؛ آنها با تمام قّوت و توان خويش به اجراى خدماتى مشغولند که شايستۀ الگوى سالم رشد گي عهده مى

شهامت و حکمت، شور و  استمرار و استقامت در ميدان خدمت به امر مبارک و حفظ موضع خاضعانه،.  است

ى جميع اين موارد را به عزم جزم، اشتياق همراه با احتياط و حزم، ارادۀ راسخ و اعتماد تاّم آنها به ذات اله

آنها در ترويج پيام حضرت بهاءا و بيان .  هم آميخته و هر يک را سبب تقويت و تزايد ديگرى ساخته است

تزلزلى به خود راه "نه اند که  حقايق امر مبارک، کالم حضرت ولى امرا را مرکوز قلب و روح خود ساخته

بيش از حّد اصرار "، نه "اى بکاهند ذّره"کنند  تى که دفاع مى؛ نه از حقيق"احساس ضعف کنند"و نه " دهند

آنها، با استقامت و استمرار در امر   ."خواهى افراط کنند در آزادى"هستند و نه " متعّصب"آنها نه ".  ورزند

" محتاط" اند که دريابند که آيا استعداد شنوندۀ آنها مستلزم آن است که تبليغ، از توانايى بيشترى برخوردار شده

".غيرمستقيم"اختيار کنند يا " روش مستقيم"؛ "صبور"باشند يا " العمل سريع"، "جسور"باشند يا 
١

  

کننده است اين است که اين ابتکار فردى چقدر تحت انضباط کامل  آنچه که باز هم براى ما دلگرم

سازند، و  اند، تدريجًا درونى مى جوامع در جميع نقاط، دروسى را که از سيستماتيک شدن آموخته.  است

.  بخشد عطاف مىهاى جارى تعريف شده به مجهودات ياران استحکام و ان چارچوبى که توّسط سلسله نقشه

ها استفاده نمايند، روابط را  سازد از فرصت د بلکه آنها را قادر مىکن اين چارچوب نه تنها آنها را محدود نمى

در يک کالم، به قواى جمعى آنها شکل .  برقرار سازند، و ديدگاه رشد سيستماتيک را جامۀ واقعيت بپوشانند

  .بخشد مى

                                                          
١

۳۲ا، ص حصن حصين شريعت 



دهيم، قلوب ما مشحون  سب شده است مورد بررسى و مطالعه قرار مىوقتى آنچه را که در سراسر عالم ک

ترين شرايط، در کمال شهامت قيام به  شود که، تحت سخت از تحسينى خاّص نسبت به احبّاى ايران مى

اند و با آن که طرق مفتوح در پيش روى آنها محدود است، قواى خود را به سوى  خدمت به وطنشان نموده

هايى که بر تشکيالت ادارى امر مبارک تحميل شده،  با توّجه به محدوديت.  اند عطوف داشتهاحياء اين کشور م

آنها را مستقيمًا در  و وطنان خويش را با تعاليم امر مبارک آشنا سازند اند تا هم آنها به طور انفرادى قيام کرده

در مبادرت به اين امر، آنها نه تنها   .بخش حضرت بهاءا وارد نمايند محاورات و مکالمات دربارۀ پيام نجات

اند که ابدًا  اند، بلکه با استقبال و پذيرشى مواجه شده سابقه و نظير نفوس منّورالفکر قرار گرفته مورد حمايت بى

  .پذير باشد کردند امکان تصّور نمى

در جامعۀ بشرى هر يک از مؤمنين به حضرت بهاءا که واقف به قواى سازنده و مخّربى باشد که امروز 

در حال فّعاليت است، ارتباط بين افزايش پذيرش نسبت به امر مبارک در جميع نقاط کرۀ ارض و  ضعف و 

الم و آتر شدن  ترديدى نيست که با هر چه عميق.  نمايد العين مشاهده مى هاى عالم را به رأى نارسايى نظام

اشتباه نشود؛ افزايش قابليت که در جواب به .  مشّقات عالم انسانى، چنين پذيرشى ازدياد خواهد يافت

عالم در اين  هاى طلب و خواستهعظمت .  ده هنوز در مراحل اّوليۀ خود استشروع شپذيرش روزافزون 

قواى .  نظمى، در سالهاى آتيه، اين قابليت را در منتهى درجۀ آن به آزمايش خواهد گذاشت آشفتگى و بى

گسيخته،  گرايى لجام منبعث از عمق تعّصب مذهبى است يا نقطۀ اوج ماّده، اعم از آنچه که ضيق و تنگى

.  بهائيان قادرند علل اين رنج و محنت را تشخيص دهند.  عالم انسانى را فرسوده کرده و در هم شکسته است

نفسى حال کدام ضيق و تنگى است که ازيد از مراتب مذکوره باشد که اگر "فرمايند،  حضرت بهاءا سؤال مى

"داند نزد کدام برود و از که جويا شود؟ طلب حّقى و يا معرفتى نمايد، نمى
٢

در .  وقت را نبايد از دست داد  

  .گانۀ نقشه بايد ترّقى و تقّدم مستمر حاصل شود فّعاليت و رشد مجريان سه

اوج "که از اند  مورد تمجيد قرار داده" فالح و نجاح"را براى رسيدن به " دو ندا"حضرت عبدالبهاء 

؛ و آن "ترّقيات عالم طبيعت"است و " نداى مدنيت"يکى از آن دو .  توان شنيد مى" سعادت عالم انسانى

نداى "و ديگرى .  است که موجب ترّقى عالم انسانى است" علوم و معارف"، "نظامات"، "قوانين"عبارت از 

فرمايند  حضرت عبدالبهاء توضيح مى.  است که سعادت ابدى عالم انسانى منوط به آن است" جانفزاى الهى

اّس اساس آن، تعاليم و وصاياى ربّانى و نصايح و انجذابات وجدانى است که تعلّق به عالم اخالق "که، 

."اش کلمةا است دارد و مانند سراج، مشکاة و زجاج حقائق انسانيه را روشن و منّور فرمايد و قّوۀ نافذه
٣

شما   

هاى جغرافيايى خود، بيش از پيش به درون حيات جامعۀ اطراف خود  اعى در مجموعهبا استمرار در بذل مس

                                                          
۲۴ايقان، ص ٢

۳۰۷- ۳۰۸، ص۱مکاتيب عبدالبهاء، ج ٣



التّوسعۀ  که براى در بر گرفتن دامنۀ دائم جذب خواهيد شد و با مشکل توسعۀ فرايند يادگيرى سيستماتيکى

کنيد،  ت مىدر رويکردهايى که به آن مبادر.  ايد، مواجه خواهيد گرديد مجهودات بشرى به آن مشغول شده

گيريد، بايد به همان ميزان از استحکام و انسجامى  نماييد، و ابزارهايى که به کار مى هايى که اّتخاذ مى روش

  .نائل گرديد که خصيصۀ الگوى رشدى است که در حال حاضر شروع شده و جريان دارد

که خدمت شما به امم هاى جغرافيايى منوط به خصائص و خصائلى است  رشد پايدار در کلّيۀ مجموعه

افکار و اعمال شما بايد آنچنان از شائبۀ هر تعّصبى، اعم از نژادى، دينى، اقتصادى، .  سازد عالم را متمايز مى

اى، طبقاتى، يا فرهنگى، آزاد و و فارغ باشد که حتّى بيگانگان شما را دوست مهربان خود مشاهده  ملّى، قبيله

شما بايد آنقدر متعالى و حيات شما بايد آنقدر طاهر و عارى از هر آلودگى  معيارهاى تفّوق و برترى.  نمايند

اگر ُحسن سلوک و .  باشد که تأثير معنوى واخالقى شما بر شعور و آگاهى جامعۀ بشرى نفوذ و رسوخ نمايد

يد، قادر صّحت رفتارى را که آثار مبارکه جميع نفوس را به اتّصاف به آن دعوت فرموده به منّصۀ ظهور رسان

سازد،  شمار فساد، اعم از آشکار و پنهان، که اساس جامعۀ بشرى را منهدم مى هاى بى خواهيد بود با شکل

هر يک از آحاد بشر، اعم از فقير و غنى، را دريابيد، قادر  منزلتتنها در صورتى که عّزت و .  مبارزه نماييد

جريانات ادارى تشکيالت شما تحت تأثير اصول مشورت  و تا آن حّد که.  خواهيد بود از امر عدالت دفاع کنيد

  .هاى عظيمى از عالم انسانى قادرند ملجاء و مالذ خود را در جامعۀ بهائى بيابند بهائى باشد، گروه

رويد، اطمينان داشته باشيد که قواى مالٔ اعلى صف بسته و مهيّاى آنند  در حالى که به سرعت پيش مى

  .ادعيۀ مستمّر ما هميشه همراه و مالزم شما خواهد بود.  نمايندکه شما را تأييد و امداد 

العدل اعظم بيت


