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 ترجمه اى از پيام بيت  العدل اعظم الهى خطاب به بهائيان جهان

 بديع)  ۱۶۷ ميالدى (۲۰۱۰رضوان  

(از  :مرکز جهانى بهائى )

 

 

پيروان حضرت بهاءا در سراسر عالم مالحظه فرمايند 

 ،دوستان عزيز و محبوب

       با قلوبى سرشار از تحسين براى پيروان حضرت بهاءا، در کمال مسّرت اعالم مى داريم که در اين ايّام )۱(

فرخندۀ رضوان تعداد جديدى از برنامه هاى فشردۀ رشد در هر يک از قاّرات عالم آغاز شده که رقم کّل اين 

 مى رساند و هدف نقشۀ پنج ساله را يک سال پيش از اختتام آن تحّقق ۱۵۰۰برنامه ها را در سراسر جهان به بيش از 

مى بخشد  .به شکرانۀ اين موّفقيّت عظيم و اين پيروزى شگفت انگيز سر تعظيم و سپاس به درگاه حضرت بى نياز 

فرود مى آوريم  .سالکان طريق خدمت اعطاى اين فرصت يک ساله را فضل و موهبتى از محبوب عالميان به جامعۀ 

پيروان خويش دانسته آن را ارج مى نهند، فرصتى که در آن قادرند الگوى ترويج و تحکيم را که اکنون در همه جا 

تمّکن يافته استحکام بخشند و براى اقداماتى که در نقشۀ جهانى بعدى به اجراى آن دعوت خواهند شد آماده 

گردند، نقشه اى که پنج سال امتداد خواهد داشت و پنجمين نقشه از سلسله مجهوداتى خواهد بود که هدف صريح 

آن پيشبرد فرايند دخول افواج است .

        چون در اين ايّام خجسته به تأّمل مى پردازيم، الزم مى دانيم يک نکته را روشن  سازيم  :حّس عميق )۲(

مباهات و سپاس اين جمع چندان مرهون موّفقيّت هاى آمارى شما نيست، اگرچه آن خود قابل توّجه است .سپاس 

و امتنان اين مشتاقان به سبب مجموعه اى از تغييرات و تحّوالتى است که در سطح عميق تر فرهنگ جامعه به وجود 

آمده است، تحّوالتى که اين موّفقيّت ها بر آن گواهى مى دهد  .مهم ترين اين تحّوالت افزايش توان مندى احبّا در 

صحبت و مذاکره با ديگران در بارۀ امور روحانى و به آسانى سخن گفتن راجع به نفس مقّدس حضرت بهاءا و 

اين ظهور اعظم است  .احبّا به خوبى دريافته اند که تبليغ امر ا از جمله لوازم اّوليّۀ يک زندگى آراسته به رأفت و 

بخشندگى است .

        در پيام هاى اخير، مسّرت خود را از مشاهدۀ افزايش مستمّر فّعاليّت هاى تبليغى در سراسر جهان ابراز )۳(

داشته ايم  .ايفاى اين وظيفۀ اساسى روحانى از طرف افراد احبّا از جمله خصوصيّات ضرورى حيات بهائى بوده و 

 برنامۀ فشردۀ رشد به خوبى نشان مى دهد که آحاد مؤمنين با شهامت و بصيرت فزاينده اى از ۱۵۰۰هست  .تأسيس 

حلقۀ اعضاى فاميل و دوستان خود گام فراتر نهاده آماده اند تا يد قدرت الهى آنان را به سوى نفوس مستعّد در هر 

محل که ساکن باشند هدايت نمايد  .حتّى بر اساس يک تخمين بسيار محتاطانه، تعداد کسانى که هم اکنون در 
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فّعاليّت هاى فشردۀ دوره اى شرکت مى کنند تا بر اساس تفاهم و درک مشترک با کسانى که قبًال آنها را بيگانه 

مى شمردند پيوند دوستى ببندند به ده ها هزار نفر بالغ مى شود .

        احبّا در مساعى خود براى معّرفى ساده و واضح حقايق اساسى امر ا، از نمونۀ بارز و گوياى کتاب ششم )۴(

مؤّسسۀ روحى بهرۀ وافر برده اند  .هر جا که منطِق اصلى اين طرز معّرفى درک  شود و از گرايش تبديل آن به يک 

فرمول اجتناب  گردد، استفاده از آن گفتگويى را آغاز مى کند که خصوصيّت مميّزۀ آن حسن تفاهم و کيفيّت روابط 

حاصله بين طرفين است  .مادام که اين گفتگو از مالقات اّوليّه فراتر رود و يک دوستى واقعى شکل گيرد، اين نوع 

تبليغ مستقيم مى تواند عاملى راه گشا براى يک فرايند پايدار تقليب روحانى باشد  .اين مسئله که تماس اّوليّه با اين 

دوستاِن تازه يافته منجّر به دعوت آنان به تسجيل و يا شرکت در يکى از فّعاليّت هاى جامعۀ بهائى شود، چندان مهم 

نيست  .آنچه حائز اهّميّت بيشترى مى باشد اين است که هر فرد احساس کند که هم کاريش با جامعۀ بهائى در 

کمک  به بهسازى اجتماع با گرمى مورد استقبال قرار مى گيرد و از اين طريق در مسيرى از خدمت به بشريّت گام 

مى نهد که ممکن است در بدايت و يا در مراحل بعدى به تسجيل او بيانجامد .

        اهّميّت اين تحّول را نبايد ناچيز انگاشت  .در هر محدودۀ جغرافيايى، پس از آنکه الگوى عمل )۵(

استحکام يافت، بايد از طريق شبکه اى از هم کاران و آشنايان به گسترش آن پرداخت و در عين حال قوا را بر روى 

گروه هاى کوچک تر متمرکز نمود تا هر يک از آنها کانونى از فّعاليّت هاى فشرده گردد  .در يک محدودۀ جغرافيايى 

شهرى، حدود چنين کانون فّعاليّتى احيانًا بهتر از هر چيز مرزهاى يک محلّه مى باشد و در يک محدودۀ روستايى، 

يک دهکده فضاى اجتماعى مناسبى براى اين منظور خواهد بود  .اشخاصى که در اين شرايط به خدمت 

مشغولند، اعّم از سکنۀ محل يا معلّمينى از نقاط ديگر، براستى بايد فّعاليّت هاى خود را گامى در جهت 

جامعه سازى بدانند  .اطالق عناوينى چون ديدار "منزل به منزل "به مجهودات تبليغى آنها، حتّى اگر اّولين تماس 

شامل ديدار ساکنان يک خانه بدون اّطالع قبلى باشد، فرايندى را که هدفش افزايش توان مندى مردم براى به 

عهده گرفتن مسئوليّت پيشرفت روحانى، اجتماعى و عقالنى خود مى باشد به نحو شايسته اى توصيف 

نمى نمايد  .فّعاليّت هايى که اين فرايند را به پيش مى برد و دوستان تازه به مشارکت در آن دعوت 

مى شوند  :جلساتى که خصلت نيايش را در جامعه تقويت مى کند، کالس هايى که قلوب و اذهان لطيف کودکان را 

پرورش مى دهد، گروه هايى که انرژى سرشار نوجوانان را جهت مى بخشد، حلقه هاى مطالعه اى که به روى همه باز 

است و افرادى با پيشينه هاى گوناگون را قادر مى سازد تا پا به پاى يک ديگر به پيش روند و کاربرد تعاليم الهى را در 

حيات فردى و جمعى خود شناسايى نمايند  -همۀ اين فّعاليّت ها احيانًا بايد تا مّدتى با مساعدت افرادى غير از 

سکنۀ محل تداوم يابد  .اّما بايد انتظار داشت که افزايش تعداد اين فّعاليّت هاى اساسى به زودى توّسط منابع 

انسانى بومى محلّه يا دهکده يعنى زنان و مردانى که مشتاق بهبود شرايط ماّدى و معنوى محيط اطراف خود 
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هستند، تداوم پذيرد  .بنا بر اين به تدريج ترتيبى بديع و موزون از حيات جامعه که متناسب با توان مندى تعداد 

فزاينده اى از افرادى متعّهد به بينش حضرت بهاءا در مورد يک نظم بديع است، ظاهر مى گردد .

        در اين بستر، آمادگى براى پذيرش پيام حضرت بهاءا به صورت تمايل به مشارکت در فرايند )۶(

جامعه سازى که با فّعاليّت هاى اساسى نقشه به حرکت درمى آيد، جلوه گر مى شود  .در محدوده هاى جغرافيايى 

متعّددى که در آن برنامۀ فشردۀ رشد اکنون در حال اجرا است، وظيفۀ احبّا در سال آينده اين است که با به کار 

بردن روش مستقيم معّرفى مبانى امر مبارک، به تبليغ در بين يک يا چند جمعيّت  مستعّد بپردازند و نفوسى را بيابند 

که آرزومندند سستى و رخوتى را که اجتماع بر آنان تحميل نموده از خود بزدايند و با کار کردن در کنار يک ديگر در 

محلّه ها و دهکده هاى خود، يک فرايند تقليب جمعى را آغاز نمايند  .اگر احبّا به تالش خود براى آموختن راه و 

روش هاى جامعه سازى در محيط هاى کوچک به صورت مذکور ادامه دهند، اطمينان داريم که به هدف ديرينۀ 

مشارکت عمومى در امور امرى به مراتب نزديک تر خواهيم شد .

        براى تحّقق اين هدف خطير، احبّا و مؤّسساتى که به آنها خدمت مى کنند بايد مساعى خود را صرف )۷(

تقويت فرايند مؤّسسۀ آموزشى در محدودۀ جغرافيايى نمايند و تعداد افرادى را که قادرند راهنماى حلقه هاى مطالعه 

شوند به نحو قابل مالحظه اى افزايش دهند  .زيرا بايد توّجه داشت، فرصتى که اکنون براى پرورش يک حيات پويا 

و هدف مند در محلّه يا دهکده در دسترس احبّا قرار گرفته تنها محصول تحّوالت مهّمى است که طّى ده سال 

گذشته در آن جنبه از فرهنگ جامعۀ بهائى که مربوط به تزييد معلومات امرى مى باشد، رخ داده است .

 احبّا را به تأسيس مؤّسسات آموزشى در سراسر جهان دعوت نموديم، ۱۹۹۵        هنگامى که در دسامبر سال )۸(

الگوى رايج در جامعۀ بهائى براى کمک به احبّا براى کسب معارف امرى اساسًا دوره ها و کالس هايى بود که به 

مّدت هاى متفاوت براى مطالعۀ مواضيع  مختلف تشکيل مى شد  .اين الگو نيازهاى مراحل ابتدايى توسعۀ جامعۀ 

جهانى بهائى را که تعداد اعضاى آن هنوز نسبتًا معدود و توّجهش عمدتًا به گسترش جغرافيايى خود در سطح کرۀ 

زمين معطوف بود به خوبى برآورده مى ساخت  .اّما در آن زمان به  صراحت اظهار داشتيم که براى آنکه فرايند 

دخول افواج به نحو قابل مالحظه اى سرعت يابد ضرورى خواهد بود که رويکرد ديگرى براى مطالعۀ آثار شکل 

گيرد، رويکردى که منجّر به ورود تعداد کثيرى به ميدان عمل گردد  .به اين منظور، از مؤّسسات آموزشى خواستيم 

که گروه هاى فزاينده اى از احبّا را براى خدمت به امر ا از طريق دوره هايى که دانش، بينش و مهارت هاى الزم را 

براى انجام وظايف متعّدد مربوط به تسريع ترويج و تحکيم ارائه مى نمايد، يارى دهند .

        مطالعۀ آثار امرى و کوشش براى درک بهتر ظهور شکوه مند حضرت بهاءا تکليفى است که بر عهدۀ هر )۹(

يک از پيروان آن حضرت گذاشته شده است  .همه موّظفند که بر حسب توان و تمايل خود، در بحر زّخار ظهور 

اعظمش کاوش نمايند و از الٓلى حکمت که در آن به وديعه گذاشته شده بهره برند  .بدين ترتيب کالس هاى محلّى 

تزييد معلومات، مدارس تابستانه و زمستانه، و جلسات مخصوصى که در آن احبّاى متبّحر در آثار بهائى مى توانستند 
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بينش  خود را در بارۀ مواضيع  مختلف با ديگران در ميان بگذارند طبيعتًا از ويژگى هاى برجستۀ حياتبهائى 

گرديد  .همان گونه که عادت به تالوت روزانۀ آيات الهى جزئى ضرورى از هويّت بهائى باقى خواهد ماند، اين 

نوع مطالعات نيز جزئى از حيات جمعى جامعه خواهد بود  .اّما وقتى مطالعه و خدمت با هم توأم گردد و هم زمان 

صورت گيرد، درک مقتضيات آيات الهى هم براى رشد فردى و هم براى پيشرفت اجتماعى چندين برابر افزايش 

مى يابد  .در ميدان خدمت، دانش مورد آزمايش قرار مى گيرد، سؤاالتى در حين عمل پيش مى آيد و مدارج 

جديدى از فهم و ادراک حاصل مى شود  .به مدد سيستم آموزِش از راه دور که اکنون در کشورهاى مختلف يکى 

پس از ديگرى تأسيس گرديده و عناصر اصلى آن شامل حلقۀ مطالعه، راهنما و مواّد درسى مؤّسسۀ آموزشى روحى 

است، جامعۀ جهانى بهائى اين توان مندى را کسب نموده که هزاران بل ميليون ها نفر را قادر  سازد که آثار الهى را 

در گروه هاى کوچک با هدِف مشّخص تحّقق بخشيدن به تعاليم بهائى و پيشبرد فّعاليّت هاى امرى به مرحلۀ بعدى 

يعنى ترويج و تحکيم مستمّر در مقياسى وسيع، مطالعه نمايند .

      اهّميّت حصول چنين امکاناتى را نبايد ناديده گرفت  .بى ارادگى و بى تفاوتى مولود فشارهاى اجتماع )۱۰(

امروزى است  .اشتياق به تفريح و سرگرمى از کودکى با کارآيى روزافزون تقويت مى شود و نسل هايى تربيت 

مى گردند که با ميل و رضا از هر کس که در برانگيختن احساسات سطحى مهارت دارد پيروى مى کنند  .حتّى در 

بسيارى از نظام هاى آموزشى، با محّصلين طورى رفتار مى شود که گويا ظروفى تهى براى دريافت اّطالعات 

هستند  .اينکه عالم بهائى موّفق به ايجاد فرهنگى شده است که شيوه اى از تفّکر، مطالعه و عمل را ترويج مى دهد 

و همگان خود را رهروان يک مسير خدمت مى دانند  -يک ديگر را مساعدت نموده با هم به پيش مى روند، دانشى 

را که هر يک در هر مقطع زمانى دارا است ارج مى نهند و از گروه بندى مؤمنين به دسته هايى مثل "بامعلومات "و 

"بى معلومات "اجتناب مى ورزند  -موّفقيّتى است بس عظيم و در آن تحّرک يک نهضت توّقف نا پذير به چشم 

مى خورد .

      آنچه از ضرورت خاّصى برخوردار است افزايش چشم گير کيفيّت فرايند آموزشى در سطح حلقۀ مطالعه در )۱۱(

طّى سال آينده مى باشد تا استعداد بالقّوۀ سکنۀ محلّى براى ايجاد چنين پويايى و تحّرکى تحّقق پذيرد  .براى 

حصول اين مقصود، نقش کسانى که در مقام راهنما خدمت مى کنند مهم خواهد بود  .وظيفۀ اين راهنمايان همانا 

ايجاد محيطى است که در دوره هاى مؤّسسۀ آموزشى پيش بينى شده، محيطى که موجب توان دهى روحانى به 

افراد مى گردد تا خود را عوامل فّعال يادگيرى خويش و دست اندرکاران تالش هاى مستمّر براى استفاده از دانش 

براى ايجاد تحّول فردى و جمعى شمرند  .اگر در اين مورد قصور شود، هر قدر تعداد حلقه هاى مطالعه در محدودۀ 

جغرافيايى افزايش يابد، باز نيروى الزم جهت ايجاد تغيير توليد نخواهد شد .

      براى آنکه کار راهنمايان به مدارج عالى ترى از کمال برسد، بايد به خاطر داشت که مسئوليّت اّوليّۀ )۱۲(

پرورش منابع انسانى در يک منطقه يا کشور به عهدۀ مؤّسسۀ آموزشى است  .مؤّسسۀ آموزشى در عين حال که 
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مى کوشد تعداد شرکت کنندگان را افزايش دهد، بايد به صورت يک ساختار  -از هيئت مديره گرفته تا 

هماهنگ کنندگان در سطوح مختلف و راهنمايانى که به تودۀ مردم خدمت مى کنند  -به همان ميزان بر کارآيى 

تمامى سيستم تأکيد داشته باشد، زيرا نهايتًا حصول دست آوردهاى مستمّر کّمى منوط به پيشرفت کيفى خواهد 

بود  .در سطح محدودۀ جغرافيايى هماهنگ کنندگان بايد در مجهودات خويش براى همراهى راهنمايان حلقه هاى 

مطالعه هم پويايى و اشتياق از خود نشان دهند و هم از تجربيّات عملى استفاده کنند  .هم چنين آنها موّظفند 

جلساتى ادوارى براى راهنمايان ترتيب دهند تا در بارۀ مجهودات خود تفّکر و تأّمل نمايند  .جلساتى که به منظور 

مطالعۀ مجّدد منتخباتى از مواّد مؤّسسۀ آموزشى تشکيل مى گردد ممکن است گاه گاهى مفيد باشد به شرط آنکه 

نياز به آموزش مداوم را تلقين ننمايد  .قابليّت هاى راهنما با ورود وى به ميدان عمل و کمک به ديگران در جهت 

نيل به اهداف سلسله نقشه هاى جهانى کنونى از طريق مطالعۀ دوره هاى متسلسل و اجراى قسمت هاى عملى آن، 

به تدريج افزايش مى يابد  .هم چنان که زنان و مردان در سنين مختلف اين دوره هاى متسلسل را مى گذرانند و با 

کمک راهنمايان مطالعۀ هر دوره را تکميل مى نمايند، ديگران  -به خصوص هماهنگ کنندگانى که مسئول 

کالس هاى کودکان، گروه هاى نوجوانان و حلقه هاى مطالعه هستند يعنى خدماتى که براى تداوم خود سيستم جنبۀ 

حياتى دارد  -بايد آماده باشند تا آنان را در خدماتى که بر حسب توانايى و عالقۀ خود به عهده مى گيرند همراهى 

کنند  .برخوردارى اين سيستم از تحّرک الزم بايد کماکان موضوع يادگيرى جّدى در همۀ کشورها، طّى دوازده ماه 

آينده باشد  .

      توّجه به تربيت روحانى کودکان همواره جزئى از فرهنگ جامعۀ بهائى بوده است و نتيجۀ اقدامات )۱۳(

مربوطه پيدايش دو واقعيّت هم زمان مى باشد  .يک واقعيّت تأّسى به دست آوردهاى بهائيان ايران با ويژگى 

توان مندى تشکيل کالس هاى سيستماتيک در مدارج مختلف براى کودکان خانواده هاى بهائى بود و معموًال به 

منظور انتقال دانش راجع به تاريخ و تعاليم امر به نسل  جديد ارائه مى شد  .در اکثر نقاط جهان تعداد کسانى که از 

چنين کالس هايى بهره مند شده اند نسبتًا اندک بوده است  .واقعيّت ديگر در مناطقى اعّم از شهرى و روستايى که 

در آن تصديق امر در مقياس وسيع به وقوع پيوسته بود آشکار شد  .در اين مورد کالس ها از عموميّت بيشترى 

برخوردار بود  .با وجودى که کودکان خانواده هاى مختلف هم مشتاق شرکت در اين کالس ها بودند و هم با آغوش 

باز پذيرفته مى شدند، عوامل مختلفى مانع از آن گرديد که مواّد درسى با نظم و ترتيب الزم سال به سال ارائه 

شود  .چقدر موجب خشنودى است که با تشکيل کالس هاى سيستماتيک براى همگان به اهتمام دوستانى که   

توّسط مؤّسسات آموزشى در سراسر عالم تعليم ديده اند، اين دوگانگى که محصول شرايط تاريخى بوده حال رو به 

زوال است .

      يک چنين آغاز اميدبخشى را بايد اکنون با هّمت و جّديّت دنبال کرد  .در هر محدودۀ جغرافيايى که )۱۴(

برنامۀ فشردۀ رشد در جريان است بايد کوشيد تا با نظمى بيشتر تمهيدات الزم براى تربيت روحانى تعداد فزاينده اى 
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از کودکان از خانواده هايى با پيشينه هاى مختلف فراهم شود، زيرا اين امر براى فرايند جامعه سازى  که در محلّه ها و 

دهکده ها در حال شتاب گرفتن است ضرورى مى باشد  .اين اقدام کار دشوارى خواهد بود و مستلزم شکيبايى و 

تعاون هم از جانب والدين و هم از جانب مؤّسسات مى باشد  .از مؤّسسۀ روحى تقاضا شده است که برنامه هاى 

خود را جهت تکميل  دوره هاى تربيت معلّم براى کالس هاى کودکان در سطوح مختلف همراه با دروس مربوطه 

 ساله تسريع نمايد  .بدين ترتيب، فاصلۀ کنونى بين مواّد درسى 11 تا 10 ساله تا کودکان 6 تا 5براى خردساالن 

موجود براى اين گروه سنّى يعنى دروس کودکان و برخى از کتاب هاى نوجوانان که مسائلى مستقيم راجع به ديانت 

بهائى را بحث مى کند، مانند کتاب "روح ايمان "و کتاب در دست انتشار "قّوۀ روح القدس"، پر خواهد شد  .با 

اضافه شدن اين دوره ها و دروس تکميلى، مؤّسسات آموزشى در کلّيّۀ کشورها قادر خواهند بود که معلّمين و 

هماهنگ کنندگان مورد نياز را جهت ارائۀ مفاد اصلى يک برنامه براى تربيت روحانى کودکان در سطوح مختلف 

آماده سازند، برنامه اى که در اطراف آن عناصر فرعى مى تواند سازمان يابد و مورد استفاده قرار گيرد  .در اين 

فاصله، مؤّسسات آموزشى بايد نهايت کوشش خود را بنمايند که از ميان ساير مواّد آموزشى موجود مواّدى مناسب 

در اختيار معلّمين قرار دهند تا از آن بر حسب احتياج در کالس هاى کودکان سنين مختلف استفاده نمايند .

      دارالتّبليغ بين المللى تحّرِک پرشورى به مجهودات الزم براى تحّقق قبل از موعِد اهداف نقشۀ پنج ساله )۱۵(

بخشيد و بدين سبب از آن مؤّسسۀ جليله صميمانه سپاس گزاريم  .ميزان انرژى شگرفى که اين مؤّسسه صرف اين 

مشروع عظيم جهانى نمود، پى گيرى مجّدانۀ پيشرفت نقشه در هر يک از قاّرات و هم کارى نزديک آن با مشاورين 

قاّره اى، نمايان گر پرتوى از قواى عظيمه اى بود که در نظم ادارى بهائى به وديعه نهاده شده است  .حال که 

دارالتّبليغ بين المللى توّجه  خود را با همان قّوت به مسائل مربوط به کارآيى فّعاليّت ها در سطح محدودۀ جغرافيايى 

معطوف مى دارد، بدون شک توّجه خاّصى نيز به تشکيل کالس هاى کودکان مبذول خواهد داشت  .مطمئن 

هستيم که تجزيه و تحليل دارالتّبليغ در سال آينده از تجربيّات حاصله در چند محدودۀ جغرافيايى منتَخب با شرايط 

اجتماعى مختلف، موجب شناخت بهترى از بعضى مسائل عملى خواهد شد و تأسيس کالس هاى مرتّب براى 

کودکان سنين مختلف را در محلّه ها و دهکده ها امکان پذير خواهد ساخت .

      انتشار سريع برنامۀ توان دهى روحانى به نوجوانان جلوۀ ديگرى از پيشرفت فرهنگى جامعۀ بهائى است .در )۱۶(

حالى که روندهاى جهانى، اين گروه سنّى را به صورت افرادى مشکل آفرين، سردرگم در آالم تغييرات پرآشوب 

بدنى و عاطفى، بى اعتنا و خودبين تصوير مى کند، جامعۀ بهائى با کالمى که به کار مى برد و با رويکردى که اتّخاذ 

مى کند، مصّممانه در جهت مخالف حرکت مى نمايد و به جاى صفات مزبور، در نوجوانان خصايصى چون 

نوع دوستى، عدالت خواهى، اشتياق به آموختن در بارۀ عالم و آرزوى کمک به ساختن دنيايى بهتر 

مى بيند .گزارش هاى متوالى  که در آن نوجوانان در کشورهاى مختلف در سراسر جهان به عنوان شرکت کننده در اين 

برنامه ها، افکار و نظريّات خود را ابراز مى دارند مؤيّد اعتبار اين بينش است  .شواهد بسيارى نشان مى دهد که اين 
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برنامه به طور فزاينده اى نوجوانان را به نحوى به بررسى واقعيّت ها مشغول مى دارد که آنها مى توانند نيروهاى 

سازنده و مخّرب فّعال در اجتماع را تجزيه و تحليل کرده و اثرات هر يک را بر افکار و اعمال خود شناسايى 

نمايند .اين برنامه بينش روحانى آنها را شّدت مى بخشد، قدرت بيان آنها را افزايش مى دهد و ساختارهاى اخالقى            

را که در تمام طول زندگى ياور آنها خواهد بود تقويت مى نمايد و در سنّى که قواى عقالنى، روحانى و جسمانى 

آنها در حال شکوفايى است، ابزار الزمه را در اختيار آنها قرار مى دهد تا با نيروهايى که هويّت واقعى آنها را در 

مقام موجوداتى شريف سلب مى کند به مبارزه پردازند و در جهت پيشبرد سعادت همگان فّعاليّت نمايند .

)      اينکه قسمت عمدۀ اين برنامه مطالب را از ديدگاه بهائى ولى نه به صورت آموزش دينى بررسى مى کند، ۱۷(

راه را براى عرضۀ آن به نوجوانان در محيط ها و شرايط مختلف باز کرده است  .در نتيجه در بسيارى از موارد، 

مجريان اين برنامه با اطمينان به ميدان اقدام اجتماعى وارد مى شوند و با مسائل و امکانات گوناگونى رو به رو 

مى گردند .اين اقدامات و مسائل و امکانات توّسط دفتر توسعۀ اجتماعى و اقتصادى در ارض اقدس به صورت 

يک فرايند يادگيرى در سطح جهانى دنبال و تنظيم مى گردد  .تا کنون به مدد دانش و تجربۀ به دست آمده، چند 

محدودۀ جغرافيايى در اطراف جهان اين توان مندى  را کسب نموده اند که هر يک متجاوز از هزار نوجوان را تحت 

پوشش اين برنامه قرار دهند  .براى اينکه محدوده هاى جغرافيايى ديگر نيز بتوانند به سرعت در اين جهت پيش 

روند، دفتر توسعۀ اجتماعى و اقتصادى، با کمک گرو هى از احبّا، مشغول تأسيس شبکه اى از جايگاه هايى در همۀ 

قاّرات عالم براى تعليم هماهنگ کنندگان در صد ها محدوده مى باشد  .اين افراد کاردان پس از بازگشت 

هماهنگ کنندگان به محدوده هاى جغرافيايى خود، به حمايت آنان ادامه مى دهند تا آنها بتوانند محيطى سرشار از 

روحانيّت در جهت تداوم برنامۀ نوجوانان به وجود آورند .

      اگرچه نوعى الگوى عمل هم اکنون نمايان گشته ولى مطمئنًّا دانش بيشترى در اين زمينه به دست خواهد )۱۸(

آمد  .توان مندِى جامعۀ بهائى تنها عاملى است که ميزان پاسخگويى آن را به تقاضاى مدارس و گروه هاى مدنى 

براى اين برنامه محدود مى سازد  .آن دسته از محدوده هاى جغرافيايى که در حال حاضر برنامۀ فشردۀ رشد دارند، از 

حيث شرايط و اوضاع  طيف وسيعى را تشکيل مى دهند  .در بعضى محدوده ها تعداد گروه هاى نوجوانان معدود و 

در برخى ديگر به حّدى است که به خدمات يک هماهنگ کنندۀ اختصاصى با پشتيبانى مداوم از طرف جايگاهى 

براى نشر يادگيرى نياز مى باشد  .براى حصول اطمينان از اينکه اين توان مندى در همۀ محدوده هاى جغرافيايى 

 جايگاه يادگيرى، هر يک در خدمت حدود 32مورد نظر افزايش  يابد، الزم مى دانيم که تا پايان نقشۀ کنونى 

بيست محدودۀ جغرافيايى با هماهنگ کنندگانى تمام وقت، شروع به کار نمايند  .در ساير اين گونه محدوده هاى 

جغرافيايى، بايد در سال جارى به ايجاد توان مندى براى عرضۀ اين برنامه و ازدياد منّظم گروه هاى نوجوانان اولويّت 

داد .

* 
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      پيشرفت هايى که تا اينجا به آن اشاره کرديم  -افزايش توان مندى براى تبليغ مستقيم و شروع گفتگوهاى )۱۹(

هدف مند در مورد مسائل مهّم روحانى با مردم از هر طبقه و گروه، شکوفايى شيوه اى از مطالعۀ آثار امرى توأم با 

عمل، تجديد تعّهد نسبت به آموزش روحانى کودکان در محلّه ها و دهکده ها و گسترش تأثير برنامه اى که يک 

هدف اخالقى دوگانه را به نوجوانان القا مى کند، يعنى پرورش استعدادهاى ذاتى خود و کمک به تقليب جامعه  -

همگى با پيشرفت ديگرى در عرصۀ فرهنگ که پيامدهايش بسيار وسيع است، تقويت مى شوند  .نشانۀ اين تکامل 

در آگاهى جمعى استفادۀ روزافزون از واژۀ "همراهى "در مکالمات بين احبّا است، واژه اى که با وارد شدن در 

مجموعۀ لغات متداول در جامعۀ بهائى مفهوم جديدى يافته است  .اين واژه نمايان گر تقويت چشم گير فرهنگى 

است که در آن يادگيرى شيوۀ عمل است، شيوه اى که باعث مشارکت آگاهانۀ تعداد فزاينده اى از مردم در کوششى 

متّحد براى به کارگيرى تعاليم حضرت بهاءا در بناى تمّدن الهى مى گردد، تمّدنى که تأسيس آن به فرمودۀ 

حضرت ولىّ امرا غايت قصوٰى و مقصد اعالى اين دور مقّدس است  .چنين رويکردى با ورشکستگى روحانى و 

روش  رو به زوال يک نظام اجتماعى کهنه شديدًا در تضاّد است، نظامى که اغلب با سلطه جويى يا آز و طمع و يا 

ايجاد حّس گناه کارى در افراد و يا دخل و تصّرف رياکارانه در امور خواهان تسلّط بر قواى بشرى مى باشد .

      تجلّى اين تحّول فرهنگى در روابط بين احبّا در کيفيّت تعامل آنان مشاهده مى شود  .يادگيرى به صورت )۲۰(

يک شيوۀ عمل مستلزم آن است که همگى تواضع و فروتنى در پيش گيرند حالتى که در آن انسان نفس خويش را 

فراموش مى کند، توّکل تام بر حضرت پروردگار دارد، متّکى به قدرت و حمايت اوست، به تأييدات الريبيّه اش 

مطمئن است و به يقين مبين مى داند که تنها حّى توانا است که قادر است پشۀ ضعيف را عقاب قوّى و قطره را بحر 

عظيم نمايد  .در چنين حالتى نفوس پيوسته با هم  فّعاليّت مى کنند و شادى و سرور خود را نه چندان در 

دست آوردهاى خويش بلکه در پيشرفت و خدمات ديگران مى يابند  .از اين جهت است که افکارشان همواره 

متوّجه يارى رساندن به يک ديگر است تا بر قلل خدمت در سبيل امر مبارکش عروج نمايند و در افالک علم و 

معرفت او به پرواز درآيند  .اين است آنچه شاهد شکوفايى آن در الگوى کنونى فّعاليّت  در سراسر جهان هستيم، 

الگويى که پير و جوان و قديم و جديد همه در کنار هم به ترويج آن مشغولند .

      اين پيشرفت فرهنگى نه فقط بر روابط بين افراد تأثير مى گذارد بلکه پيامدهايش را مى توان در اجراى )۲۱(

امور ادارى امرى نيز مالحظه نمود  .از آنجا که يادگيرْى شاخص نحوۀ عمل جامعه شده است برخى از جنبه هاى 

تصميم گيرى در زمينۀ ترويج و تحکيم به جمع مؤمنين محّول گرديده تا برنامه ريزى و اجراى آن بتواند بيشتر 

پاسخگوى وضعيّت موجود محل باشد  .به خصوص براى کسانى که در سطح محدودۀ جغرافيايى به 

فّعاليّتمشغولند، فضايى از طريق جلسات تأّمل و تفّکر به وجود آمده است که هر از گاهى دور هم جمع شوند و در 

پرتو تجربه و راهنمايى  مؤّسسات امرى در مورد موقعيّت فعلى خود به اتّفاق نظر رسند و گام  هاى بعدى را مشّخص 

نمايند  .فضاى مشابهى توّسط مؤّسسۀ آموزشى به وجود آمده که تمهيداتى براى افرادى که در مقام راهنمايان، 



  11 
 

معلّمين کالس هاى کودکان و مشّوقين گروه هاى نوجوانان در محدودۀ جغرافيايى خدمت مى کنند فراهم مى سازد تا 

جداگانه مالقات  نموده و در بارۀ تجارب خود به مشورت پردازند  .در کنار اين فرايند مشورتى مردمى و در ارتباط 

بسيار نزديک با آن، نهادهاى مؤّسسۀ آموزشى و لجنۀ ناحيه اى تبليغ همراه با اعضاى هيئت معاونت قرار دارند که 

تعامل مشترک شان فضاى ديگرى ايجاد مى کند که در آن تصميمات مربوط به رشد، اين بار به صورت رسمى ترى، 

اتّخاذ  گردد  .شيوۀ کار اين سيستِم محدودۀ جغرافيايى که بر حسب اقتضا ايجاد شده، نمايان گر يک ويژگى مهّم 

نظم ادارى بهائى است  :اين نظم هم چنان که تحت هدايت بيت العدل اعظم تکامل مى يابد از حيث ساختارها و 

فرايندها و روابط و فّعاليّت ها همانند يک موجود زنده ذاتًا قابليّت قبول سطوح بيشتر و باال ترى از پيچيدگى را دارا 

است .

      اينکه مؤّسسات امرى در تمام سطوح، از محلّى و منطقه اى تا ملّى و قاّره اى، با مهارتى بيشتر قادر به )۲۲(

ادارۀ چنين پيچيدگى فزاينده اى هستند هم از ضروريّات و هم نشانۀ بلوغ مستمّر آنها است  .روابط در حال تکامل 

بين ساختارهاى ادارى، محافل روحانى محلّى را به آستانۀ مرحلۀ جديدى در اجراى مسئوليّت هاى خود براى 

انتشار کالم الهى، بسيج قواى احبّا و ايجاد جّوى مطلوب در جهت تهذيب روحانى افراد رسانده است  .قبًال 

خاطرنشان ساخته ايم که بلوغ يک محفل روحانى را نمى توان تنها با تشکيل جلسات مرتّب و کارآيى عمليّات آن 

ارزيابى نمود بلکه توانايى آن را تا حّد زيادى با پويايى حيات روحانى و اجتماعى جامعه اى که به آن خدمت 

مى کند بايد سنجيد، جامعه اى در حال رشد که از کمک هاى سازندۀ افراد، هم کسانى که رسمًا تسجيل شده اند و 

هم کسانى که تسجيل نشده اند، استقبال مى نمايد  .موجب خشنودى است که رويکردها، روش ها و ابزار کنونى 

وسايلى را براى محافل روحانى محلّى، حتّى محافل جديد التّأسيس، فراهم مى سازد تا اين مسئوليّت ها را در حين 

تأمين نيازهاى نقشۀ پنج ساله در محلّ  خود، ايفا نمايند  .در حقيقت مشارکت صحيح محفل در نقشه هاى جهانى 

براى موّفقيّت هر تالشى در جهت استقبال از افواج مردم حائز اهّميّت بسيار مى باشد و اين اقبال افواج مردم نيز 

خود شرطى براى به ظهور رسيدن طيف کامل قوا و توان مندى هاى محفل است .

      پيشرفت هايى که در محافل روحانى محلّى در طّى چند سال آينده مطمئنًّا شاهد آن خواهيم بود به واسطۀ )۲۳(

قّوت فزايندۀ محافل روحانى ملّى ميّسر گرديده است، محافلى که توانايى آنها در تفّکر و عمل مدبّرانه به نحو 

محسوسى افزايش يافته، به خصوص که آموخته اند تا با کاردانى روزافزون به تجزيه و تحليل فرايند جامعه سازى در 

سطح تودۀ مردم بپردازند و بر حسب نياز، مساعدت و منابع مختلف و هم چنين تشويق و هدايت هاى مشفقانۀ خود 

را به اين جوامع عرضه دارند  .در کشورهايى که شرايط ايجاب مى کند محافل ملّى بعضى از مسئوليّت هاى خود را 

به شوراهاى منطقه اى محّول نموده اند و با تمرکززدايى از بعضى از وظايف ادارى، توان مندى تشکيالتى را در 

نواحى تحت اشراف خود تقويت نموده و زمينه را براى تعامالت پيشرفته ترى فراهم ساخته اند  .اغراق نيست اگر 

بگوييم که مشارکت کامل محافل ملّى نقش بسيار مهّمى در ايجاد جنبش نهايى الزم براى تحّقق اهداف نقشۀ 
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کنونى داشت و هم چنان که اين مؤّسسات، با هماهنگى با هيئت مشاورين، در طّى ماه هاى زودگذر و حّساسى که 

در پيش است نهايت کوشش را براى آماده سازى جوامع خود براى شروع نقشۀ عظيم پنج سالۀ بعدى به کار 

مى برند، منتظر پيشرفت هاى بيشترى در اين جهت مى باشيم .

      بدون شک تحّوالت و تغييراِت تکاملِى حاصله در مؤّسسۀ مشاورين يکى از مهم ترين پيشرفت ها در نظم )۲۴(

ادارى بهائى در طّى دهۀ گذشته محسوب مى شود  .اين مؤّسسه قبل از آنکه مشاورين و اعضاى هيئت معاونت در 

 براى شرکت در کنفرانس بزرگ داشت استقرار دارالتّبليغ بين المللى در مقّر دائمى خود در کوه کرمل 2001ژانويه 

در ارض اقدس گرد هم آيند، پيشرفت هاى فوق العاده اى نموده بود  .ترديدى نيست که قواى منبعثه از آن کنفرانس 

بر سرعت پيشرفت مؤّسسه افزوده است  .ميزان نفوذى که مشاورين و معاونين  در پيشبرد نقشه داشته اند  نمايان گر آن 

است که اين خادمان برازندۀ امر ا جاى طبيعى خود را در صف اّول ميدان تبليغ احراز نموده اند  .اطمينان داريم 

که سال آينده  -هم چنان که مؤّسسات نظم ادارى همگى مى کوشند تا هر يک بر حسب وظايف و مسئوليّت هاى در 

حال تکامل خود، روح يادگيرى را که از خصوصيّات برجسته و ممتاز طرز کار جامعه شده است تقويت نمايند و اين 

امر را با فوريّت بيشترى در آن دسته از محدوده هاى جغرافيايى که مشغول اجراى برنامه هاى فشردۀ رشد هستند 

پى گيرى کنند  -شاهد هم بستگى بيشتر اين مؤّسسات در هم کارى با يک ديگر خواهيم بود .

* 

      امر حضرت بهاءا بى نهايت عظيم است و حصول تغييراتى عميق را نه فقط در سطح فردى بلکه در )۲۵(

ساختار اجتماع ضرورى مى شمارد  .آن حضرت اعالم مى فرمايند که "مقصود از هر ظهور، ظهور تغيير و تبديل است 

در ارکان عالم سّرًا و جهرًا ظاهرًا و باطنًا  ".کارى که امروز در اطراف و اکناف کرۀ ارض در حال پيشرفت است 

نمايان گر مرحلۀ اخير مساعى مستمّر جامعۀ بهائى براى ايجاد هستۀ تمّدنى شکوه مند است که در تعاليم اين ظهور 

اعظم مندمج مى باشد، تمّدنى که بناى آن مشروعى بى نهايت عظيم و پيچيده و به ثمر رساندن آن مستلزم قرن ها 

کوشش و تالش نوع انسان است  .در اين مسير نه راه ميان برى وجود دارد و نه فرمولى  .تنها با تالش در جهت 

کسب بينش از امر اعظمش، با استفاده از دانش فزايندۀ نوع بشر، با به کارگيرى هشيارانۀ تعاليمش در حيات 

بشرى و با مشورت در مسائلى که پيش مى آيد يادگيرى مورد نياز حاصل خواهد شد و توان مندى الزم به وجود 

خواهد آمد .

      در اين فراينِد طوالنِى ايجاِد توان مندى، جامعۀ بهائى قريب پانزده سال وقت صرف تنظيم تجارب خود )۲۶(

در زمينۀ تبليغ نموده و آموخته است که برخى فّعاليّت ها را به روى مردم بيشترى بگشايد و ترويج و تحکيم را مستمّر 

سازد  .آغوش گرم جامعه به روى همگان باز است تا به آن بپيوندند و از پيام حيات بخش حضرت بهاءا رزق 

 روحانى برگيرند  .به يقين سرورى از اين باالتر نيست که نفسى که مشتاِق حقيقت است در حصن حصين امر ا

پناه يابد و از قواى وحدت بخش عهد و ميثاق نيرو گيرد  .در عين حال هر فرد از آحاد نوع بشر و هر گروه از انسان ها، 
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قطع نظر از اينکه در خيل پيروان اين امر اعظم درآمده باشند يا نه، مى توانند از تعاليم مبارکش الهام گيرند و از هر 

يک از الٓلى حکمت و دانش بى منتهايش که در رويارويى با مشکالت آنان را مدد مى دهد، بهره برند  .براستى 

تمّدنى که بشريّت را به سوى خود فرامى خواند تنها از طريق مساعى جامعۀ بهائى به وجود نخواهد آمد  .گروه ها و 

سازمان هاى متعّددى تحت تأثير روح هم بستگى جهانى که جلوه اى غير مستقيم از تعليم وحدت عالم انسانى 

حضرت بهاءا است، در استقرار تمّدنى که مقّدر است از ميان اغتشاش و آشوب جامعۀ امروز ظاهر گردد سهيم 

خواهند بود  .بايد بر همگان روشن باشد که توان مندى ِ ايجاد شده در جامعۀ بهائى طّى نقشه هاى جهانى متوالى به 

نحو فزاينده اى آن را قادر ساخته است تا در ابعاد گوناگون و متنّوِع بناى مدنيّت شرکت نمايد و افق هاى جديدى از 

يادگيرى را به روى خود بگشايد .

 خاطرنشان ساختيم که با ادامۀ مساعى در سطح محدودۀ جغرافيايى، احبّا بيش از 2008      در پيام رضوان )۲۷(

پيش به مشارکت در حيات عمومى اجتماع جلب خواهند شد و با اين وظيفۀ مهم رو به رو خواهند گشت که فرايند 

يادگيرى سيستماتيکى را که به آن مشغول هستند توسعه دهند تا دامنۀ وسيعى از مجهودات انسانى را در بر 

گيرد  .در هر محدودۀ جغرافيايى، در حالى که عبادت دسته جمعى و گفتگوها در محيط صميمانۀ منازل با 

فّعاليّت هايى به منظور آموزش روحانى به همۀ مردم از بزرگ سال و جوان و کودک آميخته مى گردد، تصوير زيبا و 

پربارى از حيات جامعه به ظهور و بروز مى رسد  .آگاهى اجتماعى طبعًا آنگاه اعتال مى يابد که فى المثل گفتگوهاى 

پرشور در بين والدين در بارۀ آمال و عاليق فرزندان شان تکثّر  يابد و پروژه هاى خدمت با ابتکار نوجوانان به راه 

 افتد  .با ازدياد وافر منابع انسانى در محدودۀ جغرافيايى و استحکام الگوى رشد، مشارکت و هم کارى جامعۀ بهائى 

با اجتماع مى تواند و در واقع مى بايد افزايش يابد  .در اين برهۀ خطير از اجراى نقشه، هنگامى که تعداد بسيارى از 

محدوده هاى جغرافيايى به چنين مرحله اى نزديک شده اند، مقتضى است که احبّا در کلّيّۀ نقاط در بارۀ ماهيّت 

کمک هايى که جوامع پويا و در حال رشد آنها به پيشرفت ماّدى و معنوى اجتماع ارائه خواهند داد تأّمل نمايند  .در 

اين خصوص، تفّکر در دو حوزۀ فّعاليّت که به هم مرتبط و تقويت کنندۀ يک ديگرند يعنى اشتغال به اقدام 

اجتماعى و شرکت در گفتمان هاى رايج در اجتماع، سودمند خواهد بود .

      جامعۀ بهائى در طّى ده ها سال تجربيّات زيادى در اين دو زمينه کسب کرده است  .البتّه بسيارى از )۲۸(

بهائيان از طريق شغل و حرفۀ خود در اقدام اجتماعى و گفتمان هاى  عمومى مشارکت دارند  .تعدادى از 

سازمان هاى غير دولتى که از تعاليم بهائى الهام گرفته اند در حوزۀ توسعۀ اجتماعى و اقتصادى در سطح منطقه اى و 

ملّى براى بهبود اوضاع مردم خود فّعاليّت مى کنند  .بعضى از نهادهاى وابسته به محافل روحانى ملّى از طرق 

مختلف به ترويج افکارى که در بهبود رفاه عمومى مؤثّر است، کمک مى نمايند  .در سطح بين المللى، نهادهايى 

مانند دفتر جامعۀ بين المللى بهائى در سازمان ملل متّحد وظيفۀ مشابهى را ايفا مى کنند  .دوستانى که با تودۀ مردم 
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فّعاليّت مى کنند، تا حّد لزوم و مطلوب از اين تجربيّات و توان مندى براى رسيدگى به مسائل اجتماعى اطراف  خود 

استفاده خواهند نمود .

      اقدام اجتماعى به بهترين تعريف، طيفى از مجهوداتى است که مى تواند از يک سو مساعى نسبتًا غير )۲۹(

رسمى و کوتاه مّدتى را که افراد يا گروه هاى کوچکى از احبّا انجام مى دهند شامل شود و از سوى ديگر، برنامه هاى 

پيچيده و پيشرفتۀ توسعۀ اجتماعى و اقتصادى سازمان هاى ملهم از تعاليم بهائى را در بر گيرد  .هر نوع اقدام 

اجتماعى، صرف  نظر از دامنه و مقياس آن، کوششى براى به کارگيرى تعاليم و اصول امر الهى به منظور اصالح 

يک و يا بعضى از جنبه هاى حيات اجتماعى يا اقتصادى گروهى از مردم مى باشد  .به اين ترتيب، شاخص اين 

 گونه مجهودات هدف صريح ترويج رفاه ماّدى مردم و در عين حال سعادت معنوى آنها است  .از جمله تعاليم 

اساسى ديانت بهائى آن است که تمّدن جهانى  که اکنون در افق حيات بشرى نمايان گرديده بايد انسجامى پويا 

بين نيازهاى ماّدى و معنوى زندگى برقرار سازد  .بديهى است که اين آرمان پيامدهاى مهّمى براى ماهيّت هر اقدام 

اجتماعى که بهائيان دنبال کنند، صرف نظر از دامنه و تأثير آن، در بر دارد  .هرچند شرايط و احوال از کشور تا 

کشور بلکه از يک محدوده تا محدودۀ ديگر تفاوت خواهد داشت و در نتيجه مساعى احبّا نيز متفاوت خواهد بود 

اّما برخى مفاهيم بنيادين وجود دارد که بايد همه آن را در نظر گيرند  .يکى از اين مفاهيم جايگاه مرکزى دانش در 

حيات اجتماعى است  .تداوم بخشيدن به جهل و نادانى از غم انگيز ترين انواع جور و ستم است و موجب 

استحکام و ابقاى تعّصبات گوناگون مى گردد، تعّصباتى که مانعى در راه تأسيس وحدت عالم انسانى است، 

وحدتى که در عين حال هم هدف و هم اصل اجرايى امر حضرت بهاء ا مى باشد  .دسترسى به دانش حّق هر 

يک از افراد بشر است و مشارکت در ايجاد، به کارگيرى و انتشار آن مسئوليّتى است که هر فردى بر حسب استعداد 

و توانايى خود بايد به جهت شرکت در مشروع عظيم بناى يک مدنيّت جهانى بر عهده گيرد  .عدالت مشارکت 

عمومى را ايجاب مى نمايد  .در نتيجه، اگرچه اقدام اجتماعى ممکن است عرضۀ کاال و خدمات را به صورتى 

شامل شود اّما مقصد آن در درجۀ اّول بايد ايجاد توان مندى در جمعيّت مورد نظر باشد تا بتوانند در ساختن يک 

جهان بهتر مشارکت نمايند .تغيير و تحّول اجتماعى پروژه اى نيست که يک گروه از مردم به جهت خير و مصلحت 

گروه ديگر انجام دهد  .وسعت و پيچيدگى اقدام اجتماعى بايد با منابع انسانى موجود در دهکده يا محلّه  متناسب 

باشد  .بنا بر اين بهتر است که مساعى در مقياس کوچکى آغاز گردد و به طور طبيعى به تناسب افزايش توان مندى 

ساکنين گسترش يابد  .البتّه هم چنان که دست اندرکاران تغيير و تحّول اجتماعى مى آموزند که عناصرى از اين ظهور 

اعظم را توأم با يافته ها و روش هاى علمى، با کارآيى فزاينده اى در برخورد با واقعيّت اجتماعى خود، به کار برند 

توان مندى به سطوح جديدى ارتقا مى يابد  .آنان بايد بکوشند تا با بينشى هماهنگ با تعاليم الهى به اين واقعيّت 

بنگرند يعنى هم نوعان خود را به مثابۀ معادنى از جواهر گران بها مشاهده نمايند و اثرات فرايند دوگانۀ سازندگى و 

تخريب را هم در قلوب و عقول و هم در ساختارهاى اجتماعى تشخيص دهند .
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      به همان  گونه که بينش حاصله از شرکت در برخى گفتمان ها مى تواند به روشن شدن مفاهيمى کمک )۳۰(

کند که اقدام اجتماعى را شکل مى دهد، اقدام مؤثّر اجتماعى نيز موجب غنى شدن مشارکت در گفتمان هاى 

عمومى مى گردد  .مشارکت در گفتمان هاى اجتماعى در سطح محدودۀ جغرافيايى مى تواند شامل يک عمل ساده 

مثل استناد به اصول ديانت بهائى ضمن يک صحبت روزمّره تا فّعاليّت هاى منّظم ترى مانند تهيّۀ مقاالت و حضور 

در جلساتى راجع به مسائل اجتماعى، از جمله تغيير آب و هوا و محيط زيست يا حاکميّت و حقوق بشر، 

باشد  .اين مشارکت مستلزم تعامل هدف مند و مفيد با گروه هاى مدنى و سازمان هاى محلّى در دهکده و محلّه نيز 

مى باشد .

      در اين رابطه ذکر يک هشدار را ضرورى مى دانيم  .حائز اهّميّت است که همگان به خوبى متوّجه باشند )۳۱(

که ارزش شرکت در اقدام اجتماعى و گفتمان هاى عمومى را نبايد بر حسب امکان تسجيل افراد تعيين نمود  .گرچه 

مساعى در اين دو زمينه ممکن است در افزايش تعداد تسجيل شدگان مؤثّر باشد ولى اصوًال اين اقدامات به اين 

منظور انجام نمى شود  .اصل ضرورى در اين مورد خلوص نيّت است  .به عالوه بايد از مبالغه در بارۀ تجارب 

جامعۀ بهائى و يا از جلب توّجه غير ضرورى به مساعى نوپايى مانند برنامۀ توان دهى روحانى به نوجوانان که بهتر 

است با سرعت طبيعى خود به پيش رود دورى جست  .آنچه در همۀ موارد بايد مورد نظر باشد تواضع و فروتنى 

است  .احبّا در اظهار شور و اشتياق در بارۀ عقايد خود بايد از ابراز هر نوع احساس برترى بر ديگران بپرهيزند، 

احساسى که ابراز آن حتّى در بين خود احبّا شايسته نيست تا چه رسد به مجامع ديگران .

      هدف از توصيف اين فرصت هاى جديد که اکنون در سطح محدودۀ جغرافيايى به وجود آمده است اين )۳۲(

نيست که شما مسير کنونى خود را به وجهى تغيير دهيد  .هم چنين نبايد تصّور نمود که اين فرصت ها نمايان گر 

پيدايش ميدان ديگرى از خدمت است که براى جلب منابع محدود مالى و انسانى جامعه با کار ترويج و تحکيم 

رقابت مى کند  .در طّى سال آينده تقويت فرايند مؤّسسۀ آموزشى و الگوى فّعاليّتى که ايجاد کرده است بايد ادامه 

يابد و تبليغ بايستى براى هر يک از احبّا باالترين اولويّت را داشته باشد  .به عالوه مشارکت بيشتر در حيات 

اجتماع نبايستى نابهنگام و عجوالنه صورت گيرد  .اين مشارکت به تدريج با کوشش و پشت کار احبّا در هر 

محدودۀ جغرافيايى در اجراى مفاد و مندرجات نقشه از طريق فرايند عمل، تأّمل، مشورت، مطالعه و نتيجتًا 

يادگيرى به طور طبيعى پيش خواهد آمد  .مشارکت در زندگى اجتماع با افزايش تدريجى توان مندى جامعه در 

پيشبرد رشد و حفظ تحّرک و پويايى خود، شکوفا خواهد شد و تا حّدى که در آن از عناصر چارچوب مفاهيم ذهنى 

حاکم بر سلسله نقشه هاى جهانى کنونى استفاده شود، با فّعاليّت هاى ترويج و تحکيم انسجام خواهد يافت و به 

همان اندازه که اين عناصر در زمينه هاى تازۀ يادگيرى به نحو سازنده اى به کار گرفته شود، به حرکت جمعيّت ها به 

سوى بينش حضرت بهاءا نسبت به يک تمّدن جهانى مرّفه و صلح آميز کمک خواهد کرد .

* 
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      دوستان عزيز و محبوب، موالى حنون حضرت عبدالبهاء به کّرات اظهار اميدوارى مى فرمودند که احبّا با )۳۳(

يک ديگر در نهايت الفت و محبّت باشند، يار و اغيار ندانند بلکه عالم انسانى را يک خاندان و يک سالله 

شمرند .نصيحت حضرتش آن است که"  :بيگانه نبينيد بلکه جميع را آشنا دانيد زيرا با وجود مالحظۀ بيگانگى 

محبّت و يگانگى مشکل است  ".همۀ پيشرفت هاى مشروحه در اين صفحات، در عمق حقيقتش چيزى جز 

جلوه اى از محبّت شاملۀ محيطۀ الهيّه نيست که به مدد قدرت روح القدس حاصل شده است  .مگر نه اين است 

که محبّت ا همۀ حجبات بيگانگى و اختالف را مى سوزاند و قلوب را با اتّحاد کامل به هم پيوند مى دهد؟  مگر 

نه اين است که محبّت ا شما را در ميدان خدمت به پيش مى برد و بينشى عطا مى کند که بتوانيد در هر انسانى 

توان مندِى شناسايِى خداوند و بندگى آستانش را مشاهده نماييد؟  آيا علم به اينکه مظهر ظهور الهى يک عمر رنج 

و مشّقت را با نهايت سرور به خاطر عشق به عالم انسانى تحّمل فرمود به زندگى شما تحّرک نبخشيده است؟  به 

هم مسلکان خويش، خواهران و برادران روحانى  خود در ايران بنگريد  .آيا آن دل دادگان روى جانان مظهر استقامت 

کبرى که منبعث از محبّت ا و اشتياق خدمت به آستان مبارک اوست نيستند؟  آيا توانايى آن عزيزان در تحّمل 

ظالمانه ترين تضييقات و سير در عوالمى وراى آن، خود نمايان گر آن نيست که ميليون ها نفوس ستم ديده در جهان 

قادرند به پا خيزند و نقشى مؤثّر در استقرار ملکوت الهى بر روى زمين داشته باشند؟  پس با نهايت استقامت و 

بى اعتنا به ساخت هاى تفرقه انداز اجتماعى به پيش رويد و پيام حضرت بهاءا را به نفوس مستعّد و منتظر در هر 

محلّه، هر دهکده و هر گوشه اى از کر ۀ ارض برسانيد و آنان را به جامعۀ اسم اعظم رهنمون گرديد  .در قلوب و 

ادعيۀ خود همواره به ياد شما خادمان عزيز امر حضرت رحمان هستيم و پيوسته از درگاهش ملتمسيم که با مراحم 

غيبيّه و عنايات الريبيّه اش شما عزيزان را تأييد و توفيق بخشد .

 [امضا  :بيت العدل اعظم ]
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ترجمه اى از پيام بيت  العدل اعظم الهى  

 خطاب به بهائيان جهان

(از  :مرکز جهانى بهائى )

 

 ۲۰۱۰  اوت  ۲۹

دوستان عزيز و محبوب،  

        عزيمت مرکز ميثاق حضرت عبدالبهاء در يک صد سال پيش از حيفا به مقصد پورت سعيد نويد دهندۀ )۱(

آغاز فصل شکوه مند بديعى در تاريخ امر مبارک بود  .سفر هيکل مبارک و مراجعت ايشان به ارض اقدس سه سال 

به طول انجاميد  .حضرت ولىّ امرا در اشاره به اين رويداد تاريخى مى فرمايند"  :استقرار امر مقّدس حضرت 

بهاءا در نيم کرۀ غربى  -درخشان ترين دست آوردى که تا ابد با ايّام قيادت حضرت عبدالبهاء مربوط خواهد بود  ...

 -چنان قواى عظيمۀ روحانيّه و ثمرات جنيّۀ لطيفه اى به بار آورده بود که مستلزم الطاف مخصوصۀ نيّر پيمان و 

مشارکت شخصى مرکز عهد رحمان بود "....با آغاز اسفار تاريخى حضرت عبدالبهاء به غرب، امر الهى که بيش از 

نيم قرن در محاصرۀ جنود ظلم و عناد قرار داشت از قيود ديرينه رهايى يافت و براى اّولين بار بعد از تأسيس اين امر 

مبين، مرکز معلوم و مرجع منصوص اهل بها آزادى عمل يافت تا فارغ از محدوديّت ها، مأموريّت محّولۀ الهيّۀ خود 

را دنبال نمايد .

        طبق همۀ موازين دنيوى، بعيد به نظر مى رسيد که حضرت عبدالبهاء توان و آمادگى انجام اين امر خطير را )۲(

داشته باشند زيرا که شصت و شش سال از عمر مبارک شان سپرى شده، از طفوليّت در تبعيد و سرگونى بسر برده، 

مدرسه نديده، مّدت چهل سال در اسارت و زندان زيسته، قواى جسمانى  شان به تحليل رفته و با آداب و السنۀ 

غربى کامًال ناآشنا بودند  .با اين حال، بى اعتنا به راحت و آسايش خويش، بى توّجه به مخاطرات سفر و با اتّکاى 

کامل به تأييدات الهيّه براى انتشار امر حضرت پروردگار قيامى دليرانه فرمودند و با نفوس گوناگون در نه کشور در 

سه قاّرۀ جهان معاشر گرديدند  .وسعت و شّدت مجهودات خستگى ناپذير هيکل مبارک در اين سفر آن چنان بود که 

"عّشاق روى مبينش را در شرق و غرب در درياى تحسين و حيرت مستغرق ساخت و نفوذ و تأثيرى بى زوال"در آيندۀ 

اين امر ابدع اعظم باقى گذاشت .

        بهائيان در سراسر جهان در طّى چند سال آينده، رويدادهاى اسفار تاريخى حضرت عبدالبهاء را با )۳(

شادمانى به خاطر خواهند آورد  .اّما اهّميّت اين سالگرد فراتر از زمانى براى بزرگداشت است  .بيانات مرکز عهد 

الهى و سلوک و شيم سراسر حکمت و محبّت آن طلعت نورا در طّى اين اسفار، منبع عظيمى از الهام و بصيرت 

است که مشتاقان روى آن دلبر آفاق امروزه مى توانند در مساعى خود براى استقبال از نفوس مستعّد، افزايش 
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توان مندى براى خدمت، ايجاد و توسعۀ جوامع محلّى، تقويت تشکيالت امرى و يا استفاده از فرصت هايى که 

جهت مشارکت در اقدام اجتماعى و گفتمان هاى عمومى پيش مى آيد، از آن بهره گيرند  .بنا بر اين ما اهل بها بايد 

نه تنها در بارۀ توفيقات مرکز ميثاق و آنچه حضرتش انجام آن را به جريان انداخت تأّمل نماييم بلکه در مورد امور 

انجام نشده اى که هيکل مبارک به ما ارجاع فرموده اند نيز به تفّکر پردازيم  .حضرت عبدالبهاء در الواح نقشۀ 

ملکوتى آرزوى قلبى خود را چنين ابراز مى فرمايند :

ايکاش از براى من ميّسر مى شد که پاى پياده ولو به کمال فقر به آن صفحات مسافرت مى نمودم و نعره زنان در 

شهرها و دهات و کوه و بيابان و دريا يا بهاء االبهى مى گفتم و ترويج تعاليم الهى مى نمودم ولى حال از براى من ميّسر 

 نه لهذا در حسرتى عظيم هستم بلکه انشاء ا شماها موّفق گرديد.

        از زمانى که اين بيانات مبارک عّز صدور يافت قريب يک قرن مى گذرد  .نقشۀ ملکوتى الهى مرحله به )۴(

مرحله با موّفقيّت شايان به موقع اجرا گذاشته شده و امر حضرت يزدان در جميع اقطار عالم استقرار يافته 

است .امروزه ما بهائيان در نقاطى که حضرت عبدالبهاء مشتاق سفر به آن بودند زندگى مى کنيم  .آحاد احبّا، 

جوامع و تشکيالت بهائى اکنون توان مندى الزم را جهت اقدامات سيستماتيک، پايدار و منسجم کسب 

کرده اند  .از اينرو شايسته است که در اين ايّام پرانجذاِب تذّکر و يادبود، هر يک از عّشاق باوفاى طلعت ميثاق به 

اسم آن هيکل انور در ميدان خدمت قيامى دليرانه نمايد و سهم خود را، هر چقدر ناچيز، در پيشرفت نقشه اى که 

آن وجود مقّدس تدوين فرمود، آن ميراث گران بهاى جاودانى، ادا نمايد .

[امضا  :بيت العدل اعظم ]
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ترجمه اى از پيام بيت  العدل اعظم الهى  

خطاب به کنفرانس هيئت هاى مشاورين قاّره اى 

(از  :مرکز جهانى بهائى )

 

 

 ۲۰۱۰  دسامبر  ۲۸

دوستان عزيز و محبوب، 

        پانزده سال پيش در يک چنين گردهم آيى مشاورين قاّره اى در ارض اقدس براى اّولين بار به مسيرى )۱(

اشاره نموديم که جامعۀ بهائى مى بايست براى تسريع فرايند دوگانۀ ترويج و تحکيم خود بپيمايد، مسيرى که 

تجارب اندوخته، جامعه را آماده نموده بود تا با اطمينان در آن گام بردارد  .فاصله اى که در ظرف اين مّدت کوتاه 

طّى شده نيازى به اظهار نظر ندارد زيرا دست آوردهاى موجود خود گوياى آن است  .امروز از شما عزيزان دعوت 

مى نماييم تا در مورد مرحلۀ بعدى مشروع عظيمى که عالم بهائى به آن اشتغال دارد مشورت نماييد  .اين مرحله  از 

 ادامه خواهد داشت و اّولين نقشه از دو نقشۀ متوالى پنج ساله اى است که ۲۰۱۶ تا رضوان سال ۲۰۱۱رضوان سال

به صدمين سالگرد آغاز عصر تکوين منتهى خواهد گرديد  .از شما تقاضا مى کنيم که در طّى چند روز آينده تصوير 

روشنى در ذهن خود ترسيم نماييد که چگونه اعضاى هيئت هاى مشاورين و معاونين جامعۀ بهائى را يارى خواهند 

داد تا بر مبناى موّفقيّت هاى خارق العاده اش به پيشرفت خود ادامه دهد  -روحيّۀ يادگيرى را که به نحو غير قابل 

انکارى از ويژگى هاى مساعى تبليغى اش گرديده به ساير ميادين فّعاليّت تعميم دهد، توان مندى الزم را براى 

استفادۀ منسجم  از ابزار و روش هايى که با تالش زياد به وجود آورده کسب نمايد و تعداد کسانى را که با وقوف به 

بينش امر الهى در اجراى رسالت روحانيش با پشت کار فراوان در تالشند به ميزانى بى سابقه افزايش دهد  .

        در پيام رضوان امسال ابعاد فرايند يادگيرى را که در طّى چهار نقشۀ متوالى مستمّرًا سرعت گرفته و موجب )۲(

افزايش توان مندى احبّا براى فّعاليّت در سطح مردمى شده است توصيف نموديم  .اين چشم انداز به راستى 

 نفر در سراسر عالم اّولين دورۀ مؤّسسه را گذرانده اند و توانايى براى ايجاد ۰۰۰,۳۵۰شگفت انگيز است  .بيش از 

يک الگوى زندگى ممتاز به خصلت نيايش به نحو محسوسى افزايش يافته است  .در محيط هاى گوناگون و در 

همۀ قاّرات، احبّا در دعا و مناجات با ديگران متّحد شده با تضّرع و ابتهال به درگاه حضرت پروردگار توّجه نموده 

و از قواى روحانيّه اى که کارآيى مساعى فردى و جمعى شان منوط به آن مى باشد مدد مى گيرند  .تعداد کّل کسانى 

که بالقّوه مى توانند در مقام معلّمين کالس هاى کودکان خدمت کنند در طّى پنج  سال تقريبًا دو برابر شده و به 

 نفر بالغ گشته است  .اين افزايش به جامعه امکان داده است که به نيازهاى روحانى کودکان ۱۳۰۰۰۰حدود

صميمانه پاسخ گويد  .در طّى همان مّدت، شش برابر شدن توان مندى براى کمک به نوجوانان به منظور گذر از 
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چنين مرحلۀ بحرانى حيات شان نشانه اى از ميزان تعّهد جامعه نسبت به اين گروه سنّى مى باشد  .به عالوه در همه 

جا تعداد قابل مالحظه اى از احبّا خود را آماده مى يابند تا با مردمى از پيشينه ها و عاليق گوناگون وارد مکالمه 

شوند و با هم به کشف واقعيّاتى پردازند که به درکى مشترک از نيازهاى اين دوره از تاريخ بشر و نحوۀ پاسخگويى 

 نفر که قادرند در مقام راهنماى حلقه هاى مطالعه خدمت کنند ۷۰۰۰۰به آن مى انجامد  .و مساعى نزديک به 

افزايش سيستماتيک فّعاليّت هاى اساسى نقشه را کمک مى نمايد، فّعاليّت هايى که تعداد شرکت کنندگان در آن در 

سراسر عالم در هر مقطع زمانى رقمى بالغ بر نيم ميليون بوده است .

 ۲۰۱۰        با سيستمى که به اين ترتيب براى پرورش منابع انسانى ايجاد شده، همان طور که در پيام رضوان )۳(

روشن ساختيم، جامعۀ اسم اعظم وسيله اى با امکانات نامحدود به دست آورده است  .در تحت شرايطى بسيار 

متنّوع و عمًال در همۀ محدوده هاى جغرافيايى، چند نفر در مقام هستۀ مرکزى يک گروِه در حال تزايد مى توانند 

جنبشى مردمى به سوى هدف يک نظم جهانى به وجود آورند  .ده سال پيش هنگامى که براى اّولين  بار مفهوم 

محدوده را که يک ساخت جغرافيايى به منظور تسهيل تفّکر در مورد رشد امر ا است مطرح نموديم توضيحى نيز 

در بارۀ چهار مرحلۀ کلّى در مسير توسعۀ آن ارائه داديم  .با اجراى نقشه توّسط جامعۀ بهائى اين توضيح در تجّسم و 

توصيف آنچه اساسًا يک فرايند مستمّر است بسيار مفيد واقع شد  .تجارب فراوانى که تا به حال به دست آمده 

اکنون احبّا را قادر مى سازد که حرکت يک جمعيّت را که به مدد قواى روحانى متزايد پيش مى رود به صورت يک 

پيوستار غنى و پويا تصّور نمايند  .يک بررسى کوتاه از فرايندى که در محدودۀ جغرافيايى بسط مى يابد، گرچه 

همگى با آن آشنايى کامل داريد، کمکى به تأکيد بر ماهيّت ارگانيک آن خواهد بود .

 

 برنامۀ رشد

        فرصت هاى حاصله از اقدامات شخصى احبّا، و يا احيانًا فّعاليّت هاى يک مهاجر داخلى، در جهت )۴(

شروع مکالمات هدف مند و پرمحتوا با ساکنين محل نحوۀ آغاز فرايند رشد در يک محدودۀ جغرافيايى را تعيين 

مى کند  .يک حلقۀ مطالعه مرّکب از چند دوست يا همکار، کالسى براى چند کودک محلّه، گروهى براى 

نوجوانان در ساعات بعد از مدرسه، يک جلسۀ دعا براى دوستان و بستگان  -هر يک از اين اقدامات مى تواند 

محّرک رشد باشد .پيشرفت هاى بعدى تابع مسيرى نيست که از قبل مشّخص شده باشد  .شرايط ممکن است 

ايجاب نمايد که به يک فّعاليّت اساسى اولويّت داده شود و به ميزانى سريع تر از ساير فّعاليّت ها افزايش يابد  .اين 

امکان نيز وجود دارد که هر چهار فّعاليّت اساسى با سرعتى مشابه پيش رود  .ممکن است گروه هاى سيّار دعوت 

شوند تا به مجموعۀ فّعاليّت هاى نوشکفته تحّرک بخشند  .اّما نتيجۀ نهايى قطع نظر از ويژگى ها بايد يکسان 

باشد  .انسجام حاصله بين فّعاليّت هاى اساسى در داخل هر محدودۀ جغرافيايى بايد به ميزانى برسد که در مجموع 

بتوان يک برنامۀ نوپا جهت ترويج و تحکيم پايدار امر ا را مشاهده نمود  .بدين معنا که جلسات دعا، کالس هاى 
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کودکان و گروه هاى نوجوانان، با هر ترکيب و هر تعداد، توّسط کسانى اداره مى شود که دوره هاى متسلسل مؤّسسۀ 

آموزشى را طّى کرده اند و به آن بينش تقليب و تغيير فردى و جمعى که اين دوره ها ترويج مى دهند پاى بندند  .اين 

نخستين حرکت منابع انسانى به ميدان عمل سيستماتيک اّولين نماِد پيشرفت از نمادهاى متعّدِد يک فرايند رشد 

پايدار مى باشد .

        همۀ مؤّسسات و نهادهاى امرى، و بيش از همه اعضاى هيئت معاونت، که اهداف سلسله نقشه هاى )۵(

جهانى جارى را ترويج مى نمايند بايد آن چاالکى و هوشيارى را که تولّد يک چنين فرايند پويايى ايجاب مى کند از 

خود نشان دهند  .کمک به احبّا براى تجّسم اين اّولين نماد و راه هاى متعّدد وصول به آن جزو وظايف اصلى هر 

عضو هيئت معاونت و تعداد فزاينده اى از مساعدين آنها است  .در اين مورد نيز مانند ديگر کارهايشان بايد وسعت 

نظر و روشنى فکر، انعطاف پذيرى و کاردانى و ابتکار از خود نشان دهند  .بايستى دوش به دوش احبّا حرکت کنند، 

آنان را در تالش هايشان حمايت نمايند و در شادى آنها شريک باشند  .بعضى از اين دوستان به سرعت در صّف 

اّول فّعاليّت ها قرار خواهند گرفت در حالى که ديگران با احتياط بيشترى گام بر خواهند داشت ولى همه نيازمند 

که تنها با خدمت در کنار  تشويق و حمايت هستند اّما نه تشويق و حمايِت نظرى بلکه بر اساس دانش واقعى

يکديگر حاصل مى گردد  .ايمان به توان مندى هر فرد مشتاِق به خدمت از طرف کسانى که مايلند احبّا را به 

مشارکت جّدى در اجراى نقشه ترغيب نمايند حائز اهّميّت بسيار خواهد بود  .محبّت بدون قيد و شرط و فارغ از 

حّس برترى براى کسانى که مى خواهند به احبّا کمک کنند تا ترديد را به شهامِت ناشى از ايمان به خدا و 

هيجان طلبى را به تعّهد نسبت به اقدام درازمّدت تبديل نمايند از ضروريّات خواهد بود  .عزم جزم همراه با آرامش 

در تالش براى تبديل موانع به وسيله اى براى پيشرفت جنبۀ حياتى خواهد داشت  .آمادگى براى گوش دادن، توأم 

با بصيرت عميق روحانى، براى تشخيص موانعى که مى تواند بعضى از احبّا را از درک ضرورت وحدت در عمل 

بازدارد، بسيار ارزشمند خواهد بود .

 

 تشديد فعاّليّت ها

        توّجه به اين نکته حائز اهّميّت است که با ايجاد يک برنامۀ رشد، بروز يک حّس تعلّق به جامعه شروع به )۶(

اثرگذارى بر سير وقايع مى نمايد و چه اين فّعاليّت ها در سطح محدودۀ جغرافيايى پراکنده باشد و چه در يک 

دهکده يا محلّه متمرکز گردد احساس يک هدف مشترک ويژگى مساعى دوستان خواهد بود  .با هر ميزانى از 

سازمان دهى که فّعاليّت ها بعد از بروز اّوليّۀ اين احساس هدايت شده باشد، ازدياد سيستماتيک و متوازن 

فّعاليّت هاى اساسى سطوح باالترى از آن را ايجاب خواهد کرد  .از طريق تمهيدات گوناگون، فّعاليّت ها بيش از 

پيش سازمان مى يابد و ابتکار شخصى که در گذشته عمدتًا نمايان گر ميل و ارادۀ فرد بود اکنون بيان گر خواست 

جمعى مى گردد  .تعدادى هماهنگ کننده که از طرف مؤّسسۀ آموزشى منصوب شده اند به ميدان خدمت وارد 
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مى شوند  -بعضى براى حلقه هاى مطالعه، برخى براى گروه هاى نوجوانان و هم چنين براى کالس هاى 

کودکان  .انتصاب اين نفوس به هر ترتيب و نوبتى که صورت گيرد بالقّوه قابل قبول است  .هيچ امر ديگرى به غير 

از آگاهى دقيق از اوضاع محل نبايد تعيين کنندۀ نوبِت اين انتصاب باشد زيرا آنچه مطرح است رعايت مجموعه اى 

از مقّررات نيست بلکه بسط يک فرايند آموزشى است که ظرفيّت بالقّوۀ آن براى توان دهى روحانى به تعداد زيادى 

از افراد در حال جلوه و بروز مى باشد .

        به موازات استقرار مکانيزم هايى جهت حمايت از فرايند مؤّسسۀ آموزشى ساختارهاى ادارى ديگرى )۷(

تدريجًا شکل مى گيرد  .مالقات هاى پراکندۀ  چند نفر از احبّا به تبادل  نظر هاى منّظم يک گروه مرکزى از دوستانى 

تبديل مى شود که تعدادشان در حال افزايش است و عالقه مندند انرژى فزاينده اى را صرف خدمت نمايند  .با 

شتاب گرفتن فرايند رشد، چنين ترتيبى نهايتًا پاسخگوى نيازهاى برنامه ريزى و تصميم گيرى نخواهد بود و لجنۀ 

تبليغ ناحيه اى تشکيل مى شود و جلسات تأّمل و بازنگرى نهادينه مى گردد  .با تعامالت مشترک لجنه، مؤّسسۀ 

آموزشى و اعضاى هيئت معاونت، طرحى کامل براى هماهنگ نمودن فّعاليّت ها به اجرا در مى آيد، طرحى که 

بالقّوه داراى همۀ قابليّت هاى مورد نياز براى تسهيل مؤثّر ابالغ هدايات، حرکت منابع مالى و توزيع اّطالعات 

مى باشد  .در اين زمان، فرايند رشد در محدودۀ جغرافيايى ترتيبى خواهد داشت که با ادوار مشّخص ترويج و 

تحکيم توازن يافته است و هر سه ماه يک بار با تشکيل جلسه اى براى تأّمل، بازنگرى و برنامه ريزى، بدون وقفه به 

پيش مى رود .

        در اين مرحله نيز اعضاى هيئت معاونت و ديگر مؤّسسات و نهادهاى مربوطه مانند شوراى منطقه اى و )۸(

هيئت مديرۀ مؤّسسۀ آموزشى بايد تمهيدات الزم را مجرى دارند تا ساختارهاى ادارى که در محدودۀ جغرافيايى 

شکل مى گيرد از خصوصيّات الزم برخوردار باشد  .دوره هاى متسلسل که فرايند تقليب جامعه را به نحوى چنين 

مؤثّر تسهيل مى نمايد و استفاده از آن را به همۀ مؤّسسات آموزشى توصيه نموده ايم، به خصوص چنان طرح ريزى 

شده است که جّوى ايجاد نمايد که هم مشارکت عمومى را سبب گردد و هم به حمايت و مساعدت متقابل کمک 

نمايد  .در پيام رضوان، ماهيّت روابط بين افراد را در چنين محيطى که همگى خود را رهروان يک مسير مشترک 

خدمت مى بينند به اختصار شرح داديم و هم چنين اشاره نموديم که چنين محيطى بر امور ادارى امر ا بى تأثير 

نيست  .احبّا با مشارکت روزافزون در امور تبليغى و ادارى، مشارکتى که با حالت يادگيرِى خاضعانه صورت 

مى گيرد، هر وظيفه و هر تعاملى را بايد فرصتى براى همکارى در جهت پى گيرى پيشرفت و موهبتى براى همراهى 

يکديگر در ميدان خدمت به امر ا بدانند  .از اين طريق گرايش به زياده روى در تعليم کاهش خواهد يافت و تمايل 

به تقليل يک فرايند پيچيدۀ تقليب روحانى به چند گام ساده بر طبق مقّررات يک دستورالعمل برطرف خواهد 

شد  .اقدامات پراکنده در زمينه اى مشترک مرتبط مى گردد و حتّى کوچک ترين گام ها پرمعنا مى شود  .عمل کرد 
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قواى روحانى در ميدان خدمت به طور روزافزون نمايان مى شود و پيوندهاى دوستى که براى يک الگوى صحيح 

رشد جنبۀ حياتى دارد مستمّرًا تقويت مى گردد .

        در اين صحنه که فرايندها بسط مى يابد، ساختارها شکل  مى گيرد و دوستى ها تداوم پيدا مى کند، آن )۹(

لحظه اى که به "آغاز "يک برنامۀ فشردۀ رشد معروف گرديده نشانۀ اين تشخيص آگاهانه است که همۀ عناصر الزم 

براى تسريع ترويج و تحکيم امر ا نه تنها موجود بلکه از کارآيى الزم نيز برخوردار است و عالمت بلوغ نظمى دائم 

 التّوسعه و خودکفا براى تهذيب روحانى يک جمعيّت است  :گروه هايى از دوستان به طور مداوم دوره هاى مؤّسسۀ 

آموزشى را طّى مى کنند و به فّعاليّت هاى مربوطه مشغول مى شوند و اين فّعاليّت ها به نوبۀ خود باعث افزايش تعداد 

مقبلين جديد مى گردد که پيوسته درصد قابل مالحظه اى از آنان به فرايند مؤّسسۀ آموزشى مى پيوندند و بدين ترتيب 

گسترش سيستم تضمين مى گردد  .اين قابليّت، نماِد ديگرى از پيشرفت در يک فرايند رشِد پايدار است که 

دوستانى که در محدودۀ جغرافيايى به فّعاليّت  اشتغال دارند بايد به آن برسند .

      منظور از تکرار آنچه در پيام هاى قبلى بيان کرده ايم تأکيد بر اين نکته است که چگونه حرکت يک )۱۰(

جمعيّت، حرکتى ملهم از مقاصد و اصول امر الهى، وقتى دست خوش مالحظات نامربوط نگردد مى تواند به 

راحتى گسترش يابد  .البتّه تصّور اين نيست که مسيرى که در فوق به اختصار توصيف گرديده عارى از مشکالت 

باشد  .پيشرفْت نتيجۀ عبور از فراز و نشيِب بحران و پيروزى است و برخورد به موانع اجتناب ناپذير است  .کاهش در 

مشارکت، اختالل در ادوار فّعاليّت ها، شکاف موّقت در پيوند هاى اتّحاد از جمله چالش هاى بى شمارى است که 

بايد احتماًال با آن رو به رو شد  .در بسيارى از موارد افزايش منابع انسانى يا توانايى استفاده از خدمات شان 

پاسخگوى نيازهاى ترويج سريع نخواهد بود  .ولى با تحميل فرمولى بر اين فرايند نيز يک الگوى رشد با توازن 

مطلوب حاصل نخواهد شد  .عدم توازن در پيشرفت فّعاليّت هاى مختلف جزئى از طبيعت اين فرايند است و با صبر 

و به مرور زمان مى توان آن را تعديل نمود  .کاهش دادن يک فّعاليّت در حال شکوفايى بر اساس تصّورات نظرى 

در مورد چگونگى حصول رشد متعادل، غالبًا نتيجۀ معکوس به بار مى آورد  .اگرچه ممکن است احبّاى يک 

محدودۀ جغرافيايى از تجارب کسانى بهره مند گردند که الگوى الزم براى عمل را در محدوده هاى ديگر پياده 

کرده اند ولى تنها از طريق مشارکت خودشان در اقدام مستمّر و تأّمل و مشورت است که مى آموزند قرائتى از 

واقعيّات اطراف خود داشته باشند، امکانات خويش را تشخيص دهند، از منابع خود استفاده نمايند و به نيازهاى 

ترويج و تحکيم در مقياس وسيع پاسخ گويند .

 محدودۀ جغرافيايى در سراسر جهان وجود دارد که در آن دوستان موّفق شده اند ۶۰۰,۱      امروزه حدود )۱۱(

الگوى عمل براى يک برنامۀ فشردۀ رشد را ايجاد نمايند  .اگرچه اين دست آورد مهم است ولى به هيچ وجه 

نمى توان آن را حّد اعالى فرايندى دانست که در هر محدوده شتاب گرفته است  .مرزهاى جديدى از يادگيرى 

اکنون به روى دوستان باز شده است و از آنان دعوت مى شود که قواى خود را وقف ايجاد جوامعى نمايند که پويا و 
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در حال رشد بوده ديدگاه حضرت بهاءا براى بشريّت را بيش از پيش منعکس مى سازد  .اين محدوده هاى 

جغرافيايى هم چنين بايد منبعى بالقّوه  از مهاجرينى باشد که بيشتر در ميدان مهاجرت داخلى به محدوده هاى 

جغرافيايى يکى بعد از ديگرى اعزام شوند تا در بعضى از اين محدوده ها اّولين اشّعۀ انوار ظهور جمال مبارک را 

تابان نمايند و در برخى ديگر حضور امر الهى را قوىّ  سازند و کّالً همه را قادر نمايند که به طرف اّولين نماد 

پيشرفت در مسير توسعۀ فرايند رشد و يا وراى آن با سرعت پيش روند  .با توّجه به اين نکات، در رضوان 

 از جامعۀ اسم اعظم دعوت خواهيم نمود که در طّى پنج سال آينده تعداد محدوده هاى جغرافيايى را ۲۰۱۱سال 

  يعنى تقريبًا معادل يک سّوم ۰۰۰,۵که در آن يک برنامۀ رشد، در هر سطحى از فشردگى، در جريان است به 

تمام محدوده هاى جغرافيايى فعلى موجود در جهان افزايش دهند .

 

 پيشبرد مرزهاى يادگيرى

      آنچه در صفحات فوق و در پيام هاى متعّدد در طّى پانزده سال اخير توصيف نموده ايم مى توان به منزلۀ )۱۲(

تازه ترين رويکرد از يک سلسله رويکردهايى دانست که از بدايت امر تا به حال براى رشد جامعۀ بهائى اتّخاذ شده و 

هر يک متناسب با اوضاع و احوال تاريخى خاّص خود بوده است  .اين فرايند رشد که به نيروى خّالقۀ الهى در 

حرکت است بيش از يک صد و شصت سال پيش با شور و شوق عميق ناشى از اجابت نداى يوم جديد رّب 

مجيد توّسط هزاران نفر در مهد امر ا آغاز گرديد و با تالش هاى مؤمنين اّوليّه براى رساندن پيام حضرت بهاءا به 

کشورهاى همسايه در شرق و جمعيّت هاى پراکنده اى در غرب تحّرک يافت  .با صدور الواح نقشۀ ملکوتى حضرت 

عبدالبهاء ساختار عظيم ترى يافت و با استقرار سيستماتيک مهاجرين در سراسر کرۀ ارض در تحت هدايات حضرت 

ولىّ امرا به منظور تأسيس مراکز کوچکى از فّعاليّت هاى بهائى و بناى اّولين ستون هاى نظم ادارى شّدت يافت  .با 

اقبال جّم غفيرى به امر مبارک اين فرايند در مناطق روستايى جهان قّوت گرفت اّما در حالى که احبّا در صدد يافتن 

تدابيرى براى تداوم ترويج و تحکيم در مقياس وسيع برآمدند پيشرفت آن به نحو قابل مالحظه اى کند 

گرديد  .سرعت اين فرايند در پانزده سال گذشته، بعد از آنکه در آغاز نقشۀ چهارساله از عالم بهائى دعوت نموديم 

که بر اساس تجارب حاصله در طّى ده ها سال يادگيرى دشوار ولى گران بها امر تبليغ را بر پايه اى سيستماتيک قرار 

دهد، مرتّبًا در حال افزايش بوده است  .رويکرد کنونى رشد، با وجود کارآيى آن، پس از اينکه در يک محدودۀ 

جغرافيايى قوام گرفت بايد باز هم از نظر پيچيدگى و آراستگى تکامل يابد تا "نيروى اجتماع سازى "را که در بطن 

امر الهى نهفته است بيش از پيش نمايان سازد .

      حضرت ولّى محبوب امر ا در اشاره به پيشرفت جامعۀ جهانى بهائى به کّرات احبّا را تشويق مى فرمودند )۱۳(

که در مقصد خود ثابت قدم بمانند و در مساعى خويش استقامت ورزند  .هيکل مبارک با رضايت خاطر از فّعاليّت 

احبّا مى فرمايند که "با آگاهى از مسئوليّت هاى عاليۀ خويش و اعتماد به نيروى اجتماع سازى که آيين شان دارا است 
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مساعى خود را بى هراس و بى واهمه براى ايجاد و ِاکمال وسايل و ابزار الزمه اى معطوف مى دارند که نظم جنينى 

جهانى حضرت بهاءا مى تواند در آن رشد و توسعه يابد ".سپس به آنان يادآورى مى فرمايند که "همين فرايند 

 نامشهود و بطىء سازندگى "است که "تنها اميد "بشريّتى مأيوس و سرگردان مى باشد.از آثار حضرت ولىّ امرا

کامًال روشن است که اين فرايند به توسعه و نفوذ خود ادامه خواهد داد و نظم ادارى به موقع نشان خواهد داد که 

"نه تنها قابليّت آن را دارا است که به منزلۀ هستۀ نظم بديع الهى محسوب گردد بلکه نمونۀ کامل آن است"  ".در 

جهانى که بنيان مؤّسسات سياسى و اجتماعى اش معيوب، بينشش تاريک، وجدانش آشفته و نظام هاى دينيش 

ضعيف و عارى از فضايل و مناقب است، اين عامل شفابخش، اين نيروى تقليب کننده، اين قّوۀ الفت دهنده در 

غايِت جلوه و تأثير به تدريج در کالبد مؤّسسات متبلور مى شود و نيروهايش را بسيج مى کند ".

      آنچه بايد بديهى باشد اين است که اگر اين نظم ادارى قرار است الگويى براى اجتماع آينده باشد پس )۱۴(

جامعه اى که اين الگو در درون آن پرورش مى يابد نه تنها بايستى توان مندى الزم را کسب نمايد تا بتواند به نيازهاى 

ماّدى و معنوى بيش از پيش پيچيده پاسخ گويد بلکه بايد به نحو روزافزونى بزرگ تر و گسترده تر گردد  .چگونه 

مى تواند غير از اين باشد  .يک جامعۀ کوچک که اعضاى آن به سبب عقايد مشترک شان با يکديگر متّحدند، 

آرمان هاى واال ويژگى  خاّص آن است، در ادارۀ امور خويش ماهر و در برآوردن نيازهاى خود کارآمد است و 

احتماًال به چند طرح بشردوستانه نيز اشتغال دارد  -يک چنين جامعه اى شکوفا ولى دور از واقعيّت هايى که 

توده هاى وسيع بشريّت با آن سر و کار دارند هرگز نمى تواند اميدوار باشد که به منزلۀ الگويى براى تجديد ساختار 

تمامى جامعۀ بشرى عمل نمايد  .مايۀ سرور عميق اين جمع است که جامعۀ بهائى در سراسر عالم توانسته است از 

خطرات خودخوشنودى و سهل انگارى بپرهيزد  .جامعه براستى زمام امور ترويج و تحکيم خود را به خوبى در دست 

دارد .اّما تا يادگيرى روش هاى تمشيت اموِر تعداد فزاينده اى از مردم در روستاها و شهرهاى مختلف کرۀ زمين و 

معّرفى معيارهاى نظم جهانى حضرت بهاءا به جهانيان هنوز راه درازى در پيش است .

      رسيدن به اين هدف وظيفۀ خطيرى است که پيش گاماِن فرايند يادگيرى بايد آن را بپذيرند، فرايندى که )۱۵(

پيشرفت آن در طّى نقشۀ آينده ادامه خواهد يافت  .هر جا يک برنامۀ فشردۀ رشد تأسيس مى گردد شايسته است 

که دوستان نهايت سعى و کوشش خود را جهت باال بردن سطح مشارکت مبذول دارند  .به جا است که به شّدت 

تالش کنند تا سيستمى که با چنين زحمتى به وجود آورده اند محدود و درون گرا نشود بلکه بيش از پيش گسترش 

يابد و مردمان بيشترى را در بر گيرد  .حال که نسبت به توانايى خود در تعامل با مردم از همۀ طبقات و مکالمه با 

آنها در بارۀ مقام حضرت بهاءا و ظهور اعظمش اعتماد بيشترى کسب نموده اند نبايد استعداد روحانى قابل 

مالحظه و فراتر از آن، حّس اشتياقى را که در مردم يافته اند ناديده بگيرند  .و يقين داشته باشند که معّرفى مستقيم 

امر مبارک هنگامى که با عمق کافى صورت گيرد و از طريق رويکرد مناسبى نسبت به تحکيم تقويت گردد مى تواند 

نتايج پايدار به بار آورد  .به جا است که درس هاى گذشته را فراموش نکنند، درس هايى که شّکى باقى نگذاشته 
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است که يک گروه نسبتًا کوچک از پشتيبانان فّعال امر هر چقدر هم عاِلم و کاردان و از جان  گذشته و فداکار باشند 

قادر نخواهند بود پاسخگوى نيازهاى جوامعى باشند که مشتمل بر صدها نفر مرد و زن و کودک است تا چه رسد به 

هزاران نفر  .مقتضيات مسئله کامًال روشن است  .اگر در يک محدودۀ جغرافيايى تعداد افرادى که مسئوليّت ترويج 

و تحکيم را بر عهده مى گيرند ده ها نفر است و چندصد نفر در فّعاليّت هاى حيات جامعه مشارکت مى نمايند هر دو 

رقم بايد به نحو قابل مالحظه اى افزايش يابد به طورى که در پايان نقشه صد يا دويست نفر مشارکت هزار يا دوهزار 

نفر را تسهيل نمايند .

 محدودۀ جغرافيايى در سراسر عالم ۶۰۰,۱ محدوده از ۳۰۰      مايۀ اميدوارى است که در حال حاضر در )۱۶(

با برنامه هاى فشردۀ رشد، احبّا به ميدان جديدى از يادگيرى که اکنون به روى آنها گشوده شده است گام نهاده  و در 

تعدادى نه چندان کم از اين محدوده ها اين يادگيرى وسعت بيشترى پيدا کرده است  .تقويت فرايندهاى آموزشى 

که توّسط مؤّسسۀ آموزشى در همۀ اين قبيل محدوده ها، هر يک بر حسب شرايط خود، آغاز گرديده يعنى تشکيل 

کالس هاى منّظم براى خردسال ترين اعضاى جامعه، تأسيس گروه هاى به هم وابستۀ نوجوانان و حلقه هاى مطالعه 

براى جوانان و بزرگ ساالن البتّه حائز اهّميّت بسيار است  .قسمت اعظم آنچه که الزمۀ اين تقويت مى باشد در پيام 

رضوان توضيح داده شده است  .در چنين محدوده هايى، دوستانى که از نزديک شاهد اثرات تقليب کنندۀ فرايند 

مؤّسسۀ آموزشى بوده اند بدون استثنا در تالشند تا درک کامل ترى از ويژگى هاى نهفتۀ آن پيدا کنند يعنى روح 

دوستى و رفاقتى که به وجود مى آورد، روش مشارکتى که اتّخاذ مى نمايد، عمق فهمى که ترويج مى دهد، خدماتى 

که توصيه مى کند و باالتر از همه اتّکاى آن به کالم الهى  .آنان از هيچ کوششى فروگذار نمى کنند تا اين فراينْد 

بازتابى باشد از آنچه دوره هاى مؤّسسۀ آموزشى به وضوح بر آن تأکيد دارد  -مکّمليِّت "بودن "و "عمل کردن"، 

مرکزيّت دانش و کاربرد آن، اجتناب از دوگانگى هاى ساختگى، اهّميّت حفظ کردن کالم الهى و توّجه به باال 

بردن سطح آگاهى بدون بيدار کردن نفس اّماره .

 

 افزايش قابليّت براى ادارۀ امور

      هرچند در محدوده هاى جغرافيايى که پيش گام يادگيرى هستند عناصر اصلى فرايند رشد تغيير نمى کند )۱۷(

ولى تنها افزايش تعداد نفرات و فّعاليّت ها مستلزم آن است که طرح هاى سازمان دهى به سطحى پيچيده تر 

برسد .ابداعات و نوآورى هاى مختلفى تا به حال بر حسب مقتضيات جغرافيايى و رشد کّمى جامعه عرضه گرديده 

است مانند  :تقسيم محدودۀ جغرافيايى به واحدهاى کوچک تر، تمرکززدايى در تشکيل جلسات تأّمل و بازنگرى، 

تعيين دستيار براى هماهنگ کنندگان مؤّسسۀ آموزشى و اعزام گروه هايى از احبّاى باتجربه براى حمايت از 

ديگران  .اين جمع اطمينان کامل دارد که در طّى نقشۀ آينده دارالتّبليغ بين المللى با مساعدت ارزندۀ شما اين 

پيشرفت ها را پى گيرى کرده کمک خواهد نمود تا درس هاى آموخته شده در قالب روش ها و ابزار آزموده تثبيت 
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گردد  .به اين منظور، به هّمت شما و اعضاى هيئت معاونت بايد جّوى به وجود آيد که احبّا را تشويق نمايد تا 

روش مند باشند ولى نه انعطاف ناپذير، خّالق باشند ولى نه بى نظم، قاطع باشند ولى نه عجول، مراقب باشند ولى 

نه سلطه جو، و آگاه باشند که در نهايت، وحدت فکر و اقدام مستمّر و اشتياق به يادگيرى است که باعث پيشرفت 

مى گردد نه فّن و مهارت .

      ماهيّت ترتيب هماهنگ نمودن فّعاليّت ها در مقياس وسيع در سطح محدودۀ جغرافيايى هر چه باشد، )۱۸(

تداوم پيشرفت بستگى به رشد محافل روحانى محلّى و افزايش قابليّت شوراهاى منطقه اى بهائى و نهايتًا محافل 

روحانى ملّى خواهد داشت  .در پيام رضوان، خرسندى خود را از مالحظۀ رشد قابليّت محافل ملّى ابراز داشتيم و 

حال نيز با خوش بينى به پنج سال آينده مى نگريم و اطمينان داريم که در اين راستا شاهد جهش هاى قابل 

مالحظه اى خواهيم بود  .به عالوه ترديدى نداريم که شما به اتّفاق محافل ملّى قادر خواهيد بود به شوراهاى 

 ۴۵شوراى منطقه اى در ۱۷۰منطقه اى کمک نماييد تا توان مندى تشکيالتى خود را افزايش دهند  .در حال حاضر 

کشور در سراسر عالم وجود دارد و مطمئنًّا تعداد آنها در طّى نقشۀ بعدى افزايش خواهد يافت  .همۀ شوراهاى 

منطقه اى بايد توّجهى دقيق به عمليّات مؤّسسۀ آموزشى و وظايف لجنات تبليغ ناحيه اى مبذول دارند  .در اين راستا 

در خواهند يافت که بايد مکانيزم هايى را ايجاد و تلطيف نمايند که به پيشبرد الگوى رشد محدودۀ جغرافيايى و 

فرايند يادگيرى مربوط به آن کمک نمايد از قبيل  :يک دفتر منطقه اى کارآمد که در امور اّوليّۀ سازمان دهى به 

منشى کمک نمايد، يک سيستم مناسب حساب دارى که ارسال منابع مالى به محدودۀ جغرافيايى و بالعکس را از 

طريق مجارى مختلف ممکن سازد، يک وسيلۀ کارآمد ارتباطات که با واقعيّت هاى زندگى در دهکده و محلّه 

تناسب داشته باشد، و در صورت اقتضا، يک ساختمان که انجام فّعاليّت هاى متزايد و متمرکز را تسهيل 

نمايد  .آنچه در اين راستا قبولش حائز اهّميّت مى باشد اين است که چنين مکانيزم هايى تنها وقتى مؤثّر واقع 

خواهد شد که شوراهاى منطقه اى خود با روحيّۀ يادگيرى به انجام وظيفه مشغول باشند  .در غير اين صورت، 

مکانيزم  هايى که به وجود مى آيد اگرچه به صورت ظاهر براى آن است که به يادگيرى در حين عمِل تعداد 

فزاينده اى از شرکت کنندگان در محلّه ها و دهکده ها کمک کند ولى ممکن است از طرقى ناملموس اثرات منفى 

بر يادگيرى داشته و به طور ناخواسته اميدهاى فزاينده در سطح مردمى را فرونشاند .

      در حالى که همکارى با محافل روحانى ملّى و شوراهاى منطقه اى يکى از مسائل مهّم مورد توّجه شما )۱۹(

خواهد بود اعضاى هيئت معاونت مى بايستى بيش از پيش نيروى خود را صرف پرورش توان مندى تشکيالتى در 

سطح محلّى نمايند چه که در اين سطح است که نياز به جامعه سازى به وضوح احساس مى شود  .به منظور کمک 

به اينکه بتوانيد وظايف اعضاى هيئت معاونت و مساعدين شان را در همه جا، به خصوص در محدوده هاى 

جغرافيايى با برنامه هاى ترويج و تحکيم در مقياس وسيع، تجّسم نماييد از شما مى خواهيم که اّول در بارۀ تکامل 
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محافل روحانى محلّى در بسيارى از مناطق روستايى جهان تأّمل نماييد، مناطقى که امروزه بخش اعظم چنين 

محدوده هايى را در بر مى گيرد .

      همان طور که مّطلعيد در يک محدودۀ روستا يى که شامل تعدادى ده و شايد يک يا دو شهر کوچک )۲۰(

مى باشد مساعى احبّا، در دورانى که الگوى عمل مربوط به يک برنامۀ فشردۀ رشد در حال شکل گيرى است، غالبًا 

منحصر به چند محل مى باشد  .اّما همان طور که در پيام رضوان امسال توضيح داده شده اين الگو را بعد از 

استقرار مى توان به سرعت به ساير دهکده ها يکى بعد از ديگرى گسترش داد  .در هر محل، ابتدا محفل روحانى 

محلّى تأسيس مى گردد و تکامل مستمّر آن مسيرى را طّى مى کند که به موازات و کامًال مرتبط با فرايند نوپاى 

رشدى است که در دهکده جريان دارد  .رشد محفل محلّى را نيز بايد مانند ديگر جنبه هاى اين فرايند از زاويۀ 

پرورش قابليّت نگريست .

      آنچه در وهلۀ اّول بايد انجام شود نسبتًا واضح است  :آگاهى فردى از فرايند رشدى که در دهکده در )۲۱(

حال شتاب گيرى است و نتيجۀ اشتغال شخصى هر فرد در فّعاليّت هاى اساسى نقشه مى باشد  بايستى به يک 

آگاهى جمعى بدل شود که هم ماهيّت تقليب و تغييِر در حال وقوع را تشخيص دهد و هم به وظيفۀ محفل روحانى 

براى پرورش آن واقف باشد  .بدون شک بعضى از وظايف اّوليّۀ ادارى امرى مانند  تشکيل جلسات نسبتًا منّظم 

محفل، برگزارى ضيافات نوزده روزه و تدارک بزرگداشت ايّام متبّرکه، تأسيس يک صندوق محلّى و انجام 

انتخابات ساليانه طبق اصول بهائى، بايد مورد توّجه قرار گيرد  .ولى براى محفل روحانى محلّى نبايد مشکل باشد 

که هم زمان با اين مساعى و به تشويق يکى از مساعدين اعضاى هيئت معاونت در بارۀ يک يا دو مسئلۀ خاّص که 

با حيات جامعه ارتباط نزديک دارد به مشورت پردازد  .مثًال، چگونه خصلت نيايش در دهکده از طريق مساعى 

افرادى که اّولين دورۀ مؤّسسۀ آموزشى را به اتمام رسانده اند تقويت مى شود؟  چگونه معلّمينى که توّسط مؤّسسه 

تعليم داده شده اند به تربيت روحانى کودکان رسيدگى مى کنند؟  چگونه استعداد نوجوانان از طريق برنامۀ 

توان دهى روحانى شکوفا مى شود؟  و چگونه بافت روحانى و اجتماعى جامعه با مالقات دوستان در منازل 

يکديگر تقويت مى گردد؟ با مشورت در بارۀ چنين مطالب مشّخصى، محفل مى آموزد که فرايند رشد را صبورانه و 

با محبّت پرورش دهد و روابطش با لجنۀ تبليغ ناحيه اى و با مؤّسسۀ آموزشى بر اساس يک مقصد مشترک 

مستحکم مى گردد  .اّما از همه مهم تر بناى شالوده اى را آغاز خواهد کرد که بر روى آن مى توان آن روابط بسيار 

صميمانه و حمايت آميزى را که محافل روحانى بايد با افراد احبّا برقرار سازند و حضرت ولّى محبوب امر ا آن را 

در بسيارى از توقيعات خود توصيف فرموده اند بنا نمود .

      واضح است که يادگيرى شور و مشورت در بارۀ مسائل خاّص مربوط به نقشۀ جهانى هر قدر مهم و )۲۲(

اساسى باشد فقط يکى از ابعاد فرايند ايجاد توان مندى است که محفل روحانى محلّى بايد به آن اشتغال 

ورزد .تکامل مستمّر محفل روحانى اطاعت از اين دستور حضرت عبدالبهاء را ايجاب مى نمايد که 
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مى فرمايند"  :مذاکرات به تمامها محصور در امور روحانيّه که تعلّق به ادارۀ تربيت نفوس و تعليم اطفال و اعاشۀ فقرا 

و اعانۀ ضعفا جميع فرق عالم و مهربانى به کّل امم و نشر نفحات ا و تقديس کلمة ا باشد  ".پيشرفت پايدار 

محفل مستلزم تعّهد استوار به پيشبرد مصالح جامعه و مراقبت در حفظ فرايند رشد از نفوذ نيروهاى انحطاط اخالقى 

است که خطر متوّقف نمودن آن را دارد  .الزمۀ ترّقى مداوم محفل ايجاد حّس وسيع ترى از مسئوليّت است، 

مسئوليّتى که از دايرۀ دوستان و خانواده هايى که به فّعاليّت هاى اساسى نقشه اشتغال دارند فراتر رفته تمامى 

جمعيّت دهکده را در بر گيرد  .آنچه بلوغ تدريجى محفل را استمرار خواهد بخشيد ايمانى راسخ به وعدۀ حضرت 

عبدالبهاء است که مى فرمايند هر محفل روحانى را در کهف حفظ و حمايت خود خواهند گرفت .

      مسئلۀ ديگرى که با اين افزايش آگاهى جمعى مرتبط است رشد فزايندۀ توانايى محفل روحانى در )۲۳(

ارزيابى و استفادۀ صحيح از منابع، اعّم از مالى و غيره، هم در حمايت از فّعاليّت هاى جامعه و هم در ايفاى 

وظايف ادارى خويش است که ممکن است در بعضى موارد شامل انتصاب سنجيدۀ لجنات و استفاده از يک 

ساختمان ساده نيز باشد  .مسئلۀ بسيار مهّم ديگر توانايى محفل براى به وجود آوردن محيطى است که مشّوق 

وحدت در عمل با شرکت تعداد زيادى از افراد باشد و توّجه به اينکه انرژى و استعداد اين افراد قطعًا کمکى به 

پيشرفت امور نمايد  .در همۀ اين موارد، سالمت روحانى جامعه همواره باالترين اولويّت محفل است  .و هر گاه 

مشکالت اجتناب ناپذيرى پيش بيايد، چه در ارتباط با بعضى فّعاليّت ها و چه در بين افراد، محفل روحانى به آن 

رسيدگى خواهد نمود، محفلى که آن چنان اعتماد کامل اعضاى جامعه را به خود جلب نموده که همه طبعًا براى 

طلب کمک به آن روى مى آورند  .اين بدان معنا است که محفل به تجربه آموخته است چگونه به احبّا کمک کند 

تا از روش هاى تفرقه افکن يک ذهنيّت جانب گرا احتراز کنند، چگونه بذر اتّحاد را حتّى در دشوارترين و 

نامساعدترين شرايط بيابد و آن را تدريجًا و با محبّت پرورش دهد و در تمام اوقات به حبل عدالت متمّسک باشد .

      با افزايش تعداد اعضاى جامعه و ازدياد توان مندى براى حفظ تحّرک و نشاط، همان گونه که در گذشته )۲۴(

اشاره نموديم، احبّا بيش از پيش به مشارکت در حيات عمومى اجتماع جلب خواهند شد و با اين وظيفۀ مهم رو 

به رو خواهند گشت که به کمک رويکردهايى که ابداع کرده اند در حّل مسائل پردامنه و وسيعى که دهکده شان با 

آن مواجه است شرکت نمايند  .مسئلۀ انسجام که براى رشدى که تا کنون حاصل شده اين چنين ضرورى بوده و 

براى چارچوب عمِل در حال تکامل نقشه نيز بسيار مهم است، حال ابعاد جديدى پيدا مى کند  .محفل روحانى 

محلّى نه در مقام مجرى پروژه  بلکه در مقام يک مرجع اخالقى بايد مراقب باشد که هم چنان که احبّا مى کوشند تا 

با به کار گرفتن تعاليم بهائى و از طريق فرايند عمل، تأّمل و مشورت به اصالح شرايط بپردازند، لطمه اى 

بر يک پارچگى مساعى شان وارد نشود .

 بعضى از خصوصيّات اقدام اجتماعى در سطح مردمى و شرايطى را که بايد دارا ۲۰۱۰      پيام رضوان سال )۲۵(

باشد توصيف نموده است  .مجهودات در يک دهکده معموًال در مقياس محدود و شايد از طرف گروه هاى 
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کوچک از دوستانى آغاز مى گردد که هر يک نياز اجتماعى يا اقتصادى خاّصى را شناسايى کرده و  اقدامات 

مناسب ساده اى را دنبال مى کنند  .مشورت در ضيافات نوزده روزه فضاى مناسبى به وجود مى آورد تا آگاهى 

فزايندۀ اجتماعى جامعه به طريقى سازنده جلوه نمايد  .صرف نظر از ماهيّت فّعاليّت ها، محفل محلّى بايد مراقب 

خطرهاى بالقّوه باشد و در صورت لزوم به احبّا کمک نمايد که از آنها بگذرند از جمله  :فريب پروژه هاى 

بلندپروازانه که انرژى زيادى را مصرف خواهد کرد و سرانجام حاصلى نخواهد داشت، وسوسۀ کمک هاى  مالى که 

مستلزم دورى جستن از اصول بهائى خواهد بود، امکانات استفاده از تکنولوژى که به طور فريبنده عرضه مى شود 

ولى مى تواند دهکده را از ميراث فرهنگى اش محروم سازد و به چندپارچگى و اختالف سوق دهد  .استحکام 

فرايند مؤّسسۀ آموزشى در دهکده و افزايش توان مندى هايى که در افراد پرورش داده است در نهايت ممکن است 

دوستان را قادر سازد که از روش ها و برنامه هايى که توّسط يکى از سازمان هاى ملهم از تعاليم بهائى به وجود آمده و 

کارآيى آنها به تجربه ثابت شده و در محدودۀ جغرافيايى به پيشنهاد و با حمايت دفتر توسعۀ اجتماعى و اقتصادى 

به اجرا در آمده است بهره گيرند .به عالوه محفل بايد بياموزد که با سازمان هاى اجتماعى و سياسى محلّى تعامل 

نمايد و به تدريج آگاهى نسبت به حضور امر و تأثيرى را که بر پيشرفت دهکده مى گذارد افزايش دهد .

      آنچه تشريح شد نمونه اى از خصوصيّاتى است که محافل روحانى محلّى در بسيارى از دهکده هاى جهان )۲۶(

به تدريج کسب خواهند نمود و به برآوردن نيازهاى جوامعى که رشد کّمى روزافزونى دارند کمک خواهند کرد  .با 

ظهور تدريجى قابليّت ها و اختيارات نهفته در اين محافل، ساکنان هر دهکده اعضاى آن را "امناء الّرحمن بين 

االمکان "مشاهده خواهند نمود  .بدين سان اين محافل  "سرج نورانيّة و حدايق ملکوتيّة "خواهند شد و "ينتشر منها 

نفحات القدس على االٓفاق و يشرق منها انوار العرفان على االمکان و يسرى منها روح الحياة على کّل الجهات ".

      يک چنين بينش رفيعى البتّه در مورد محافل روحانى محلّى در سراسر جهان نيز صادق است  .ماهيّت )۲۷(

تکامل يک محفل حتّى در يک شهر بزرگ اساسًا به همين نحو مى باشد  .تفاوت  ها اصوًال در وسعت و تنّوع 

جمعيّت است  .مورد اّول يعنى تفاوت در وسعت ايجاب مى کند که ناحيۀ تحت اشراف محفل به اقتضاى 

احتياجات رشد به چند محلّه تقسيم شود و در هر يک به تدريج مکانيزم هايى براى رسيدگى به امور امرى فراهم 

گردد  .مورد دوم يعنى تنّوع جمعيّت مستلزم آن است که محفل عالوه بر فضاى جغرافيايى با فضاهاى اجتماعى 

بى شمارى که در آن بخش هايى از جمعيّت گردهم مى آيند آشنا گردد و تا حّد امکان حکمت هاى نهفته در تعاليم 

را به آنها ارائه دهد .مضافًا، سازمان ها و ساختارهاى اجتماعى، سياسى و يا فرهنگى موجود در يک شهر بزرگ 

که محفل بايد کيفيّت تماس با آنها را بياموزد از نظر تنّوع بسيار وسيع تر و از نظر تعداد به مراتب بيشتر از مناطق 

روستايى است .
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 خدمت در مؤّسسات بهائى

      با تشريح پيشرفت  هايى که مايليم در طّى نقشۀ پنج سالۀ بعدى در امور ادارى امرى مشاهد کنيم، )۲۸(

هشدارهاى مکّرر حضرت ولىّ امرا را به خاطر مى آوريم که در توقيعى به زبان انگليسى مى فرمايند"  :بايد مراقب 

باشيم که مبادا با توّجه بيش از حّد به ِاکمال تشکيالت ادارى امرى، مقصد الهى از ايجاد آن را از نظر دور 

داريم ".هيکل مبارک به طور مکّرر فرموده اند که سيستم ادارى بهائى "بايستى به منزلۀ يک وسيله منظور شود و نه 

اينکه خود به يک هدف "تبديل گردد و به وضوح مى فرمايند که منظور نظم ادارى خدمت به "مقاصد دوگانه "

است  .از يک سو "بايد ترويج مستمّر و تدريجى "امر ا را "از طرقى وسيع، صحيح و جامع هدف قرار دهد "و از 

سوى ديگر "بايد تحکيم درونى توفيقات حاصله را موجب گردد   ".در ادامه مى فرمايند که "تشکيالت ادارى 

بهائى بايد موجب شود که از طريق آن قواى پوياى نهفته در امر الهى ظاهر و متبلور گردد و حيات و رفتار انسان ها را 

شکل دهد و هم به منزلۀ واسطه اى براى تبادل افکار و هماهنگى فّعاليّت ها در بين عناصر متنّوعى که جامعۀ بهائى 

را تشکيل مى دهند عمل نمايد ".

      اميد وطيد اين جمع آن است که شما عزيزان در طّى نقشۀ بعدى در مساعى خود براى توسعۀ صحيح و )۲۹(

متوازن امور ادارى امر ا در تمام سطوح، از محلّى تا ملّى، نهايت کوشش خود را به کار بريد و به احبّا کمک 

نماييد تا وظايف خود را در بستر فرايند رشد جامعه که به نحوى ارگانيک در سراسر عالم در حال شتاب گرفتن 

است ايفا نمايند  .تحّقق اين اميد به ميزان زيادى بستگى به آن خواهد داشت که کسانى که به انجام چنين 

خدماتى دعوت شده اند  -چه به عضويّت محفل روحانى انتخاب گرديده يا به عضويّت يکى از دواير آن منتصب 

شده باشند، خواه به سمت هماهنگ کنندۀ يک مؤّسسۀ آموزشى برگزيده شده و يا به معاونت شما منصوب شده 

باشند  -تا چه حّد تشخيص دهند که اين انتخاب  يا انتصاب افتخار بزرگى است که نصيب آنان شده است و حّد 

و مرزهايى را که اين موهبت برايشان تعيين مى نمايد بشناسند .

      خدمت در مؤّسسات و دواير امرى براستى موهبتى بس عظيم است ولى نه موهبتى که افراد به دنبال )۳۰(

کسب آن باشند بلکه وظيفه و مسئوليّتى است که يک فرد ممکن است در هر مقطع زمانى به انجامش دعوت 

شود  .کلّيّۀ کسانى که در ميادين ادارى بهائى به خدمت مشغولند البتّه اين احساس را خواهند داشت که افتخار 

بى نظيرى شامل حال شان شده است زيرا که به نحوى از انحا جزئى از اجزاى ساختارى هستند که به منظور سريان 

روح امر ا در عالم طرح ريزى شده است  .اّما اين افراد نبايد تصّور نمايند که چنين خدمتى اين حّق را به آنان 

مى دهد که در حاشيۀ فرايند يادگيرى که همه جا در حال قّوت گرفتن است فّعاليّت نمايند و از انجام مستلزمات 

طبيعى آن معاف باشند  .هم چنين نبايد گمان رود که عضويّت در هيئت هاى ادارى فرصتى فراهم مى سازد که فرد 

با استفاده از آن بتواند استنباط شخصى خود را از مفاد آثار مقّدسه و از نحوۀ اجراى تعاليم ترويج نمايد و جامعه را 

در جهت اولويّت هاى شخصى خود سوق دهد  .حضرت ولىّ امرا در يکى از توقيعات مبارک به زبان انگليسى با 
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اشاره به اعضاى محافل روحانى مى فرمايند که "بايد به کلّى خواسته ها و اميال خود و عاليق و تمايالت شخصى 

خويش را ناديده گرفته فکر خود را حصر در امورى نمايند که خير و صالح جامعۀ بهائى را در بر دارد و مصالح 

عمومى را ترويج مى نمايد  ".مؤّسسات بهائى اختيارات الزم براى هدايت احبّا و تأثيرگذارى اخالقى، روحانى و 

عقالنى در زندگى افراد و جوامع را دارند  .اّما اين وظايف مى بايستى با علم به اين نکته انجام شود که خصلت 

بنيادين هويّت تشکيالتى بهائى همانا روح خدمت صميمانه است  .يک چنين برداشتى از اختيار و تأثيرگذارى 

ايجاب مى کند که کسانى که ادارۀ امور امر ا به آنان وا گذار شده از خود فداکارى نشان دهند  .مگر نه اين است 

که حضرت عبدالبهاء مى فرمايند..."  :آهنى که در کورۀ آتش افتد صفات حديدى که سياهى و برودت و جمودت 

است و ناسوتيست مخفى و نابود گردد فضايل آتش که احمرار و ذوبان و حرارتست و ملکوتيست در آهن ظاهر و 

باهر شود  ".موالى حنون هم چنين مى فرمايند..."  :شما بايد در اين مورد يعنى خدمت به عالم انسانى جان فشانى 

کنيد و به جان فشانى شادمانى و کامرانى نماييد ".

* 

      دوستان عزيز و محبوب  :همان طور که به خوبى مى دانيد قلوب اين مشتاقان غرق در سرور است که شما و )۳۱(

اعضاى هيئت هاى معاونت  با چنين توانايى در پيشاپيش ميادين تبليغ به خدمت مشغوليد و وظايف مقّدسۀ خويش 

را مجرى مى داريد تا نار موقدۀ محبّت ا را در افئده و قلوب مشتعل ساخته يادگيرى را ترويج نماييد و همه را در 

تالش  براى اتّصاف به اخالق نيک و شايسته مدد دهيد  .هنگامى که جامعۀ بهائى امريکاى شمالى در انجام 

مسئوليّت هايى که در الواح نقشۀ ملکوتى به آن تفويض شده بود اجراى اّولين نقشۀ هفت سالۀ خود را آغاز نمود 

به زبان انگليسى خطاب به احبّاى آن ۱۹۳۸ دسامبر ۲۵حضرت ولىّ  عزيز امر ا بيانيّه اى مفّصل و مهيمن موّرخ 

 منتشر گرديد  .اين توقيع منيع ضمن تشريح ماهيّت ظهور عدل الهىسامان صادر فرمودند که بعدًا تحت عنوان 

وظايف دوستان، به آنچه هيکل مبارک آن را شرايط روحانى جهت موّفقيّت در همۀ اقدامات بهائى توصيف 

مى فرمايند، اشاره مى نمايد  .هيکل انور مى فرمايند که سه شرط از اين شرايط "در رتبۀ اولى و درجۀ اعلى از 

اهّميّت قرار دارد  :"حسن رفتار، تمّسک به ذيل عّفت و عصمت در حيات فردى و آزادى از قيود تعّصبات  .با 

توّجه به اوضاع امروز جهان شايسته است که در بارۀ مالحظات حضرت ولىّ امرا و مقتضيات آن در ارتباط با 

مساعى جهانى جامعۀ بهائى جهت القاى روح امر الهى در هر يک از محدوده هاى جغرافيايى تأّمل و تفّکر فرماييد .

      حضرت ولىّ امرا با اشاره به حسن رفتار از "عدالت، بى طرفى، صداقت، درست کارى، انصاف، قابل )۳۲(

اعتماد بودن، و امانت  "نام مى برند که مى بايد "در همۀ شئون و احوال ما به االمتياز حيات جامعۀ بهائى باشد  "و 

تأکيد مى فرمايند که هرچند اين ضروريّات مربوط به همۀ اعضاى جامعه است اّما در درجۀ اّول متوّجه "نمايندگان 

منتخب ايشان اعّم از محلّى و منطقه اى و ملّى "مى باشد، نمايندگانى که علّو اخالقيشان بايد با "اثرات مخّرب و 

مأيوس کننده اى که بازتابى چشم گير از يک حيات سياسى پرفساد است"، در تضاّدى آشکار باشد  .هيکل مبارک 
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خواهان "تمّسکى دائم و خلل ناپذير به حبل عدالت "در "جهانى که به نحو غريبى آشفته و بى نظم "است مى باشند 

و با نقل قول مکّرر از آثار مبارکۀ جمال اقدس ابهى و حضرت عبدالبهاء توّجه احبّا را به موازين عالى صداقت و 

امانت جلب مى فرمايند  .از احبّا مى خواهند که در همۀ جنبه هاى حيات  خود  -در معامالت تجارى، در حيات 

خانواده، در کلّيّۀ مشاغل، در همۀ خدمات امرى و خدمت به مردم  -به حسن رفتار مزيّن باشند و با پيروى قاطع از 

احکام و اصول امر مبارک الزامات آن را رعايت نمايند  .حيات سياسى در سال هاى بعد از صدور اين بيان مبارک 

به وضوح در همه جا به نحو وحشتناکى رو به زوال بوده چنانچه مفهوم سياست مدارى عارى از معنا شده، 

سياست گذارى به اسم ترّقى و پيشرفت در خدمت منافع اقتصادى عّدۀ معدودى درآمده و اجازه داده شده است 

که تزوير و ريا موجب تضعيف کار ساختارهاى اجتماعى و اقتصادى گردد  .اگر در آن زمان رعايت موازين عالى 

بهائى توّسط احبّا مستلزم سعى و کوشش بسيار بود امروزه در جهانى که تقلّب را ارج مى نهد، فساد را تشويق 

مى کند و حقيقت را کااليى قابل معامله مى داند، چقدر بايد اين تالش شديد تر باشد .پريشانى و اغتشاشى که بنيان 

اجتماع را تهديد مى کند بس عظيم است و ارادۀ همۀ کسانى که به فّعاليّت هاى امرى مشغولند بايد آن چنان محکم 

و قوّى باشد که مبادا کوچک ترين شائبۀ منافع شخصى بر قضاوت شان سايه افکند  .سزاوار است که 

هماهنگ کنندگان هر مؤّسسۀ آموزشى، اعضاى هر لجنۀ تبليغ ناحيه اى ، هر يک از اعضاى هيئت معاونت و فرد 

فرد مساعدين شان و تمام اعضاى هر نهاد امرى محلّى، منطقه اى و ملّى، اعّم از انتخابى و انتصابى، اهّميّت 

نصايح حضرت ولّى عزيز  امر ا را درک نمايند و در قلب خود در بارۀ مقتضيات شايستگى اخالقى که هيکل 

مبارک با چنان صراحتى تشريح فرموده اند تأّمل و تعّمق نمايند تا سلوک و رفتارشان براى بشر خسته و مبتال، 

يادآورى از شرافت ذاتى و سرنوشت عظيمى که در انتظار اوست باشد .

      بيانات صريح حضرت ولىّ امرا در بارۀ اهّميّت عفت و عصمت در حيات فردى و "مقتضيات آن از )۳۳(

ميانه روى، پاک دامنى، خويشتن دارى، نجابت و پاک انديشى "امروز نيز به همان اندازه براى موّفقيّت مشروعات 

بهائى الزم است  .هيکل مبارک با لحنى واضح احبّا را به حياتى پاک و طاهر فرا مى خوانند، حياتى منّزه از 

"اعمال نادرست، فسق و فجور و شئون و موازين کاذبه اى که يک معيار ذاتًا نارساى اخالقى آن را تأييد، تقويت و 

تشديد مى نمايد ".نيازى نيست که در اين صفحات شواهدى از تأثيراتى که اين ضوابط منحّط هم اکنون بر جامعۀ 

بشرى ِاعمال مى کند و حتّى دورافتاده ترين نقاط کرۀ ارض فريفته و مسحور آن است ارائه دهيم ولى الزم مى دانيم 

که به چند نکته راجع به مسئلۀ خلوص و پاکى اشاره نماييم  .قواى مخّرب و اثرگذار بر قلوب و اذهان جوانان  -

کسانى که حضرت ولىّ امرا مشتاقانه آنان را مخاطب قرار داده اند  -براستى مهلک و خطرناک است  .پند و اندرز 

در رعايت پاکى و عصمت تنها به ميزان محدودى مى تواند به آنان کمک کند تا در مقابل اين قوا مقاومت 

نمايند  .نکته اى که بايد به آن توّجه داشت اين است که افکار جوانان تا چه حّد تحت تأثير گزينه هايى است که 

والدين در زندگى خود اتّخاذ مى کنند، گزينه هايى که هرچند غير عمدى و معصومانه، اميال دنيوى را مانند ستايش 
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قدرت، پرستش مقام و منزلت، عشق به تجّمالت، دل بستگى به امور سطحى و بيهوده، ستودن خشونت و اعتياد 

به لّذت جويى را به طور ضمنى قبول مى نمايد  .اين واقعيّت را بايد قبول کرد که انزوا، يأس و نااميدى که بسيارى 

از آن رنج مى برند زاييدۀ محيطى است که ماّده گرايى فراگيرى بر آن حاکم  باشد  .و در اين راستا است که احبّا بايد 

عواقب اين بيان حضرت بهاءا را درک نمايند که مى فرمايند "بساط عالم "بايد "جمع شود و بساط ديگر گسترده 

گردد  ".جوانان امروز در سراسر عالم جزو پرشورترين حاميان نقشه و غيور ترين قهرمانان امر الهى مى باشند و مطمئنًّا 

تعدادشان سال به سال افزايش خواهد يافت  .انشاءا که هر يک از آنان مواهب يک زندگى مزيّن به پاکى و تقوا 

را تجربه نمايند و بياموزند تا از قوايى مدد گيرند که در مجارى پاک جريان مى يابد .

      حضرت ولىّ امرا سپس به موضوع تعّصب پرداخته به وضوح مى فرمايند که "هر گونه افتراق و انشقاق ")۳۴(

در صّف پيروان امر مبارک "مغاير با مقاصد و اصول و آمال اين آيين نازنين است  ".آن حضرت کامًال روشن 

مى سازند که احبّا بايد مظاهر "آزادى کامل از قيد تعّصبات در رفتار با مردم از نژادها، طبقات، عقايد و الوان 

گوناگون "باشند  .آنگاه مفّصًال به بحث در مورد مسئلۀ خاّص تعّصب نژادى که "اثرات فرساينده اش"به فرمودۀ 

مبارک ، "تار و پود جامعۀ امريکا را تحت تأثير و تمامى ساختار اجتماعى آن را مورد حمله قرار داده است "

مى پردازند و در آن زمان مى فرمايند که اين مسئله "بايد حياتى ترين و خطيرترين مسئله اى تلّقى گردد که جامعۀ بهائى 

در مرحلۀ کنونى تکامل خود با آن مواجه است  ".قطع نظر از قّوت و ضعف تدابيرى که در رويارويى با اين چالش 

خاّص توّسط ملّت امريکا و جامعۀ بهائى در حال تکامل آن اتّخاذ گرديده، واقعيّت اين است که تعّصبات از هر 

قسم و نوع  -نژادى، طبقاتى، قومى، جنسى و مذهبى  -هم چنان بر جامعۀ بشرى سيطره دارد  .اگرچه البتّه گام هاى 

بزرگى در عرصۀ گفتمان عمومى در رّد اکاذيبى که موجب بروز انواع تعّصب مى گردد برداشته شده است ولى 

تعّصبات هنوز در ساختارهاى اجتماع رخنه دارد و به طور سيستماتيک بر افراد اثر مى گذارد  .بر همه  بايد روشن 

باشد که هدف فرايندى که سلسله نقشه هاى جهانى کنونى آن را به پيش مى برد اين است که با رويکردهايى که 

دنبال مى کند و روش هايى که به کار مى برد در مردم جهان از هر گروهى، بدون توّجه به طبقه يا پيشينۀ مذهبى و 

بدون در نظر گرفتن قوم يا نژاد و صرف نظر از جنسيّت يا موقعيّت اجتماعى، قابليّت ايجاد نمايد تا به پا خيزند و به 

پيشبرد تمّدن بشرى کمک نمايند .دعاى اين مشتاقان آن است که هم چنان که اين فرايند مستمّرًا بسط مى يابد 

امکانات بالقّوه اش براى ناتوان ساختن ابزارى که نوع بشر در طّى دوران طوالنى طفوليّت خود براى ظلم و ستم 

يک گروه عليه گروهى ديگر تعبيه نموده تحّقق يابد .

      فرايند تعليم و تربيت مؤّسسات آموزشى البتّه به پرورش آن شرايط روحانى که حضرت ولىّ امرا در )۳۵(

 به آن اشاره فرموده اند و نيز بسيارى از شرايط ديگرى که در آثار امرى مذکور است کمک ظهور عدل الهىتوقيع

مى نمايد، شرايطى که  بايستى حيات جامعۀ بهائى را ممتاز سازد از جمله  :روح اتّحاد که بايد حيات بخش احبّا 

باشد، پيوندهاى عشق و محبّت که بايد هم بستگى آنان را موجب شود، ثبوت در عهد و ميثاق که بايد حامى و 
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پشتيبان آنان باشد و توّکل و اعتمادى که بايد به تأييدات الهى داشته باشند  .قابل توّجه خاّص است که اين 

صفات ضرورى در چارچوب ايجاد توان مندى براى خدمت و در محيطى پرورش مى يابد که اقدام سيستماتيک را 

ترويج مى نمايد .براى ايجاد و گسترش چنين محيطى اعضاى هيئت معاونت و مساعدين شان بايد به اهّميّت دو 

قاعدۀ اساسى و مرتبط آگاه باشند  .از يک طرف، موازين عالى اخالقى که اين ظهور اعظم تعيين فرموده هيچ گونه 

مصالحه و تبانى را نمى پذيرد، به هيچ وجه نمى توان آن را تقليل داد و همگى بايد به علّو و عظمت آن چشم 

دوزند  .از طرف ديگر، بايد اذعان نمود که ما در رتبۀ انسانى با داشتن يک زندگى بدون عيب و نقص فاصلۀ 

زيادى داريم و آنچه که از هر فرد انتظار مى رود تالش صادقانۀ روزانه است  .از خود راضى بودن صفتى است که 

بايد از آن احتراز نمود .

* 

      به غير از مستلزمات روحانى يک زندگى منّزه بهائى، عادت به شيوه هايى از تفّکر نيز در بسط نقشه هاى )۳۶(

جهانى مؤثّر است  .اين عادات بايد پرورش و گسترش يابد تا جزئى از فرهنگ جامعه گردد  .گرايش هايى نيز وجود 

دارد که به تدريج بايد بر آنها غلبه نمود  .بسيارى از اين گرايش ها تحت تأثير رويکرد هاى رايج در اجتماع تقويت 

مى گردد و راه يابى آن به فّعاليّت هاى بهائى نيز خارج از تصّور نيست  .ابعاد و وسعت چالشى که ياران حضرت 

رحمان در اين مورد با آن رو به رو هستند از نظر اين مشتاقان پنهان نيست زيرا بايد بيش از پيش در حيات اجتماع 

مشارکت نمايند، از برنامه هاى آموزشى آن بهره گيرند، در امور حرفه اى و تجارى آن به حّد کمال رسند، بياموزند 

که ابزار آن را به خوبى به کار گيرند و در پيشبرد علم و هنر آن کوشا باشند و در عين حال هرگز از هدف امر الهى 

يعنى ايجاد تقليب روحانى در جامعه و تجديد ماهيّت نهادها و فرايندهاى آن به مقياسى بى سابقه غافل 

نگردند  .براى نيل به اين هدف، احبّاى عزيز بايد از نارسايى شيوه هاى رايج کنونى در تفّکر و در انجام امور کامًال 

آگاه باشند و اين آگاهى نبايد به هيچ وجه موجب احساس خودبرتربينى، بى تفاوتى، کناره گيرى و يا اتّخاذ موضع 

انتقادى مفرط نسبت به اجتماع گردد  .چند نکتۀ مخصوص راجع به اين عادات و گرايش ها را مايليم بيان نماييم .

      اّطالع از اينکه دوستان عزيز مطالعۀ پيام هاى بيت العدل اعظم راجع به نقشه را با چنان سعى و دّقت )۳۷(

فراوانى دنبال مى کنند موجب مسّرت قلبى است  .ميزان مذاکرات و تبادل نظرهاى معمول براى به مرحلۀ عمل 

درآوردن هدايات مندرج در آن و يادگيرى از تجارب، چشم گير است  .اّما اين واقعيّت را نمى توان ناديده گرفت که 

در مناطقى که احبّا مى کوشند تا تماميّت بينش و مقاصد ارائه شده را درک نمايند موّفقيّت ها پايدارتر است ولى 

هنگامى که عبارات و جمالت خارج از بستر خود به صورت مطالب جداگانه اى در نظر گرفته مى شود غالبًا 

مشکالتى بروز مى نمايد  .مؤّسسات و نهادهاى امرى بايد به احبّا کمک نمايند تا مطالب را تجزيه و تحليل کنند 

ولى تقليل ندهند، در مفاهيم تأّمل نمايند ولى بر نفس کلمات پافشارى نکنند، لزوم اقدامات در زمينه هاى مختلف 

را قبول نمايند ولى از تقسيم بندى و انفکاک اقدامات بپرهيزند  .ما واقفيم که اين وظيفۀ کوچکى نيست  .اجتماع 



  36 
 

روز به روز بيشتر با استفاده از شعار سخن مى گويد  .اميدواريم که عادت کار کردن با افکار کلّى و پيچيده و کسب 

آگاهى که دوستان در حلقه هاى مطالعه به آن خو مى گيرند به فّعاليّت هاى گوناگون تعميم يابد .

      گرايش به دوگانه بينى با عادت تقليل دادن يک موضوع کلّى به يک يا دو عبارت جالب و جّذاب، )۳۸(

ارتباط نزديکى دارد  .بسيار اساسى است که نظريّاتى را که هر يک جزئى از يک مجموعۀ مفاهيم منسجم است 

در تضاّد با يکديگر قرار ندهيم  .حضرت ولىّ امرا در نامه اى که از طرف ايشان به انگليسى مرقوم شده هشدار 

مى دهند که"  :ما بايد تعاليم را يک کلّيّت عظيم و متوازن بدانيم و سعى نکنيم که دو بيان محکم با معانى 

مختلف را جستجو و ضّد هم ديگر جلوه دهيم  .پيوندهايى در ميان اين دو وجود دارد که آنها را به يکديگر متّصل 

مى سازد ".مالحظۀ اينکه با افزايش درک تمهيدات و نيازهاى نقشه بسيارى از سوء تفاهمات گذشته برطرف شده 

موجب دل گرمى اين جمع گرديده است  .ارتباط متوازن بين عناصر حيات بهائى از قبيل ترويج و تحکيم، 

اقدامات فردى و فّعاليّت هاى جمعى، تهذيب اخالق و تعّهد به خدمت خالصانه اکنون به آسانى مورد قبول 

است  .هم چنين خشنوديم که احبّا مراقبند مبادا دوگانگى هاى کاذب تازه اى بر افکارشان مسلّط گردد زيرا به خوبى 

آگاهند که عناصر متنّوع يک برنامۀ رشد مکّمل يکديگر هستند  .جامعۀ بهائى از اين تضاّدگرايى متداول در اجتماع 

اجتناب مى ورزد، گرايشى که فّعاليّت هاى مختلف را در رقابت مى بيند و نهادهايى که آن فّعاليّت ها را حمايت 

مى کنند نيز رقيب يکديگر مشاهده مى نمايد .

      و باالٔخره يک پيشرفت در فرهنگ جامعه که با عالقۀ خاّص آن را دنبال کرده  ايم افزايش توان مندى در )۳۹(

راه فرايندانديشى مى باشد  .از مطالعۀ دقيق حتّى نخستين مکاتبات حضرت ولىّ امرا در بارۀ اّولين نقشه هاى ملّى 

امر ا روشن مى گردد که از ابتدا به احبّا توصيه شده است که همواره از فرايندهاى وسيعى که وظايف آنان را 

توصيف مى کند آگاه باشند  .اّما در دنيايى که بيش از پيش به ترويج رويدادها و يا نهايتًا به ترويج پروژه ها توّجه 

مى نمايد و ذهنيّتى دارد که از توّقعات و هيجانات حاصله از آن رضايت خاطر حاصل مى کند، حفظ تعّهد به 

اقدامات درازمدت مستلزم تالش زيادى است  .ترويج و تحکيم جامعۀ بهائى شامل تعدادى فرايندهاى متعامل 

است که هر يک سهم خود را در پيشرفت نوع بشر به سوى بينش حضرت بهاءا در مورد يک نظم بديع جهانى 

ادا مى نمايد .خطوط عمِل مربوط به هر يک از اين فرايندها، فرصت هايى براى برگزارى رويدادهاى گاه به گاه به 

وجود مى آورد و بعضى اوقات، فّعاليّت ها در قالب يک پروژه با آغاز و پايان مشّخص انجام مى شود  .اّما اگر 

رويدادهايى به بسط طبيعى يک فرايند تحميل گردد پيشرفت و تکامل استوار آن را بر هم خواهد زد و اگر پروژه هاى 

در دست اجرا در يک محدودۀ جغرافيايى تابع نيازهاى آشکار فرايندهاى محل نباشد ثمرات چندانى به بار 

نخواهد آورد .

      درک ماهيّت فرايندهاى متعاملى که جمعًا ترويج و تحکيم امر ا را موجب مى گردند براى اجراى )۴۰(

موّفقيّت آميز نقشه امرى حياتى است  .به شما و اعضاى هيئت معاونت توصيه مى شود که در تالش خود براى 
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پيشبرد چنين درکى، مفهومى را که در شالودۀ مشروع جهانى جارى و در واقع در قلب هر مرحله  از مراحل نقشۀ 

ملکوتى قرار دارد در نظر داشته باشيد و آن مفهوم اين است که پيشرفت از طريق توسعۀ سه شرکت کنندۀ نقشه  -

افراد، مؤّسسات و جامعه  -حاصل مى شود  .در سراسر تاريخ بشر، تعامل بين اين سه عامل هميشه با مشکالت 

همراه بوده است  .فرد فغان آزادى خواهى به پا مى کند، مؤّسسات خواستار فرمان بردارى هستند و جامعه مّدعى 

اولويّت مى باشد  .هر اجتماعى روابط پيوند دهندۀ اين سه عامل را به نوعى تعيين نموده و دوره هايى از ثبات و 

آشوب داشته است  .امروزه در اين عصر انتقال در حالى که بشريّت در تالش براى رسيدن به بلوغ جمعى خود 

مى باشد، نه تنها اين روابط، بلکه مفهوم فرد، مفهوم مؤّسسات اجتماعى و مفهوم جامعه در معرض هجوم 

بحران هاى بى شمار است  .بحران مرجعيّت در سراسر جهان، خود دليل کافى براين اّدعا است  .سوء استفاده از 

قدرت مرجعيّت آن چنان دردناک و بيزارى و سوء ظّن حاصله در حال حاضر آ ن چنان عميق است که جهان روز به 

روز بيشتر لگام گسيخته و غير قابل اداره مى گردد، وضعى که سست شدن پيوندها در سطح جامعه آن را بسيار 

وخيم تر نموده است .

      پيروان اسم اعظم همگى به خوبى مى دانند که منظور از اين ظهور اعظم ايجاد يک خلق جديد )۴۱(

است..." .اّول کلمة خرجت من فمه و اّول ندآء ارتفع منه بمشيّتک و ارادتک انقلبت االٔشيآء کلّها و الّسمآء و ما 

فيها و االٔرض و من عليها  "....افراد، مؤّسسات و جامعه، سه شرکت کنندۀ نقشۀ ملکوتى، تحت تأثير مستقيم قواى 

خّالقۀ ظهور حضرت بهاءا در حال تقليب هستند و مفهومى جديد از هر يک، متناسب با نياز بشرى که به مرحلۀ 

بلوغ خود نزديک مى شود، در حال بروز است  .روابطى که اين سه شرکت کننده را به هم پيوند مى دهد نيز در حال 

تحّولى عميق مى باشد و قواى تمّدن  سازى به عرصۀ وجود مى  آيد که تنها با پيروى از تعاليم مبارک ايجاد 

مى شود .خصايص مشّخصۀ اين روابط، همکارى و وابستگى متقابل که نمايان گر هم بستگى همه جانبۀ حاکم بر 

عالم خلقت است مى باشد  .به اين ترتيب فرد بدون توّجه به "منافع ذاتيّه و فوائد شخصيّه"، خود را "چون افراد 

بندگان غنّى مطلق "مى شمرد و تنها آرزويش اجراى احکام او است  .به اين ترتيب احبّاى عزيز درمى يابند که 

"عواطف و احساسات فراوان و حسن نيّت و کوشش بسيار "اگر در مجارى صحيح جريان نيابد، فوايد محدودى 

خواهد داشت، "آزادى بى قيد و بند فردى بايد با مشورت دوطرفه و فداکارى تعديل گردد، و روحيّۀ ابتکار و عمل 

بايد با درکى عميق تر از ضرورت هماهنگى اقدامات و تّعهدى کامل تر نسبت به خير و مصلحت عموم، تقويت 

گردد  ".و بدين ترتيب همگى مى توانند ميادين فّعاليّتى را که فرد مى تواند از آن طريق به بهترين وجه ابتکار 

شخصى خود را نشان دهد از کارهايى که فقط مربوط به مؤّسسات امرى است به آسانى تشخيص دهند  .همان 

طور که حضرت عبدالبهاء مى فرمايند احبّا "به جان و دل "اوامر مؤّسسات شان را اطاعت مى کنند تا "امور انتظام 

يابد و ترتيبى حاصل کند ".البتّه اين اطاعت، کورکورانه نيست بلکه اطاعتى است که حاکى از ظهور بلوغ نوع 
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انسان است، انسانى که به مقتضيات يک نظام به وسعت و عظمت نظم بديع جهانى حضرت بهاء ا پى برده 

است .

      و کسانى که از بين اين چنين نفوس مشتعلى براى خدمت در مؤّسسات آن نظم عظيم دعوت مى شوند )۴۲(

به خوبى بيانات حضرت ولىّ امرا را درک مى کنند که مى فرمايند"  :وظيفۀ اعضاى محافل فرمان دادن نيست 

بلکه مشورت است، مشورت نه تنها در بين خودشان بلکه تا حّد امکان با احبّايى که نمايندگى آنها را بر عهده 

دارند ".آنان "هرگز "نبايد چنين "گمان کنند که زينت اصلى پيکر امر الهى هستند و از نظر توانايى و شايستگى ذاتًا 

بر ديگران برترى دارند و يا تنها مرّوجين تعاليم و اصول اين امر اعظم مى باشند"  ".در نهايت تواضع "به وظايف 

خود بپردازند و "با سعۀ صدر، حّس عدالت و انجام وظيفه ، خلوص، افتادگى، پاى بندى کامل به رفاه و منافع 

احبّا و امر الهى و بشريّت بکوشند تا نه تنها شايستۀ اطمينان و حمايت و احترام، بلکه تحسين و محبّت واقعى 

کسانى گردند که افتخار خدمت به آنان را دارند  ".در چنين جّوى، مؤّسساتى که به آنها قدرت و اختيارات اعطا 

شده خود را ابزارى براى پرورش استعدادهاى مکنون بشرى و شکوفايى اين استعدادها در مسيرى خّالق و شايسته 

مى شمرند .

      جامعۀ اسم اعظم، متشّکل از چنين افراد و چنين مؤّسساتى، عرصه اى آن چنان مشحون از گرايش هاى )۴۳(

روحانى مى گردد که در آن قوا از طريق وحدت در عمل به چندين برابر فزونى مى يابد  .در بارۀ اين چنين جامعه اى 

است که حضرت عبدالبهاء مى فرمايند"  :اگر نفوسى مؤمن حقيقى شوند ارتباط روحانى يابند و مظهر محبّت 

رحمانى گردند و کل سرمست جام محبّت ا شوند البتّه آن اتّحاد و ارتباط نيز ابديست  .يعنى نفوسى که از خود 

بگذرند و از نقايص عالم بشرى تجّرد يابند و از قيود ناسوتى منصرف گردند البتّه پرتو انوار وحدت الهى بتابد و 

جميع در عالم ابدى وحدت حقيقى يابند ".

      با اقبال تعداد روزافزونى از نفوس مستعّده به امر الهى و پيوستن آنان به ديگر خادمين و شرکت کنندگاِن )۴۴(

مشروع جهانى جارى، فّعاليّت ها و تکامل افراد، مؤّسسات و جامعه مطمئنًّا با جهشى چشم گير به پيش خواهد 

رفت  .اميد چنان است که در روابطى که پيروان اسم اعظم در بين اين سه عامل پرورش و گسترش مى دهند، بشر 

سرگردان الگويى براى حيات جمعى بيابد که او را به سوى سرنوشت متعالى خود سوق دهد  .در اعتاب مقّدسۀ 

عليا براى تحّقق اين اميد صميمانه دعا مى کنيم .

[امضا  :بيت العدل اعظم  ]
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ترجمه اى از پيام بيت العدل اعظم الهى 

خطاب به بهائيان جهان 

 )(ز :مركز جهانى بهائى

 

 2011 ژانويه  1

دوستان عزيز و محبوب 

در پنج روز گذشته مشاورين قاره اى در كنفراس خود در ارض اقدس با بصيرت و بينشى روشن درباره ى          )۱(

پيشرفت نقشه ى ملكوتى به تامل و تفكر و مشورتى هشيارانه و هدف مند مشغول بوده اند  .سرور و اعجاب اين 

گردهم آيى كه اكنون به لحظات پايانى خود نزديك مى شود منبعث از بازگويى هاى شعف انگيز و سرزنده ى 

اقدامات متعدد و برجسته ى شما خادمان امر جمال اقدس ابهى بود ، اقداماتى كه به نحوى شگفت آور نيل به 

اهداف نقشه پنج ساله را يك سال زودتر از موعد مقرر ميسر ساخت .شرح محبتى كه در اين مدت كوتاه نسبت به 

شما رهروان مسير خدمت ابراز شده به آسانى در قالب الفاظ نگنجد .سپاس بى پايان به آستان خداوند منان مى 

گزاريم كه چنين جامعه ى قابلى را به يد عتايتش پرورش داده و دست شكرانه به درگاه حضرت بى نياز بلند مى 

كنيم كه استعداد هاى شگرف آن عزيزان را شكوفا ساخته است  .شماييد آن جنود حيات و سپاه نجات كه چه در 

تالش هاى جمعى و چه در مساعى فردى ، حقايق اين امر اعظم را به عالميان عرضه مى نماييد و نفوس را در راه 

رسيدن به سرچشمه عرفان جمال اقدس ابهى يارى مى دهيد .شماييد آن فارسان مضمار وفا كه ده ها هزار نفر از 

شما در مقام راهنمايان حلقه هاى مطالعه، هر كجا شعله ى استعداد و آمادگى بدرخشد به خدمت مشغوليد .

شماييد آن منجذبان جمال كبريا كه با از خودگذشتگى به تعليم و تربيت روحانى كودكان و دوستى مشفقانه با 

نوجوانان مى پردازيد .شماييد آن نسائم روح بخش كه با ديدار در منازل ديگران و دعوت افراد به منازل خود پيوند 

هاى روحانى را مستحكم ساخته همبستگى و انسجام بيشتر جامعه را موجب مى شويد .شماييد آن مظاهر صدق و 

صفا كه هرگاه به خدمت در موسسات و نهاد هاى امرى دعوت مى شويد ديگران را همراهى مى نماييد و از 

موفقيت هاى آنان غرق سرور و شادى مى شويد .و اين همگى ما، جمع اهل بهاء و بندگان درگاه كبريا هستيم كه 

سهم مان در اين وظيفه ى روحانى هرچه باشد، با اميدى واثق و عزمى راسخ و قلوبى مبتهل، براى تسريع تقليب 

 . روحانى عالم انسانى كه هدف اعالى ظهور حضرت بهاء ا است به جد و جهد مشغوليم
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طليعه ى يك دوره پنج ساله ى جديد سرشار از شگفتى هاى بديع هم اكنون نمودار است .خصوصيات         )۲(

نقشه اى كه در اين رضوان آغاز خواهد شد در پيامى كه به كنفرانس مشاورين در جلسه ى افتتاحيه ى آن ابالغ 

نموديم و همان روز به محافل روحانى ملى عالم ارسال گرديد ترسيم شده است .اميدواريم كه شما عزيزان موفق 

 در جلسات مختلف  –در سطح ملى، منطقه اى يا محدوده ى 2010شويد مندرجات آن را به همراه پيام رضوان 

جغرافيايى، در جوامع محلى، در محله ها و دهكده ها و يا در منازل  –به دقت مطالعه نماييد .اطمينان داريم كه با 

مشاركت در مشورت هاى مختلف در باره ى نقشه، درك عميق ترى از آن كسب خواهيد نمود و با اگاهى از قواى 

روحانيه اى كه حامى و پشتيبان شما است، عزم خود را جزم كرده اجراى اين مشروع جهانى را وجهه ى همت خود 

ساخته مسئوليت شخصى خويش خواهيد شمرد و در جهت سعادت عالم انسانى آن گونه تالش خواهيد كرد كه در 

راه رفاه عزيزان خود مى كوشيد  .موجب سرور موفور اين مشتاقان است كه فوج عظيمى از نفوس در سراسر عالم 

بهايى آماده اند تا به اين چنين موهبتى فائز گردند اما انچه بيش از اين موجب خرسندى اين جمع مى گردد آن 

است كه به يقين مبين مى دانيم كه ظرف پنج سال آينده پيروزى هايى به دست جوانان و بزرگساالن، زنان و 

مردانى حاصل خواهد شد كه چه بسا در حال حاضر از ظهور حضرت بهاء ا به كلى بى اطالعند و از  "نيروى 

اجتماع سازى "امر مباركش بى خبرند زيرا شما وسيله اى موثر و قدرتمند براى توان دهى روحانى به توده هاى 

بشرى در اختيار داريد كه آنها را قادر مى سازد تا زمام سرنوشت خود را در دست گيرند،  وسيله اى كه در بوته ى 

تجربه گداخته شده است .شما عزيزان البته به صالى مهيمن حضرت بهاء ا نيز واقفيد و آن را به گوش دل و جان 

شنيده ايد كه مى فرمايند " :منم آفتاب بينش و درياى دانش .پژمردگان را تازه نمايم و مردگان را زنده كنم .منم آن 

 " .روشنايى كه راه ديده بنمايم ومنم شاهباز دست بى نياز پر بستگان را بگشايم و پرواز بياموزم

 .در ادعيه ى خود به ياد شما فرد فرد عزيزان هستيم

[امضا  :بيت العدل اعظم ] 
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 ترجمه اى از پيام بيت  العدل اعظم الهى خطاب به بهائيان جهان

  بديع)۱۶۸ ميالدى (۲۰۱۱رضوان 

(از  :مرکز جهانى بهائى )

 

 

 ستايندگان اسم اعظم در سراسر عالم مالحظه فرمايند

 دوستان عزيز و محبوب،

در آغاز اين ايّام خجسته مشاهدۀ درخشش مجّدد قبّۀ ذهبى مقام منيع اعلى، تاج وّهاج آن بناى مقّدس،         )۱(

ديدگان اين مشتاقان را روشن و منّور ساخته است  .اين بناى رفيع البنيان بار ديگر با آن تالٔلؤ ملکوتى که منظور نظر 

حضرت ولّى محبوب امر ا بود روز و شب بر زمين و دريا و آسمان مى درخشد و بيانگر عظمت و علّو مقام نفس 

 مقّدسى است که رمس مطّهرش را در آغوش خود ارج مى نهد.

اين لحظات پرسرور با اختتام مرحلۀ فرخنده اى در پيشرفت نقشۀ ملکوتى مصادف است  .تنها يک دهه به         )۲(

پايان اّولين قرن عصر تکوين باقى مانده است، اّولين صده اى که در ظّل ممدود الواح وصاياى مبارکۀ حضرت 

عبدالبهاء سپرى خواهد شد  .نقشۀ پنج ساله اى که اکنون به پايان رسيده نقشۀ ديگرى را به دنبال دارد که 

خصوصيّات آن موضوع مطالعات گسترده اى در سراسر عالم بهائى بوده است  .پاسخ احبّا به پيام صادره خطاب به 

کنفرانس هيئت هاى مشاورين قاّره اى و نيز به پيام رضواِن دوازده ماه پيش براستى موجب رضايت خاطر اين جمع 

است .ياران الهى که به درک و فهم محدود حاصله از يک بار مطالعه قانع نبوده اند اين پيام ها را بارها فردًا و 

جمعًا، در جلسات رسمى و گردهم آيى هاى خودجوش مرور نموده اند و بر اثر مشارکت فّعال در برنامه هاى رشد که 

در محدوده هاى جغرافيايى در دست اجرا است به درک غنى ترى نائل شده اند  .بدين ترتيب، ظرف چند ماه 

 جامعۀ بهائى در سراسر جهان آنچه را براى آغاِز موّفقيّت آميز دهۀ آينده نياز دارد آگاهانه کسب نموده است.

در طّى همين مّدت، موجى از تحّوالت سياسى و پريشانى اقتصادى در قاّرات مختلف، دولت ها و         )۳(

ملّت ها را آشفته ساخته و جوامعى را به آستانۀ انقالب و در مواردى به ماوراى آن سوق داده است  .رهبران 

دريافته اند که براى تضمين امنيّت نه ثروت کفايت  کند و نه تسليحات مدد رساند  .هر جا که خواسته هاى مردم 

عبرت انگيز است بيان مهيمن جمال قدم که حکم رانان را در   برآورده نشده خشم عمومى شعله ور گشته است.

رابطه با مردم خود متنبّه ساخته مى فرمايند"  :انّهم خزائنکم ايّاکم ان تحکموا عليهم بما ال حکم به ا و ايّاکم ان 

تسلّموها بأيدى الّسارقين  ".ولى هر چقدر اشتياق مردم براى ايجاد تغيير، جّذاب و مسحور کننده باشد بايد آگاه بود 

که قوايى وجود دارد که به خاطر منافع شخصى مسير وقايع را زيرکانه منحرف مى سازد  .البتّه مادامى که عالج 

مفيد طبيب الهى ناديده گرفته شود رنج و عذاب اين عصر هم چنان ادامه يافته عميق تر خواهد شد  .امروز هر ناظر 
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دلسوزى بى درنگ فروپاشِى شتابنده و نامنّظم ولى بى اماِن نظِم عالم را که شديدًا نارسا و اسفبار است تصديق 

 مى نمايد.

ولى در مقابل اين فروپاشى نيروى سازنده اى نيز مشهود است که به فرمودۀ حضرت ولىّ امرا مرتبط با         )۴(

"ديانت نوپاى حضرت بهاءا "بوده "مبّشر نظمى جهانى و بديع است که امر بهائى بايد آن را نهايتًا تأسيس 

نمايد ".اثرات غير مستقيم اين نيروى سازنده را مى توان در فوران احساسات به خصوص در ميان نسل جوان 

مشاهده نمود، احساساتى که از اشتياق به مشارکت در فرايند پيشرفت اجتماعى سرچشمه مى گيرد  .موهبتى که 

شامل حال پيروان جمال قدم شده آن است که اين اشتياقى که در سراسر عالم بى وقفه از روح انسانى سرچشمه 

مى گيرد قادر است در مجهوداتى که جامعۀ بهائى به منظور ايجاد توان مندى جهت اقدام مؤثّر در بين مردم متنّوع 

 جهان انجام مى دهد، جلوه اى چنين سازنده داشته باشد  .کدام موهبتى است که با اين برابرى نمايد؟

براى کسب بصيرت در اين کار، شايسته چنان است که هر مؤمن مخلص توّجه به حضرت عبدالبهاء         )۵(

نمايد، شخصيّت عظيم الّشأنى که امسال صدمين سال "اسفار تاريخى "حضرتش را به کشور مصر و جهان غرب 

گرامى مى داريم  .آن طلعت نورا به نحوى خستگى ناپذير در هر فضاى اجتماعى  -در منازل و نوان خانه ها، در 

کليساها و کنائس، در پارک ها و ميادين عمومى، در قطارها و کشتى ها، در باشگاه ها و انجمن ها و در مدارس و 

دانشگاه ها  -به ابالغ و انتشار تعاليم مبارک اقدام نمود و با قاطعيّت کامل ولى با شيوه اى بى نهايت آرام و متين به 

دفاع از حقايق پرداخته اصول و مبادى الهيّه را بر طبق مقتضيات اين عصر تشريح فرمود  .آن حضرت بدون ادنى 

فرق و تمايزى و به مقتضاى نياز افراد، براى همگان  -اولياى امور، دانشمندان، کارگران، کودکان، والدين، 

تبعيد شدگان، فّعاالن اجتماعى، روحانيون و شّکاکيون  -پيک محبّت، سرچشمۀ حکمت و مايۀ تسلّى و راحت 

بود  .هم چنان که قلوب شان را به اهتزاز مى آورد، فرضيّات شان را زير سؤال برده به ديدگاه شان جهت جديدى 

مى بخشيد و آگاهى  آنان را وسعت داده قوايشان را در مصالح عالم انسانى متمرکز مى ساخت  .هيکل اطهر قوًال و 

عمًال، چنان همگان را مورد محبّت و شفقت و جود و کرم خود قرار مى داد که قلوب به کلّى تقليب مى شد و 

هيچ کس از حضور مبارک محروم بازنمى گشت  .اميد وطيد اين جمع آن است که در طّى اين دوران بزرگداشت 

صدمين سال آن اسفار تاريخى، يادآورى مکّرر وقايع حيات بى نظير آن هيکل بقا روح جديدى به قلوب ستايندگان 

صادق حضرتش بخشد .پس مثل اعالى موالى حنون را نصب العين خود سازيد و آن را در پى گيرى اهداف نقشه 

 راهنماى خويش قرار دهيد.

در  آغاز اّولين نقشۀ جهانى جامعۀ بهائى، حضرت ولىّ امرا با لحنى قاطع مراحل متوالى ظهور انوار         )۶(

الهى را توصيف فرمودند که چگونه در سياه چال طهران تجلّى نمود و سپس در سراج امر الهى در بغداد برافروخت 

و به کشورهاى آسيا و افريقا انتشار يافت و در حالى که با اشراقى اشّد در ادرنه و عّکا شعله ور بود اشّعۀ آن از فراز 

درياها به ديگر قاّرات عالم رسيد و چگونه مآًال به تدريج در تمامى کشورها و سرزمين هاى جهان فروزان خواهد 
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گشت  .هيکل مبارک قسمت نهايى اين فرايند را "نفوذ انوار امر الهى  ...در جميع اقطار باقى ماندۀ کرۀ ارض "

توصيف نموده و از آن به عنوان "مرحله اى که در آن تجلّيات امر مظّفر و منصور الهى در نهايت قدرت و عظمت 

تمامى کرۀ ارض را اشباع و احاطه خواهد نمود ".ياد فرموده اند  .هرچند راه درازى تا تحّقق اين هدف در پيش 

است ولى هم اکنون اين نور در بسيارى از مناطق عالم به شّدت تابان گشته است، در بعضى از کشورها در تمام 

محدوده هاى جغرافيايى مى درخشد، و در سرزمينى که اّولين شعلۀ اين نار موقدۀ اليطفى طالع شد على رغم تالش 

در فرونشاندن آن هم چنان مى درخشد  .در ساير ممالک با اشتعال شمع ايمان به يد قدرت الهى در قلوب مستعّدۀ 

افراد يکى بعد از ديگرى، اين نور قدسى در محلّه ها و دهکده هاى ملل گوناگون مستمّرًا مى تابد، مکالمات 

هدف مند در هر سطحى از تعامل بشرى را منّور مى سازد و بر اقدامات بى شمارى در جهت رفاه مردم پرتو 

مى افکند  .اين است آن نور الهى که چون پرتوى نورانى در مقابل ظلمت، دائمًا از وجود هر مؤمن باوفا، هر جامعۀ 

 پويا و هر محفل روحانى آراسته به حّب و وال ساطع مى گردد.

در اعتاب مقّدسۀ عليا به کمال تضّرع و ابتهال دعا مى کنيم که هر يک از شما حامالن اين شعلۀ جاودانى         )۷(

در مساعى خود براى اشتعال بارقۀ ايمان در قلوب ديگران مشمول تأييدات الريبيّۀ جمال قدم گرديد .

 

 ] [امضا  :بيت العدل اعظم

 

 


