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يادگيري حاصله تا يادگيري حاصله تا يادگيري حاصله تا يادگيري حاصله تا ««««، ، ، ، 2005200520052005 دسامبر  دسامبر  دسامبر  دسامبر 27272727پيام پيام پيام پيام 
امروز درباره ي رشد را به اختصار بيان امروز درباره ي رشد را به اختصار بيان امروز درباره ي رشد را به اختصار بيان امروز درباره ي رشد را به اختصار بيان 

مي دارد، و اولويت هاي نقشه ي آينده را مي دارد، و اولويت هاي نقشه ي آينده را مي دارد، و اولويت هاي نقشه ي آينده را مي دارد، و اولويت هاي نقشه ي آينده را 
»»»»....توصيف مي نمايدتوصيف مي نمايدتوصيف مي نمايدتوصيف مي نمايد

2005 دسامبر 31بيت العدل اعظم ـ پيام 

 27مطالب اين جزوه، برگرفته شده از هدايات معهد اعلي در پيام 
.، خطاب به مؤتمر هيأت هاي مشاورين قاره يي، است2005دسامبر 



هدفهدفهدفهدف

:هدف جمع، مطالعه و درك عناصر كليدي نقشه ي پنج ساله ي جديد است       

 از احبـاء     از احبـاء     از احبـاء     از احبـاء    2006200620062006راهي كه در پيش داريم روشن و واضح است، و در رضوان             راهي كه در پيش داريم روشن و واضح است، و در رضوان             راهي كه در پيش داريم روشن و واضح است، و در رضوان             راهي كه در پيش داريم روشن و واضح است، و در رضوان             ««««
اين چنـين   اين چنـين   اين چنـين   اين چنـين   خواهيم خواست كه عزم خود را جزم نمايند و با تمام قوا، در جهتي كه                خواهيم خواست كه عزم خود را جزم نمايند و با تمام قوا، در جهتي كه                خواهيم خواست كه عزم خود را جزم نمايند و با تمام قوا، در جهتي كه                خواهيم خواست كه عزم خود را جزم نمايند و با تمام قوا، در جهتي كه                

» » » » ....قاطعانه تعيين شده، پيش بروندقاطعانه تعيين شده، پيش بروندقاطعانه تعيين شده، پيش بروندقاطعانه تعيين شده، پيش بروند

بيت العدل اعظم
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ارتقاي قابليت ها به سطوح جديدارتقاي قابليت ها به سطوح جديدارتقاي قابليت ها به سطوح جديدارتقاي قابليت ها به سطوح جديد

جامعهجامعهجامعهجامعه تشكيالتتشكيالتتشكيالتتشكيالت

فردفردفردفرد

عكس العمل قاطعانه و صميمانه ي آحاد احباء،     «
جامعه، و تشكيالت، به هدايتي كه پنج سال قبل    

دريافت داشتند، قابليت آن ها را به سطوح      
» .جديدي ارتقاء داده است

بيت العدل اعظم
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دستاوردهادستاوردهادستاوردهادستاوردها: : : : فردفردفردفرد

افزايش قابل توجه ابتكارات فرديافزايش قابل توجه ابتكارات فرديافزايش قابل توجه ابتكارات فرديافزايش قابل توجه ابتكارات فردي

اء تحـت نظـم و    با افزايش قابليت هاي به دست آمده در حين يادگيري، ابتكارات فردي  ـ  اقدام سيستماتيكاقدام سيستماتيكاقدام سيستماتيكاقدام سيستماتيك احبـ
. نيز تعهد به اقدام دراز مدت افزايش مي يابدانضباط بيش تري درآمده، و آگاهي نسبت به مقتضيات اقدام سيستماتيك و

غي باشد يا حلقه هـاي مطالعـه،   مساعي فردي براي تبليغ امر مبارك، اعم از آن كه به صورت بيوت تبلي ـ  تبليغ امرتبليغ امرتبليغ امرتبليغ امر
ت امـ                . يقيناً در حال افزايش است     ر تبليـغ، همـراه بـا       با مهارت ها و روش هاي حاصل از دوره هاي مؤسسه ي آموزشي، كيفيـ

.حكمت و شجاعت بيش تري، و به وضوح، مشاهده مي شود

تـالش مـي كننـد در سـبيل     روحيه ي ابتكار احبايي كه در مساعدت به نفوس ديگري، كه آن ها نيز  ـ  راهنما بودنراهنما بودنراهنما بودنراهنما بودن
ت الزم را بـراي خـدمت بـه عنـوان        . خدمت قدم بردارنـد، دامنـه ي مجهـودات خـود را توسـعه مـي دهنـد              آن هـا، كـه قابليـ

ه ي آن هـا بـراي           راهنماهاي كالس هاي مؤسسه كسب كرده اند، كار دشوار همراهي با شركت            ليـكنندگان در تالش هـاي او 
گي الزم را احراز نمايند كه حلقه هاي مطالعه ي خـود  مبادرت به خدمت را به عهده مي گيرند، و تا زماني كه آن ها نيز آماد       

.دمت خود ادامه مي دهندرا شروع كنند و به همين نهج حركت نمايند، به ديگران كمك كنند، به خ

 شور و شوق، و اطمينان و پايمردي،       حس رو به رشد ابتكار و كارداني، و نيز شهامت و تهور، وقف خويشتن،            
. گواهي صادق بر شور و اشتياق ايماني تزايديافته ي آحاد احباء است       
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مفهوم راهنما بودنمفهوم راهنما بودنمفهوم راهنما بودنمفهوم راهنما بودن

نفس ابالغ كننده بايد راضي و قانع نشود و از پـاي ننـشيند، تـا آن                 «
كه روح شوق و اشتياق در مولود روحاني خويش بدمـد و او را چنـان                
مستعد و اليق سازد كـه بـه نوبـت خـود قيـام نمايـد و بنفـسه در احيـاء                      
نفوس و انتشار اصول و بـثّ تعـاليمي كـه بـه جـان و دل قبـول نمـوده،         

».سعي بليغ و جهد جهيد به منصه ي ظهور رساند

حضرت ولي امراهللا
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جامعهجامعهجامعهجامعه

كـالس هـاي اطفـال، بـه عنـوان      فعاليت هاي اساسي در جامعه، يعني حلقه هاي مطالعه، جلسات دعـا، و           •
برقراري ارتباط صـميمانه از سـوي       بنيادهاي روحاني جامعه، به صورتي توصيف شده اند كه همگي بر پايه ي              

.همراهان با كلمه ي خلّاقه ي الهي قرار دارند

ت هـا الگـوي                     • اليـي را در جامعـه پديـد        بيت العدل اعظم، هم چنين متذكّر مـي شـوند كـه ايـن فع خاصـ
:مي آورند، از جمله

ديل مي شود، و روحيه ي عبـادت جمعـي منبعـث         ـ مطالعه ي تعاليم مباركه و به كار بردن آن ها، به عادتي متداول تب              
 مي نمايد،از جلسات دعا و مناجات به تدريج در مجهودات جمعي جامعه رسوخ و نفوذ

ـ تلفيق زيباي هنرها در فعاليت هاي متنوع،
هاي امر مبارك در جمعيت محلّي تـأثير بـه   ـ كالس هاي تعليم و تربيت روحاني اطفال و نوجوانان، به تقويت ريشه           

سزايي دارد،
ي نمايـد و امكـان غـور و خـوض در آثـار              ـ مالقات هاي خانه به خانه، پيوندهاي دوستي اعضاي جامعه را تقويت م            

.مباركه را فراهم مي آورد

.مي دانند» مجموعه هاي هم جوار«را مطابق با » جامعه«بيت العدل 
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تشكيالتتشكيالتتشكيالتتشكيالت

:د دارد كه عبارتند ازبه طور خاص، براي تشكيالت دو ناحيه ي يادگيري در حين اين نقشه وجو

د در مقياسـي وسـيع   ايجاد طرح ها و تمهيـداتي بـراي همـاهنگي در سـطح مجموعـه، كـه در آن، رشـ           •
سه در    : در طرح هاي مزبور، همكاري نزديك سـه بخـش الزامـي اسـت        . جريان دارد  هماهنـگ كننـده ي مؤسـ

.مجموعه ي جغرافيايي، لجنه ي تبليغ منطقه يي، و اعضاي هيأت معاونت

:عملكرد محافل روحاني محلّي در فرهنگ جديد رشد•

 ايـن محافـل بـه تـدريج         ـ در مجموعه هايي كه اكثر محافل روحاني محلّي بي نهايـت ضـعيف هـستند،               
.مسؤوليت هاي خود را به عهده مي گيرند

ات      ـ محافل روحاني محلّي كه سوابق طوالني تري دارند، در پي دوره يي از              اصالحات، با درك واقعيـ 
.مايندجديد در سطح مجموعه ارايه ي توانايي هاي ازدياد يافته را آغاز مي ن

.امعه را بر عهده دارند   تشكيالت در وضعيت يادگيري هستند و هدايت، تشويق، و حمايت افراد و ج   
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ارتقاي قابليت ها به سطوح جديدارتقاي قابليت ها به سطوح جديدارتقاي قابليت ها به سطوح جديدارتقاي قابليت ها به سطوح جديد

رشد بالانقطاع اين قابليت براي هدف   «
پيشبرد جريان دخول افواج مقبلين، از اهميت     

» . اساسي برخوردار است

بيت العدل اعظم

جامعهجامعهجامعهجامعه تشكيالتتشكيالتتشكيالتتشكيالت

فردفردفردفرد
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چالش: : : : فـردفـردفـردفـرد

 بايد به ايشان انتقـال      دروس معمول در جريان مؤسسه، براي تأثير بر روي صدها هزار نفر ديگر            •
).1كتاب (يابد 

سه،      • ت خدمت به عنوان راهنمـاي دوره هـاي مؤسـال امـر        «قابلي كـه بـه تزايـد تعـداد حاميـان فعـ
).7كتاب (بايد افزايش يابد » مبارك، به شيوه يي كه إلي غيرالنّهايه استمرار دارد،

، ارتقـاء   بـين المللـي   جريان ورودي مهاجرين، چـه در جبهـه هـاي داخلـي و يـا در صـحنه هـاي                     •
).ارتقاء(مجموعه هاي هم جوار را حمايت خواهد كرد 

: در مورد نقش فرد، دو جنبه ي اساسي در يادگيري بارز مي باشد      
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چالش: : : : جامعهجامعهجامعهجامعه

:در مورد اين يادگيري، سه جنبه ي اساسي و بارز وجود دارد

: ـ با يادگيري و نهادينه ساختن مقتضيات پنج گانه ي آن»»»»تقويت درك نسبت به اقدام سيستماتيكتقويت درك نسبت به اقدام سيستماتيكتقويت درك نسبت به اقدام سيستماتيكتقويت درك نسبت به اقدام سيستماتيك««««•
،»امكانات و منابعوصول به ديدگاه واحدي نسبت به رشد مبتني بر ارزيابي واقع بينانه ي «ـ 1
،»تمهيد تدابيري كه براي آن ساختاري ايجاد كند«ـ 2
،»ابداع و اجراي نقشه هاي عملي متناسب با قابليت ها«ـ 3
،»اِعمال اصالحات الزم در عين حفظ پيوستگي«ـ 4
.»تزايد دستاوردها«ـ 5

گشودن وجوهي از حيات جامعـه بـه روي گـستره ي وسـيع تـري از      « ـ  گرايش به نگرشي رو به بيرونگرايش به نگرشي رو به بيرونگرايش به نگرشي رو به بيرونگرايش به نگرشي رو به بيرون•
».استقبال از تعداد كثيري كه به آن اقبال كرده اند«و » نفوس،
تمركـز، بـا همـساني يـا        «نبايـد ايـن     . »هدف واحد پيشبرد دخـول افـواج مقبلـين        «ـ بر روي        حفظ تمركز حفظ تمركز حفظ تمركز حفظ تمركز •

حفظ تمركز بدان اشاره ندارد كه نيازها و عاليق خاص ناديـده            «، چرا كه    »منحصر به فرد بودن اشتباه گرفته شود      
جديـد، فعاليـت هـاي ضـروري كنـار          گرفته مي شوند، چه رسد به آن كه براي ايجاد ظرفيت جهت فعاليـت هـاي                 

».گذاشته شوند

مجموعه يي بعد از مجموعه ي ديگر،        «و بايد در هر   » وجه مشخّصه و بارز اين مرحله از پيشرفت است،           ...يادگيري، «
» .يادگيري در بافت تصميم گيري جاي گير شود    
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جامعهجامعهجامعهجامعه

 مجموعـه ي جغرافيـايي هـم جـوار، در           1500برپاساختن برنامه هاي فشرده ي رشد در دست كم          •
.طول دوره ي نقشه

ز طريـق برنامـه هـاي       بازشناخت، ترويج، و حمايت برنامه ي توان دهي روحاني نوجوانـان، كـه ا             •
.ه وجود آورده انداجراء شده توسط مؤسسات آموزشي، فعاليت اساسي چهارم را في نفسه ب

:دو چالش فوق العاده
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چالش: : : : تشكيالتتشكيالتتشكيالتتشكيالت

جموعـه هـاي    نكات بسياري در خصوص وظايفي كه هر يك از سه بخش مهم طـرح اداره ي م                •
بايد انجـام   ) مؤسسه ي آموزشي، لجنه ي تبليغ منطقه يي، و اعضاي هيأت معاونت           (جغرافيايي هم جوار    

.دهند، و روابط ميان آن ها، آموخته شود

ري كه در هر يـك     جوامع بزرگ، به خصوص شهرها، به مناطق كوچك تر و يا محلّه ها، به طو              •
خابات محافل روحاني محلّي،  از آن ها ضيافت نوزده روزه تشكيل شود، تقسيم گردد، و نيز جريان انت             

.ي شوددر جوامعي كه تعداد اعضاي آن به هزاران نفر افزايش مي يابد، بازبين

:دو بعد اساسي يادگيري كه بايد ظرف چند سال آينده محقّق گردند
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اعضاي محافل روحاني محلّياعضاي محافل روحاني محلّياعضاي محافل روحاني محلّياعضاي محافل روحاني محلّي

يش مـي يابـد، و جهـت    براي اداره ي امور جوامعي كه تعداد اعضاي آن ها به هـزاران نفـر افـزا             «•
شـوند، كـساني كـه در محافـل روحـاني خـدمت       » امناء الـرّحمن بـين اإلمكـان   «وصول به مقصود كه   

».هند گذراندمي كنند در سال هاي آينده ضرورتاً دوره هاي فشرده ي يادگيري را خوا
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صفاتي براي خدمت   •ردردردردــــفففف
اقدام سيستماتيك  •
ابتكار در تبليغ    •
به عنوان راهنما  •

 ـ صدها هزار   1كتاب  •
به عنوان راهنما ـ با تمام توان     •
مهاجرت  •

طرح هاي هماهنگي مجموعه ي هم جوار     •تشكيالتتشكيالتتشكيالتتشكيالت
محافل روحاني محلّي      •

روابط داخلي در طرح هاي هماهنگي مجموعه ي جغرافيايي هم جوار            •
ات  محافل روحاني محلّي ـ مديريت جوامع بزرگ مانند ضيافت؛ جريان انتخاب                •
دوره ي فشرده ي يادگيري براي محافل روحاني            •

فعاليت هاي اساسي ـ بنيادهاي روحاني         •جامعهجامعهجامعهجامعه
آغاز برنامه هاي فشرده ي رشد      •
جلسات بررسي و تأمل       •
مدارس تابستانه     / اثربخشي به ضيافات      •

: يادگيري در قالب مجموعه هاي جغرافيايي هم جوار       
اقدام سيستماتيك  •
محيط پذيرا  •
حفظ تمركز   •
 برنامه ي فشرده ي رشد      1500•
توسعه ي برنامه ي نوجوانان      •

چالش هاي نقشه ي پنج ساله ي آيندهچالش هاي نقشه ي پنج ساله ي آيندهچالش هاي نقشه ي پنج ساله ي آيندهچالش هاي نقشه ي پنج ساله ي آيندهتجربه هاي نقشه ي پنج ساله ي گذشتهتجربه هاي نقشه ي پنج ساله ي گذشتهتجربه هاي نقشه ي پنج ساله ي گذشتهتجربه هاي نقشه ي پنج ساله ي گذشتهعواملعواملعواملعوامل
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راهبردهاي الزم براي پيشبرد مجموعه هاراهبردهاي الزم براي پيشبرد مجموعه هاراهبردهاي الزم براي پيشبرد مجموعه هاراهبردهاي الزم براي پيشبرد مجموعه ها

».اصلي دروس را بگذرانندجريان مؤسسه بايد تقويت گردد تا تعداد معتنابهي از ياران سلسله ي «•
».رند از اين لحاظ اساسي خواهند بودفعاليت هاي فشرده ي مؤسسه كه توجه كافي به جزء عملي مبذول مي دا«•
رقـراري ارتبـاط بـا جامعـه ي بـزرگ بـه طـور        تعداد فعاليت هاي اساسي بايد به طور مستمر تزايد يابـد و دايـره ي ب             «•

».سيستماتيك توسعه يابد
بسيج قواي احباء، به طور دوره يـي        جلسات بررسي و تأمل بايد جهت نظارت بر پيشرفت، حفظ وحدت انديشه و              «•

».تشكيل شود
».يط، به مرحله ي اجرا درآيدطرح هايي براي اداره ي جريان رشد، بايد تدريجاً، بنا به مقتضاي شرا«•
ي مورد عالقه و توجه در سـال هـاي آتـي    قابليت در سطح مجموعه، براي حفظ رشد، هم چنان الزام آورترين نكته    «•

».خواهد بود
و منابع به ميدان عمل و از ميدان عمل را        پيشرفت جاري ساختارهاي ناحيه يي و ملّي براي تسهيل جريان اطّالعات            «•

».نمي توان ناديده گرفت
».ي به همان اندازه برخوردار استحمايت از مجموعه ي هم جوار از طريق جريان ورودي مهاجرين از اهميت«•
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برنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشد

چه جريان هايي به آغاز برنامه هاي فشرده ي رشد مي انجامند؟•
هدف نقشه ي بعدي، با توجه به برنامه هاي فشرده ي رشد چيست؟•

 است، اما تلويحاً به سـطحي از        طبق درك و برداشت فعلي، برنامه ي فشرده ي رشد، ساده، روشن، و مؤثّر             «�
».جد و جهد اشاره دارد كه عزم احباء را امتحان مي كند

بـق مراحـل متمـايز توسـعه،     اين برنامه شامل چرخه هاي فعاليت، هر يـك عمومـاً سـه ماهـه، اسـت كـه ط                 «�
».تحكيم، بررسي و تأمل، و برنامه ريزي پيش مي رود

پرسشپرسشپرسشپرسش
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اي طرح هاي تبليغيِ دقيقاً طرّاحي شده     نقشه هايي كه براي اين مرحله تدوين مي شود، بدون استثناء، شامل اجر       اقداماتاقداماتاقداماتاقدامات
 كه غالباً با بسيج گروه هاي تبليغي به      و فعاليت هاي گسترده ي مالقات هاي خانه به خانه و بيوت تبليغي است       

.مرحله ي اجرا درمي آيد   

تسبه از گذراندن دوره هاي مؤسسه       تجربه نشان مي دهد كه هر چه اقدامات و روش هاي تبليغي با قابليت مك            نتايجنتايجنتايجنتايج
. ر خواهد بود  دقيق تر، هم تراز، و متوازن گردند، نتايج حاصله نويدبخش تر و مفيدت       

 نبايد آن را به عنوان زماني براي         اگرچه اين مرحله ممكن است شامل بعضي از عناصر ابالغ امر باشد، اما            احتياطاحتياطاحتياطاحتياط
از فعاليت ها، كه صرفاً      انعقاد معدودي جلسات براي وصول به اين هدف و دست زدن به مجموعه يي      

. اطّالعاتي را منتقل مي سازد، تلقّي كرد  

تبليغ آن ها   توسعه ي دايره ي نفوس عالقه مند به امر الهي، يافتن نفوس مستعد و      هدفهدفهدفهدف
دو هفته، با باالترين حد فشردگي   دورهدورهدورهدوره

نكات كليدينكات كليدينكات كليدينكات كليدي

برنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشد

فاز توسعهفاز توسعهفاز توسعهفاز توسعه
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نگراني نسبت به       . فال و نوجوانان مبذول گردد    ماهيت مجموعه هرچه كه باشد، الزم است در همه جا توجهي دقيق به اط           «احتياطاحتياطاحتياطاحتياط
 انساني عرض وجود مي كند، و هيچ تالشي در بناي           تعليم و تربيت اخالقي و روحاني جوانان قوياً در آگاهي و شعور عالم            

» .جامعه نمي تواند آن را ناديده بگيرد     

اما بايد  . عداد معتنابهي تسجيلي جديد را باعث گردد        اين مرحله، تا آن جا كه اين اقدامات قاطعانه دنبال شود، مي تواند ت          «نتايجنتايجنتايجنتايج
تنها تبليغ نفوس مستعد، بلكه هم چنين شناسايي           توجه داشت كه هم زمان با پيشرفت يادگيري و كسب تجربه، توانايي نه                
عه مي يابد، و كلّ مؤمنين جديد از چرخه يي تا            بخش هايي از كل، جمعيتي كه داراي استعدادي در حد باال هستند، توس                 

».چرخه ي ديگر افزايش پيدا مي كند   

 كافي از      ، وارد ساختن درصدي از مؤمنين جديد به جريان مؤسسه است تا ذخيره ي               هيكي از اهداف اوليه ي اين مرحل   «هدفهدفهدفهدف
نفوسي كه در حلقه هاي مطالعه شركت مي كنند، با              . ... منابع انساني براي چرخه هاي آتي رشد پايدار وجود داشته باشد              

 كلّيه ي آن ها براي حضور در جلسات دعا و       رشته يي از مالقات هاي خانه به خانه تحت پرورش قرار مي گيرند، و از          
ود و تدريجاً الگوي حيات جامعه به آن ها عرضه            مناجات، انعقاد ضيافت نوزده روزه، و رعايت ايام متبرّكه دعوت مي ش                  

ه ي متحرّيان و همراهي كردن آنان در        بنابراين اين ماهيت مرحله تحكيم را، كه عمدتاً شامل حمايت از عالق          . ...مي گردد
» .تحرّي روحاني خود مي باشد تا در ايمان خود تقويت شوند          

نكات كليدينكات كليدينكات كليدينكات كليدي

برنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشد

فاز تحكيمفاز تحكيمفاز تحكيمفاز تحكيم
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برنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشدبرنامه هاي فشرده ي رشد

فاز بررسي و تأملفاز بررسي و تأملفاز بررسي و تأملفاز بررسي و تأمل

تشخيص قابليت هاتشخيص قابليت هاتشخيص قابليت هاتشخيص قابليت ها

ويژگي اصليويژگي اصليويژگي اصليويژگي اصلي

هدفهدفهدفهدف
نكات كليدينكات كليدينكات كليدينكات كليدي

موجود انساني در پايان چرخه براي             در نقشه هايي كه تهيه مي شود، قابليت افزايش يافته بر حسب منابع            برنامه ريزيبرنامه ريزيبرنامه ريزيبرنامه ريزي
جمعيت و پويايي      اجراي وظايف مختلف، از طرفي، و دانش افزوده در خصوص استعداد پذيرش      

» .تبليغ، از طرف ديگر، مطمح نظر قرار مي گيرد      

.   ه ي جدي نيز برخوردار است       اين جلسات به همان ميزان كه اجتماعي مسرّت انگيز مي باشد، از مشاور           «
خنراني هاي بيش از اندازه        تحليل دقيق تجربه، از طريق مذاكرات مبتني بر مشاركت افراد، نه با س         

انديشه و ارتقاي ميزان    پيچيده و مطنطن و مفصل، به حفظ وحدت ديدگاه، شدت بخشيدن به وضوح                
آن چه كه در چنين تحليلي اهميت دارد، بررسي آمارهاي ضروري          . شور و شوق، كمك مي كند  

» .است كه مجموعه ي بعدي اهدافي را كه بايد اتّخاذ گردد، مطرح مي سازد        

ر مي باشد، مرحله يي است       آن چه كه در پيشرفت برنامه ي فشرده ي رشد از اهميت اساسي برخوردا                 «
ر حين عمل بيان مي گردد،       كه به برسي و تأمل اختصاص مي يابد، كه در آن درس هاي آموخته شده د           

».و در نقشه هاي مربوط به چرخه ي بعدي فعاليت ادغام مي شود           

بررسي و بررسي و بررسي و بررسي و 
تأملتأملتأملتأمل

فازفازفازفاز
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نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

مرّ آن ها بايد ابعاد دستاوردها و موفّقيت هايي كه با فضل و عنايـت مـست             «
».حضرت بهاءاهللا در دهه ي گذشته حاصل نموده اند، تشخيص دهند

 ساله ـ انتقال تعليم و تربيت روحاني به گروه فزاينـده يـي    4نقشه ي ) الف
از مؤمنين

 ساله ـ افزايش تعداد جلسات دعا و مناجات تا شش برابر،          5نقشه ي   ) ب 
هاي اطفال و نوجوانان تا سه برابر، افزايش تعداد          افزايش تعداد كالس 

هاي مطالعه در سراسر جهان تا بيش از يازده هزار           حلقه 

ــز و       ... «- ــدت انگي ــان وح ــشش جري ــرو بخ ــر و ني ــان گي ــدامات جه اق
».تركيب كننده ي عالم است

فقط اهل بهاء هستند كه در بحبوحه ي طغيان اين عصر پرطوفان، مـي               «-
دانند كه دست قدرت پروردگار است كه آن سفينه ي نجات را به سوي              

».مقصد مي راند
و فقــط آنــان انــد كــه بــه بــافتن تــار و پــود سياســت مــنظّم جهــاني  ... «-

».مشغول اند و از بسط رشد آرام و تدريجي اش واقف و آگاه
وجه مشخّصه و جالل عصري تلقّي خواهد       « تشكيالت آن ها است كه      -

»...شد
ي   يگانه روزنه ي اميدي است كه در جامعه       ...جريان سازندگي،    « -

» .خورد  مبتالي كنوني به چشم مي    

اعتماد به قابليت ياران جهت غلبه بر موانعي كه در سبيل آن ها اعتماد به قابليت ياران جهت غلبه بر موانعي كه در سبيل آن ها اعتماد به قابليت ياران جهت غلبه بر موانعي كه در سبيل آن ها اعتماد به قابليت ياران جهت غلبه بر موانعي كه در سبيل آن ها 
مسلّماً پديدار خواهند شدمسلّماً پديدار خواهند شدمسلّماً پديدار خواهند شدمسلّماً پديدار خواهند شد

احباء بايد هميشه نسبت به عظمت قواي روحاني كه در اختيار احباء بايد هميشه نسبت به عظمت قواي روحاني كه در اختيار احباء بايد هميشه نسبت به عظمت قواي روحاني كه در اختيار احباء بايد هميشه نسبت به عظمت قواي روحاني كه در اختيار ««««
»»»»....آن ها است، آگاه و هشيار بمانندآن ها است، آگاه و هشيار بمانندآن ها است، آگاه و هشيار بمانندآن ها است، آگاه و هشيار بمانند
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