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پیش گفتار

عالم بهائی مجّددًا در آستانۀ مرحلۀ جدیدی از بسط نقشۀ ملکوتی قرار 
دارد. بیت العدل اعظم الهی  بار دیگر افق جدیدی را در برابر دیدگانمان 
گشوده اند. دستخّط های مندرج در این مجلّد، نمایی از پیشرفت امر اهلل را 
فراهم می آورد، مسیر پیشرفت هر مجمومعۀ جغرافیایی را روشن می نماید، 
توضیح می دهد که چگونه عناصر یک برنامۀ رشد را می توان تقویت نمود، 
وسعت یادگیری ما را توصیف می کند، فرصت های موجود برای مشارکت 
در اجتماع را مطرح می سازد، شرایطی را که حضرت ولّی عزیز امر اهلل برای 
موفّقیّ��������ت ه��������ر مجه��������ود تبلیغی بیان فرموده اند متذّکر می گردد ، نیاز به ازدیاد 
توانمندی تش��������کیالتی در تمام س��������طوح را گوش��������زد می نماید، بر همآهنگی 
بین سه شرکت کنندۀ نقشه را تأکید می نهد، نقشی را که این فّعالیت ها در 
کمک به بنای تمّدنی جدید بر عهده دارند یادآور می ش��������ود و مثل اعالی 
حضرت مولی الوری طّی اس��������فار مبارک به مصر و به ممالک غرب را در 

برابر چشمان ما قرار می دهد.

نقشۀ پنج سالۀ مربوط به سال های 2011 تا 2016 میالدی چهارمین 
نقشه از یک سلسله نقشه هایی است که ما را به پایان اولین قرن عصر تکوین 
خواهند رساند. این نقشه ها تمامًا یک هدف یعنی پیشبرد فرایند دخول افواج 
را دنبال می کنند. پیام های بیت العدل اعظم توضیح می دهند که در مسیر 
تحّقق این هدف چه مسافتی را طّی کرده ایم و به روشنی بیان می نمایند که 
کارهای باقی مانده ای که باید در ظرف پنج سال آینده انجام دهیم چیست. 

حضرت عبدالبهاء در سال های 1916 و 1917 میالدی الواح نقشۀ 
ملکوتی را نازل فرمودند و در آن احبّا را دعوت نمودند که انوار امر حضرت 



بهاءاهلل را در سراسر کرۀ زمین منتشر نمایند. هیکل مبارک می فرمایند: “حال 
وقت آنست که شما ردای تعلّق باین عالم فانی را خلع کنید و از عالم بشریّت 
بکلّی منسلخ گردید مالئکۀ آسمانی شوید و باین اقالیم سفر نمائید.” تمنّای 
مش��������تاقانۀ حضرتش��������ان آن بود که: “ای کاش از برای من میّس��������ر میشد که پای 
پیاده ولو بکمال فقر بآنصفحات مس��������افرت مینمودم و نعره زنان در ش��������هرها و 
دهات و کوه و بیابان و دریا یابهآءاألبهی میگفتم و ترویج تعالیم الهی مینمودم 
ولی حال از برای من میّس��������ر نه لهذا در حس��������رتی عظیم هس��������تم بلکه انشآءاهلل 
شماها موّفق گردید”، و اضافه فرمودند: “از الطاف حضرت خفّی األلطاف 
امیدوارم که یاران الهی در چنین زمانی سبب نورانیّت قلوب انسانی گردند 
و نفحۀ حیاتی بارواح بدمند که نتائج حمیده اش الی األبد س��������بب ش��������رف و 
منقبت عالم انسانی گردد.” حضرت ولّی محبوب امر اهلل در دوران قیادت 
خوی��������ش توانمن��������دی عالم بهائ��������ی را چنان پرورش دادند که بتواند تمهیدات 
نقش��������ۀ ملکوتی حضرت عبدالبهاء را بطور سیس��������تماتیک به اجرا درآورد. آن 
حضرت در ابتدا بهائیان را تعلیم دادند تا تشکیالتی را که می بایست وسیلۀ 
اقدام  جمعی برای اجرای آن منشور الهی گردد بنا نمایند. احبّا را با صبر و 
حوصله یاری فرمودند تا در تبلیغ امراهلل کارآتر شوند و نقشه های ملّی برای 
انتشار و توسعۀ امر اهلل ترتیب دهند. هیکل مبارک در آخرین و متعالی ترین 
مرحلۀ کار خویش پیروان اسم اعظم را در اجرای یک نقشۀ عمومی جهانی 
متّحد فرمودند که منتج به افتتاح بیش از یک صد کش��������ور و اقلیم، تأس��������یس 
بی��������ش از چه��������ل محفل روحانی ملّ��������ی و صدها محفل روحانی محلّی و آغاز 
فرایند دخول افواج گردید. شعلۀ امر اهلل در اکثر نقاط عالم مشتعل شده بود 
ولی امر الهی هنوز به انتشاری وسیع تر، افزایشی عظیم تر در تعداد مؤمنین، 
توانمندی و پیچیدگی بیش��������تری در حیات جامعه، ش��������الوده ای محکم تر در 

امور اداری  و انتظام بخشی فزون تری در مجهوداتش نیاز داشت.

بیت العدل اعظم الهی بر پایۀ مستحکمی که به دست توانای حضرت 
ولّی امر اهلل نهاده شده بود اقدامات جامعۀ بهائی را گسترش بخشیده مسیر 
پیشرفت ما را روشن نموده اند. با فتح روحانی تمام کشورها، میدان جدیدی 
شامل پانزده هزار محدودۀ جغرافیایی مشّخص شده است. در طّی این نقشه 
پنج هزار از این محدوده ها باید برنامۀ رشد خود را داشته باشند و هر یک 
ت��������الش خواه��������د ک��������رد که تا حّد امکان مرزهای یادگیری را به مرحله ای پیش 
بب��������رد ک��������ه در آن صده��������ا نفر از احبّای خ��������دوم نیازهای هزاران نفر را از طریق 
ی��������ک الگ��������وی پویای حی��������ات جامعه برای نیایش   جمعی، آموزش کودکان و 
نوجوانان، حلقه های مطالعه و مهم تر از همه، تبلیغ امر اهلل، برآورده نمایند. 
محدوده ه��������ای باقی مان��������ده مطمئنّ��������ًا در نقش��������ه های آینده فتح خواهد ش��������د و 
ق��������درت جامعه س��������ازی تعالیم حضرت بهاءاهلل بی��������ش از پیش نمایان خواهد 
گشت.  بیت العدل اعظم می فرمایند که “جامعه براستی زمام امور ترویج و 
تحکیم خود را به خوبی در دست دارد. اّما تا یادگیری روش های تمشیت 
اموِر تعداد فزاینده ای از مردم در روس��������تاها و ش��������هرهای مختلف کرۀ زمین و 
معّرف��������ی معیاره��������ای نظم جهانی حضرت بهاءاهلل به جهانیان هنوز راه درازی 
در پیش اس��������ت. رس��������یدن به این هدف وظیفۀ خطیری اس��������ت که پیش گاماِن 
فرایند یادگیری باید آن را بپذیرند، فرایندی که پیش��������رفت آن در طّی نقش��������ۀ 

آینده ادامه خواهد یافت.”

انتشارات پاالبرا
آوریل 2011
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[A Persian translation of the Rid. ván 2010 message of the  
Universal House of Justice to the Bahá’ís of the world]

ترجمه ای از
پیام بیت  العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان 2010 میالدی )167 بدیع(
)از: مرکز جهانی بهائی(

پیروان حضرت بهاءاهلل در سراسر عالم مالحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

1.1 با قلوبی سرش��������ار از تحس��������ین برای پیروان حضرت به��������اءاهلل، در کمال 
مس��������ّرت اعالم می داریم که در این ایّام فرخن��������دۀ رضوان تعداد جدیدی از 
برنامه های فش��������ردۀ رش��������د در هر یک از قاّرات عالم آغاز ش��������ده که رقم کّل 
این برنامه ها را در سراس��������ر جهان به بیش از 1500 می رساند و هدف نقشۀ 
پنج س��������اله را یک س��������ال پیش از اختتام آن تحّقق می بخشد. به شکرانۀ این 
موّفقیّت عظیم و این پیروزی ش��������گفت انگیز س��������ر تعظیم و س��������پاس به درگاه 
حضرت بی نیاز فرود می آوریم. س��������الکان طریق خدمت اعطای این فرصت 
یک س��������اله را فضل و موهبتی از محب��������وب عالمیان به جامعۀ پیروان خویش 
دانسته آن را ارج می نهند، فرصتی که در آن قادرند الگوی ترویج و تحکیم 
را که اکنون در همه جا تمّکن یافته استحکام بخشند و برای اقداماتی که در 
نقشۀ جهانی بعدی به اجرای آن دعوت خواهند شد آماده گردند، نقشه ای 
که پنج س��������ال امتداد خواهد داش��������ت و پنجمین نقشه از سلسله مجهوداتی 

خواهد بود که هدف صریح آن پیشبرد فرایند دخول افواج است.
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چ��������ون در این ایّام خجس��������ته به تأّمل می پردازی��������م، الزم می دانیم یک 1.2
نکته را روش��������ن  س��������ازیم: حّس عمیق مباهات و س��������پاس ای��������ن جمع چندان 
مرهون موّفقیّت های آماری ش��������ما نیست، اگرچه آن خود قابل توّجه است. 
س��������پاس و امتنان این مشتاقان به س��������بب مجموعه ای از تغییرات و تحّوالتی 
اس��������ت که در سطح عمیق تر فرهنگ جامعه به وجود آمده است، تحّوالتی 
ک��������ه این موّفقیّت ها بر آن گواهی می ده��������د. مهم ترین این تحّوالت افزایش 
توان من��������دی احبّا در صحب��������ت و مذاکره با دیگران در بارۀ امور روحانی و به 
آس��������انی س��������خن گفتن راجع به نفس مقّدس حضرت به��������اءاهلل و این ظهور 
اعظم اس��������ت. احبّا به خوبی دریافته اند که تبلیغ امر اهلل از جمله لوازم اّولیّۀ 

یک زندگی آراسته به رأفت و بخشندگی است.

در پیام های اخیر، مسّرت خود را از مشاهدۀ افزایش مستمّر فّعالیّت های 	.1
تبلیغی در سراسر جهان ابراز داشته ایم. ایفای این وظیفۀ اساسی روحانی از 
طرف افراد احبّا از جمله خصوصیّات ضروری حیات بهائی بوده و هست. 
تأس��������یس 1500 برنامۀ فشردۀ رشد به خوبی نشان می دهد که آحاد مؤمنین 
با ش��������هامت و بصیرت فزاین��������ده ای از حلقۀ اعضای فامیل و دوس��������تان خود 
گام فراتر نهاده آماده اند تا ید قدرت الهی آنان را به س��������وی نفوس مس��������تعّد 
در هر محل که س��������اکن باش��������ند هدایت نماید. حتّی بر اساس یک تخمین 
بسیار محتاطانه، تعداد کسانی که هم اکنون در فّعالیّت های فشردۀ دوره ای 
ش��������رکت می کنند تا بر اساس تفاهم و درک مشترک با کسانی که قبًال آنها 

را بیگانه می شمردند پیوند دوستی ببندند به ده ها هزار نفر بالغ می شود.

احبّا در مس��������اعی خ��������ود برای معّرفی س��������اده و واضح حقایق اساس��������ی 	.1
امر اهلل، از نمونۀ بارز و گویای کتاب ششم مؤّسسۀ روحی بهرۀ وافر برده اند. 
ه��������ر جا که منطِق اصلی این طرز معّرفی درک  ش��������ود و از گرایش تبدیل آن 
به یک فرمول اجتناب  گردد، اس��������تفاده از آن گفتگویی را آغاز می کند که 
خصوصیّ��������ت ممیّزۀ آن حس��������ن تفاهم و کیفیّت رواب��������ط حاصله بین طرفین 

است. مادام که این گفتگو از مالقات اّولیّه فراتر رود و یک دوستی واقعی 
ش��������کل گیرد، ای��������ن نوع تبلیغ مس��������تقیم می تواند عاملی راه گش��������ا برای یک 
فرایند پایدار تقلیب روحانی باشد. این مسئله که تماس اّولیّه با این دوستاِن 
تازه یافته منجّر به دعوت آنان به تسجیل و یا شرکت در یکی از فّعالیّت های 
جامعۀ بهائی شود، چندان مهم نیست. آنچه حائز اهّمیّت بیشتری می باشد 
این است که هر فرد احساس کند که هم کاریش با جامعۀ بهائی در کمک  
به بهس��������ازی اجتماع با گرمی مورد اس��������تقبال قرار می گیرد و از این طریق در 
مسیری از خدمت به بشریّت گام می نهد که ممکن است در بدایت و یا در 

مراحل بعدی به تسجیل او بیانجامد.

1.5 اهّمیّ��������ت ای��������ن تح��������ّول را نبای��������د ناچی��������ز انگاش��������ت. در ه��������ر مح��������دودۀ 
جغرافیای��������ی، پ��������س از آنکه الگوی عمل اس��������تحکام یاف��������ت، باید از طریق 
ش��������بکه ای از هم کاران و آش��������نایان به گس��������ترش آن پرداخت و در عین حال 
ق��������وا را بر روی گروه های کوچک تر متمرکز نمود ت��������ا هر یک از آنها کانونی 
از فّعالیّت های فش��������رده گردد. در یک محدودۀ جغرافیایی ش��������هری، حدود 
چنی��������ن کانون فّعالیّتی احیانًا بهتر از هر چیز مرزهای یک محلّه می باش��������د و 
در یک محدودۀ روس��������تایی، یک دهکده فضای اجتماعی مناس��������بی برای 
 این منظور خواهد بود. اش��������خاصی که در این ش��������رایط به خدمت مشغولند، 
اعّم از س��������کنۀ محل یا معلّمینی از نقاط دیگر، براس��������تی باید فّعالیّت های 
خود را گامی در جهت جامعه س��������ازی بدانن��������د. اطالق عناوینی چون دیدار 
“من��������زل به منزل” به مجهودات تبلیغی آنها، حتّی اگر اّولین تماس ش��������امل 
دیدار س��������اکنان یک خانه بدون اّطالع قبلی باش��������د، فرایندی را که هدفش 
افزایش توان مندی مردم برای به عهده گرفتن مس��������ئولیّت پیشرفت روحانی، 
اجتماعی و عقالنی خود می باش��������د به نحو شایسته ای توصیف نمی نماید. 
فّعالیّت هایی که این فرایند را به پیش می برد و دوس��������تان تازه به مش��������ارکت 
در آن دعوت می ش��������وند: جلس��������اتی که خصلت نیایش را در جامعه تقویت 
می کند، کالس هایی که قلوب و اذهان لطیف کودکان را پرورش می دهد، 
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گروه های��������ی ک��������ه انرژی سرش��������ار نوجوان��������ان را جهت می بخش��������د، حلقه های 
مطالعه ای که به روی همه باز است و افرادی با پیشینه های گوناگون را قادر 
می س��������ازد تا پا ب��������ه پای یک دیگر به پیش روند و کارب��������رد تعالیم الهی را در 
حیات فردی و جمعی خود شناس��������ایی نمایند — همۀ این فّعالیّت ها احیانًا 
باید تا مّدتی با مس��������اعدت افرادی غیر از س��������کنۀ محل تداوم یابد. اّما باید 
انتظار داش��������ت که افزایش تعداد این فّعالیّت های اساس��������ی به زودی توّسط 
منابع انس��������انی بومی محلّه یا دهکده یعنی زنان و مردانی که مشتاق بهبود 
ش��������رایط ماّدی و معنوی محیط اطراف خود هستند، تداوم پذیرد. بنا بر این 
ب��������ه تدریج ترتیبی بدیع و موزون از حیات جامعه که متناس��������ب با توان مندی 
تعداد فزاینده ای از اف��������رادی متعّهد به بینش حضرت بهاءاهلل در مورد یک 

نظم بدیع است، ظاهر می گردد.

در این بس��������تر، آمادگی برای پذیرش پی��������ام حضرت بهاءاهلل به صورت 1.6
تمایل به مش��������ارکت در فرایند جامعه سازی که با فّعالیّت های اساسی نقشه 
به حرکت درمی آید، جلوه گر می شود. در محدوده های جغرافیایی متعّددی 
که در آن برنامۀ فشردۀ رشد اکنون در حال اجرا است، وظیفۀ احبّا در سال 
آینده این اس��������ت که با به کار بردن روش مستقیم معّرفی مبانی امر مبارک، 
به تبلیغ در بین یک یا چند جمعیّت  مس��������تعّد بپردازند و نفوس��������ی را بیابند 
که آرزومندند سس��������تی و رخوتی را که اجتماع بر آنان تحمیل نموده از خود 
بزداین��������د و با کار کردن در کنار یک دیگ��������ر در محلّه ها و دهکده های خود، 
ی��������ک فرایند تقلیب جمعی را آغ��������از نمایند. اگر احبّا ب��������ه تالش خود برای 
آموخت��������ن راه و روش های جامعه س��������ازی در محیط های کوچک به صورت 
مذک��������ور ادامه دهند، اطمینان داریم که به هدف دیرینۀ مش��������ارکت عمومی 

در امور امری به مراتب نزدیک تر خواهیم شد.

ب��������رای تحّقق این هدف خطیر، احبّا و مؤّسس��������اتی ک��������ه به آنها خدمت 1.7
می کنند باید مساعی خود را صرف تقویت فرایند مؤّسسۀ آموزشی در محدودۀ 

 جغرافیایی نمایند و تعداد افرادی را که قادرند راهنمای حلقه های مطالعه شوند 
ب��������ه نحو قابل مالحظ��������ه ای افزایش دهند. زیرا باید توّجه داش��������ت، فرصتی 
ک��������ه اکنون برای پ��������رورش یک حیات پویا و هدف من��������د در محلّه یا دهکده 
در دس��������ترس احبّا ق��������رار گرفته تنها محصول تحّوالت مهّمی اس��������ت که طّی 
ده س��������ال گذش��������ته در آن جنبه از فرهنگ جامعۀ بهائی ک��������ه مربوط به تزیید 

معلومات امری می باشد، رخ داده است.

1.8 هنگامی که در دس��������امبر س��������ال 1995 احبّا را به تأس��������یس مؤّسس��������ات 
آموزش��������ی در سراس��������ر جهان دعوت نمودیم، الگوی رایج در جامعۀ بهائی 
برای کمک به احبّا برای کسب معارف امری اساسًا دوره ها و کالس هایی 
بود که به مّدت های متفاوت برای مطالعۀ مواضیع  مختلف تشکیل می شد. 
این الگو نیازهای مراحل ابتدایی توس��������عۀ جامعۀ جهانی بهائی را که تعداد 
اعض��������ای آن هنوز نس��������بتًا مع��������دود و توّجهش عمدتًا به گس��������ترش جغرافیایی 
خ��������ود در س��������طح کرۀ زمین معطوف ب��������ود به خوبی برآورده می س��������اخت. اّما 
در آن زمان به صراحت اظهار داش��������تیم که ب��������رای آنکه فرایند دخول افواج 
ب��������ه نحو قاب��������ل مالحظه ای س��������رعت یابد ض��������روری خواهد بود ک��������ه رویکرد 
دیگ��������ری برای مطالعۀ آثار ش��������کل گیرد، رویکردی که منج��������ّر به ورود تعداد 
 کثیری به میدان عمل گردد. به این منظور، از مؤّسس��������ات آموزشی خواستیم 
که گروه های فزاینده ای از احبّا را برای خدمت به امر اهلل از طریق دوره هایی 
ک��������ه دانش، بینش و مهارت های الزم را برای انجام وظایف متعّدد مربوط 

به تسریع ترویج و تحکیم ارائه می نماید، یاری دهند.

1.9 مطالعۀ آثار امری و کوش��������ش برای درک بهتر ظهور شکوه مند حضرت 
بهاءاهلل تکلیفی اس��������ت که بر عهدۀ هر یک از پیروان آن حضرت گذاش��������ته 
ش��������ده اس��������ت. همه موّظفند که بر حس��������ب توان و تمایل خود، در بحر زّخار 
ظهور اعظمش کاوش نمایند و از آللی حکمت که در آن به ودیعه گذاشته 
ش��������ده بهره برند. بدین ترتیب کالس های محلّ��������ی تزیید معلومات، مدارس 



67

تابستانه و زمس��������تانه، و جلسات مخصوصی که در آن احبّای متبّحر در آثار 
بهائ��������ی می توانس��������تند بینش  خود را در بارۀ مواضی��������ع  مختلف با دیگران در 
می��������ان بگذارند طبیعتًا از ویژگی های برجس��������تۀ حی��������ات بهائی گردید. همان 
گون��������ه که عادت به ت��������الوت روزانۀ آی��������ات الهی جزئی ض��������روری از هویّت 
بهائ��������ی باق��������ی خواهد ماند، این نوع مطالعات نی��������ز جزئی از حیات جمعی 
جامع��������ه خواهد بود. اّم��������ا وقتی مطالعه و خدمت با هم توأم گردد و هم زمان 
صورت گیرد، درک مقتضیات آیات الهی هم برای رشد فردی و هم برای 
پیشرفت اجتماعی چندین برابر افزایش می یابد. در میدان خدمت، دانش 
مورد آزمایش قرار می گیرد، س��������ؤاالتی در حین عمل پیش می آید و مدارج 
جدیدی از فهم و ادراک حاصل می ش��������ود. به مدد سیس��������تم آموزِش از راه 
دور که اکنون در کشورهای مختلف یکی پس از دیگری تأسیس گردیده و 
عناصر اصلی آن شامل حلقۀ مطالعه، راهنما و مواّد درسی مؤّسسۀ آموزشی 
روح��������ی اس��������ت، جامعۀ جهانی بهائ��������ی این توان مندی را کس��������ب نموده که 
هزاران بل میلیون ها نفر را قادر  س��������ازد که آثار الهی را در گروه های کوچک 
با هدِف مش��������ّخص تحّقق بخش��������یدن به تعالیم بهائی و پیشبرد فّعالیّت های 
ام��������ری به مرحلۀ بعدی یعنی ترویج و تحکیم مس��������تمّر در مقیاس��������ی وس��������یع، 

مطالعه نمایند.

اهّمیّت حصول چنین امکانات��������ی را نباید نادیده گرفت. بی ارادگی و 1.10
بی تفاوتی مولود فشارهای اجتماع امروزی است. اشتیاق به تفریح و سرگرمی 
از کودکی با کارآیی روزافزون تقویت می شود و نسل هایی تربیت می گردند 
که با میل و رضا از هر کس که در برانگیختن احساسات سطحی مهارت دارد 
پیروی می کنند. حتّی در بسیاری از نظام های آموزشی، با محّصلین طوری 
رفتار می ش��������ود که گویا ظروفی تهی برای دریافت اّطالعات هس��������تند. اینکه 
عالم بهائی موّفق به ایجاد فرهنگی شده است که شیوه ای از تفّکر، مطالعه و 
عمل را ترویج می دهد و همگان خود را رهروان یک مسیر خدمت می دانند 
 — یک دیگ��������ر را مس��������اعدت نموده با هم به پیش می روند، دانش��������ی را که 

هر یک در هر مقطع زمانی دارا اس��������ت ارج می نهند و از گروه بندی مؤمنین 
به دس��������ته هایی مثل “بامعلومات” و “بی معلوم��������ات” اجتناب می ورزند — 
موّفقیّتی اس��������ت بس عظی��������م و در آن تحّرک یک نهض��������ت توّقف نا پذیر به 

چشم می خورد.

1.11 آنچ��������ه از ضرورت خاّصی برخوردار اس��������ت افزایش چش��������م گیر کیفیّت 
فراین��������د آموزش��������ی در س��������طح حلقۀ مطالعه در طّی س��������ال آینده می باش��������د تا 
اس��������تعداد بالقّوۀ س��������کنۀ محلّی برای ایجاد چنین پویای��������ی و تحّرکی تحّقق 
پذیرد. برای حصول این مقصود، نقش کسانی که در مقام راهنما خدمت 
می کنند مهم خواهد بود. وظیفۀ این راهنمایان همانا ایجاد محیطی است 
که در دوره های مؤّسس��������ۀ آموزش��������ی پیش بینی ش��������ده، محیط��������ی که موجب 
توان دهی روحانی به افراد می گردد تا خود را عوامل فّعال یادگیری خویش 
و دس��������ت اندرکاران تالش های مستمّر برای اس��������تفاده از دانش برای ایجاد 
تحّول فردی و جمعی ش��������مرند. اگر در این مورد قصور ش��������ود، هر قدر تعداد 
حلقه ه��������ای مطالعه در مح��������دودۀ جغرافیایی افزایش یابد، ب��������از نیروی الزم 

جهت ایجاد تغییر تولید نخواهد شد.

1.12 ب��������رای آنک��������ه کار راهنمای��������ان به م��������دارج عالی ت��������ری از کمال برس��������د، 
بای��������د به خاطر داش��������ت که مس��������ئولیّت اّولیّۀ پرورش منابع انس��������انی در یک 
منطقه یا کش��������ور به عهدۀ مؤّسس��������ۀ آموزش��������ی اس��������ت. مؤّسس��������ۀ آموزش��������ی در 
عین حال که می کوش��������د تعداد ش��������رکت کنندگان را افزای��������ش دهد، باید به 
 ص��������ورت ی��������ک س��������اختار — از هیئت مدیره گرفت��������ه ت��������ا هماهنگ کنندگان 
در س��������طوح مختل��������ف و راهنمایانی ک��������ه به تودۀ مردم خدم��������ت می کنند — 
ب��������ه همان میزان بر کارآیی تمامی سیس��������تم تأکید داش��������ته باش��������د، زیرا نهایتًا 
حصول دس��������ت آوردهای مس��������تمّر کّمی منوط به پیشرفت کیفی خواهد بود. 
در سطح محدودۀ جغرافیایی هماهنگ کنندگان باید در مجهودات خویش 
برای همراه��������ی راهنمایان حلقه های مطالعه هم پویایی و اش��������تیاق از خود 
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نش��������ان دهند و هم از تجربیّات عملی استفاده کنند. هم چنین آنها موّظفند 
جلس��������اتی ادواری برای راهنمایان ترتیب دهند ت��������ا در بارۀ مجهودات خود 
تفّکر و تأّمل نمایند. جلس��������اتی که به منظور مطالعۀ مجّدد منتخباتی از مواّد 
مؤّسس��������ۀ آموزشی تش��������کیل می گردد ممکن اس��������ت گاه گاهی مفید باشد به 
ش��������رط آنکه نیاز به آم��������وزش مداوم را تلقین ننمای��������د. قابلیّت های راهنما با 
ورود وی ب��������ه می��������دان عمل و کمک ب��������ه دیگران در جهت نی��������ل به اهداف 
سلسله نقشه های جهانی کنونی از طریق مطالعۀ دوره های متسلسل و اجرای 
قس��������مت های عمل��������ی آن، به تدری��������ج افزایش می یابد. هم چن��������ان که زنان و 
مردان در س��������نین مختلف این دوره های متسلسل را می گذرانند و با کمک 
راهنمای��������ان مطالعۀ ه��������ر دوره را تکمیل می نمایند، دیگران — به خصوص 
هماهنگ کنندگانی که مسئول کالس های کودکان، گروه های نوجوانان و 
حلقه های مطالعه هس��������تند یعنی خدماتی که برای تداوم خود سیستم جنبۀ 
حیاتی دارد — باید آماده باشند تا آنان را در خدماتی که بر حسب توانایی 
و عالقۀ خود به عهده می گیرند همراهی کنند. برخورداری این سیس��������تم از 
تح��������ّرک الزم باید کماکان موضوع یادگیری جّدی در همۀ کش��������ورها، طّی 

دوازده ماه آینده باشد. 

توّج��������ه ب��������ه تربیت روحانی ک��������ودکان همواره جزئ��������ی از فرهنگ جامعۀ 	1.1
بهائی بوده اس��������ت و نتیجۀ اقدامات مربوط��������ه پیدایش دو واقعیّت هم زمان 
می باش��������د. یک واقعیّت تأّس��������ی به دس��������ت آوردهای بهائیان ایران با ویژگی 
توان من��������دی تش��������کیل کالس های سیس��������تماتیک در م��������دارج مختلف برای 
ک��������ودکان خانواده های بهائی بود و معموًال به منظور انتقال دانش راجع به 
تاریخ و تعالیم امر به نس��������ل  جدید ارائه می ش��������د. در اکثر نقاط جهان تعداد 
کس��������انی که از چنین کالس هایی بهره مند شده اند نسبتًا اندک بوده است. 
واقعیّت دیگر در مناطقی اعّم از ش��������هری و روس��������تایی که در آن تصدیق امر 
در مقیاس وس��������یع به وقوع پیوس��������ته بود آشکار ش��������د. در این مورد کالس ها 
از عمومیّت بیش��������تری برخوردار ب��������ود. با وجودی که ک��������ودکان خانواده های 

مختلف هم مش��������تاق ش��������رکت در ای��������ن کالس ها بودند و هم ب��������ا آغوش باز 
پذیرفته می شدند، عوامل مختلفی مانع از آن گردید که مواّد درسی با نظم 
و ترتیب الزم س��������ال به س��������ال ارائه ش��������ود. چقدر موجب خشنودی است که 
با تش��������کیل کالس های سیس��������تماتیک برای همگان به اهتمام دوستانی که   
توّسط مؤّسسات آموزشی در سراسر عالم تعلیم دیده اند، این دوگانگی که 

محصول شرایط تاریخی بوده حال رو به زوال است.

1.1	 یک چنین آغاز امیدبخش��������ی را باید اکنون ب��������ا هّمت و جّدیّت دنبال 
ک��������رد. در هر محدودۀ جغرافیایی که برنامۀ فش��������ردۀ رش��������د در جریان اس��������ت 
باید کوش��������ید تا با نظمی بیش��������تر تمهیدات الزم برای تربیت روحانی تعداد 
فزاینده ای از کودکان از خانواده هایی با پیش��������ینه های مختلف فراهم شود، 
زیرا این امر برای فرایند جامعه س��������ازی  ک��������ه در محلّه ها و دهکده ها در حال 
ش��������تاب گرفتن است ضروری می باش��������د. این اقدام کار دشواری خواهد بود 
و مس��������تلزم شکیبایی و تعاون هم از جانب والدین و هم از جانب مؤّسسات 
می باش��������د. از مؤّسسۀ روحی تقاضا شده است که برنامه های خود را جهت 
تکمیل  دوره های تربیت معلّم برای کالس های کودکان در سطوح مختلف 
همراه با دروس مربوطه برای خردس��������االن 5 تا 6 ساله تا کودکان 10 تا 11 
س��������اله تس��������ریع نماید. بدین ترتیب، فاصلۀ کنونی بین مواّد درس��������ی موجود 
برای این گروه س��������نّی یعنی دروس کودکان و برخی از کتاب های نوجوانان 
که مس��������ائلی مس��������تقیم راجع به دیانت بهائی را بحث می کند، مانند کتاب 
“روح ایم��������ان” و کتاب در دس��������ت انتش��������ار “قّوۀ روح الق��������دس”، پر خواهد 
ش��������د. با اضافه ش��������دن این دوره ها و دروس تکمیلی، مؤّسسات آموزشی در 
کلّیّۀ کشورها قادر خواهند بود که معلّمین و هماهنگ کنندگان مورد نیاز را 
جهت ارائۀ مفاد اصلی یک برنامه برای تربیت روحانی کودکان در سطوح 
مختلف آماده س��������ازند، برنامه ای که در اط��������راف آن عناصر فرعی می تواند 
س��������ازمان یابد و مورد اس��������تفاده قرار گیرد. در این فاصله، مؤّسسات آموزشی 
باید نهایت کوش��������ش خود را بنمایند که از میان س��������ایر مواّد آموزشی موجود 



1011

مواّدی مناس��������ب در اختیار معلّمین قرار دهند تا از آن بر حس��������ب احتیاج در 
کالس های کودکان سنین مختلف استفاده نمایند.

دارالتّبلیغ بین المللی تحّرِک پرش��������وری به مجهودات الزم برای تحّقق 1.15
قبل از موعِد اهداف نقش��������ۀ پنج س��������اله بخشید و بدین س��������بب از آن مؤّسسۀ 
جلیله صمیمانه س��������پاس گزاریم. میزان انرژی شگرفی که این مؤّسسه صرف 
این مش��������روع عظیم جهانی نمود، پی گیری مجّدانۀ پیش��������رفت  نقش��������ه در هر 
یک از قاّرات و هم کاری نزدیک آن با مش��������اورین قاّره ای، نمایان گر پرتوی 
از قوای عظیمه ای بود که در نظم اداری بهائی به ودیعه نهاده شده است. 
حال که دارالتّبلیغ بین المللی توّجه  خود را با همان قّوت به مسائل مربوط 
به کارآیی فّعالیّت ها در سطح محدودۀ جغرافیایی معطوف می دارد، بدون 
ش��������ک توّجه خاّص��������ی نیز به تش��������کیل کالس های کودکان مب��������ذول خواهد 
داش��������ت. مطمئن هس��������تیم که تجزیه و تحلی��������ل دارالتّبلیغ در س��������ال آینده از 
تجربیّات حاصله در چند محدودۀ جغرافیایی منتَخب با ش��������رایط اجتماعی 
مختلف، موجب ش��������ناخت بهتری از بعضی مس��������ائل عملی خواهد ش��������د و 
تأس��������یس کالس های مرتّب برای کودکان س��������نین مختل��������ف را در محلّه ها و 

دهکده ها امکان پذیر خواهد ساخت.

انتش��������ار س��������ریع برنامۀ توان دهی روحانی به نوجوان��������ان جلوۀ دیگری از 1.16
پیش��������رفت فرهنگی جامعۀ بهائی است. در حالی که روندهای جهانی، این 
گروه س��������نّی را به صورت افرادی مش��������کل آفرین، س��������ردرگم در آالم تغییرات 
پرآشوب بدنی و عاطفی، بی اعتنا و خودبین تصویر می کند، جامعۀ بهائی 
با کالمی که ب��������ه کار می برد و با رویکردی که اتّخاذ می کند، مصّممانه در 
جه��������ت مخالف حرکت می نمای��������د و به جای صفات مزب��������ور، در نوجوانان 
خصایص��������ی چون نوع دوس��������تی، عدالت خواهی، اش��������تیاق ب��������ه آموختن در 
بارۀ عال��������م و آرزوی کمک به س��������اختن دنیایی بهتر می بین��������د. گزارش های 
متوالی  که در آن نوجوانان در کشورهای مختلف در سراسر جهان به عنوان 

شرکت کننده در این برنامه ها، افکار و نظریّات خود را ابراز می دارند مؤیّد 
اعتبار این بینش است. شواهد بسیاری نشان می دهد که این برنامه به طور 
فزاینده ای نوجوانان را به نحوی به بررس��������ی واقعیّت ها مش��������غول می دارد که 
آنها می توانند نیروهای سازنده و مخّرب فّعال در اجتماع را تجزیه و تحلیل 
ک��������رده و اثرات ه��������ر یک را بر اف��������کار و اعمال خود شناس��������ایی نمایند. این 
برنامه بینش روحانی آنها را ش��������ّدت می بخشد، قدرت بیان آنها را افزایش 
می دهد و ساختارهای اخالقی            را که در تمام طول زندگی یاور آنها خواهد 
بود تقویت می نماید و در سنّی که قوای عقالنی، روحانی و جسمانی آنها 
در حال ش��������کوفایی اس��������ت، ابزار الزمه را در اختیار آنها قرار می دهد تا با 
نیروهایی که هویّت واقعی آنها را در مقام موجوداتی ش��������ریف سلب می کند 

به مبارزه پردازند و در جهت پیشبرد سعادت همگان فّعالیّت نمایند.

1.17 اینک��������ه قس��������مت عمدۀ ای��������ن برنامه مطال��������ب را از دی��������دگاه بهائی ولی 
ن��������ه به ص��������ورت آموزش دینی بررس��������ی می کن��������د، راه را ب��������رای عرضۀ آن به 
نوجوان��������ان در محیط ه��������ا و ش��������رایط مختلف ب��������از کرده اس��������ت. در نتیجه در 
بس��������یاری از موارد، مجریان این برنامه با اطمینان به میدان اقدام اجتماعی 
وارد می ش��������وند و با مس��������ائل و امکانات گوناگونی رو ب��������ه رو می گردند. این 
اقدامات و مس��������ائل و امکانات توّس��������ط دفتر توس��������عۀ اجتماعی و اقتصادی 
در ارض اق��������دس ب��������ه صورت یک فرایند یادگیری در س��������طح جهانی دنبال 
و تنظی��������م می گ��������ردد. تا کنون به م��������دد دانش و تجربۀ به دس��������ت آمده، چند 
مح��������دودۀ جغرافیایی در اطراف جهان این توان مندی  را کس��������ب نموده اند 
ک��������ه هر ی��������ک متج��������اوز از هزار نوج��������وان را تحت پوش��������ش ای��������ن برنامه قرار 
دهن��������د. ب��������رای اینکه محدوده ه��������ای جغرافیایی دیگر نیز بتوانند به س��������رعت 
در ای��������ن جه��������ت پی��������ش رون��������د، دفت��������ر توس��������عۀ اجتماع��������ی و اقتص��������ادی، با 
 کم��������ک گرو هی از احبّا، مش��������غول تأس��������یس ش��������بکه ای از جایگاه هایی در 
همۀ قاّرات عالم برای تعلیم هماهنگ کنندگان در صد ها محدوده می باشد. 
ای��������ن اف��������راد کاردان پس از بازگش��������ت هماهنگ کنندگان ب��������ه محدوده های 
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 جغرافیایی خود، به حمایت آنان ادامه می دهند تا آنها بتوانند محیطی سرشار 
از روحانیّت در جهت تداوم برنامۀ نوجوانان به وجود آورند.

اگرچ��������ه نوع��������ی الگوی عم��������ل هم اکن��������ون نمایان گش��������ته ول��������ی مطمئنًّا 1.18
دان��������ش بیش��������تری در این زمینه به دس��������ت خواه��������د آمد. توان من��������دِی جامعۀ 
بهائ��������ی تنه��������ا عامل��������ی اس��������ت ک��������ه می��������زان پاس��������خگویی آن را ب��������ه تقاضای 
م��������دارس و گروه های مدنی برای این برنامه محدود می س��������ازد. آن دس��������ته از 
 محدوده ه��������ای جغرافیایی ک��������ه در ح��������ال حاضر برنامۀ فش��������ردۀ رش��������د دارند، 
می دهن��������د.  تش��������کیل  را  وس��������یعی  طی��������ف  اوض��������اع   و  ش��������رایط  حی��������ث  از 
مع��������دود  نوجوان��������ان  گروه ه��������ای  تع��������داد  محدوده ه��������ا  بعض��������ی   در 
و در برخ��������ی دیگ��������ر به حّدی اس��������ت که ب��������ه خدمات ی��������ک هماهنگ کنندۀ 
اختصاصی با پش��������تیبانی مداوم از طرف جایگاهی برای نش��������ر یادگیری نیاز 
می باشد. برای حصول اطمینان از اینکه این توان مندی در همۀ محدوده های 
جغرافیای��������ی مورد نظر افزایش  یابد، الزم می دانیم که تا پایان نقش��������ۀ کنونی 
2	 جایگاه یادگیری، هر یک در خدمت حدود بیست محدودۀ جغرافیایی 
ب��������ا هماهنگ کنندگانی تمام وقت، ش��������روع به کار نمایند. در س��������ایر این گونه 
محدوده ه��������ای جغرافیایی، باید در س��������ال جاری به ایج��������اد توان مندی برای 

عرضۀ این برنامه و ازدیاد منّظم گروه های نوجوانان اولویّت داد.

*

پیش��������رفت هایی که تا اینجا به آن اش��������اره کردیم — افزایش توان مندی 1.19
برای تبلیغ مس��������تقیم و ش��������روع گفتگوه��������ای هدف مند در مورد مس��������ائل مهّم 
روحانی با مردم از هر طبقه و گروه، شکوفایی شیوه ای از مطالعۀ آثار امری 
توأم با عمل، تجدید تعّهد نس��������بت به آموزش روحانی کودکان در محلّه ها 
و دهکده ها و گس��������ترش تأثی��������ر برنامه ای که یک ه��������دف اخالقی دوگانه را 
ب��������ه نوجوانان القا می کند، یعنی پرورش اس��������تعدادهای ذاتی خود و کمک 

ب��������ه تقلیب جامع��������ه — همگی با پیش��������رفت دیگری در عرص��������ۀ فرهنگ که 
پیامدهایش بس��������یار وسیع اس��������ت، تقویت می شوند. نش��������انۀ این تکامل در 
آگاهی جمعی استفادۀ روزافزون از واژۀ “همراهی” در مکالمات بین احبّا 
است، واژه ای که با وارد شدن در مجموعۀ لغات متداول در جامعۀ بهائی 
مفهوم جدیدی یافته اس��������ت. این واژه نمایان گر تقویت چش��������م گیر فرهنگی 
اس��������ت که در آن یادگیری شیوۀ عمل است، ش��������یوه ای که باعث مشارکت 
آگاهانۀ تعداد فزاینده ای از مردم در کوششی متّحد برای به کارگیری تعالیم 
حض��������رت بهاءاهلل در بنای تمّدن الهی می گردد، تمّدنی که تأس��������یس آن به 
فرمودۀ حضرت ولیّ ام��������راهلل غایت قصوٰی و مقصد اعالی این دور مقّدس 
است. چنین رویکردی با ورشکستگی روحانی و روش  رو به زوال یک نظام 
اجتماعی کهنه ش��������دیدًا در تضاّد است، نظامی که اغلب با سلطه جویی یا 
آز و طم��������ع و یا ایجاد حّس گناه کاری در افراد و یا دخل و تصّرف ریاکارانه 

در امور خواهان تسلّط بر قوای بشری می باشد.

1.20 تجلّ��������ی این تحّول فرهنگ��������ی در روابط بین احبّا در کیفیّت تعامل آنان 
مش��������اهده می شود. یادگیری به صورت یک شیوۀ عمل مستلزم آن است که 
 همگی تواضع و فروتنی در پیش گیرند حالتی که در آن انسان نفس خویش 
را فراموش می کند، توّکل تام بر حضرت پروردگار دارد، متّکی به قدرت و 
ه اش مطمئن است و به یقین مبین می داند  حمایت اوست، به تأییدات الریبیّ
که تنها حّی توانا است که قادر است پشۀ ضعیف را عقاب قوّی و قطره را 

بحر عظیم نماید. در چنین حالتی نفوس پیوس��������ته با هم  فّعالیّت می کنند و  
شادی و سرور خود را نه چندان در دست آوردهای خویش بلکه در پیشرفت 
و خدم��������ات دیگ��������ران می یابند. از این جهت اس��������ت که افکارش��������ان همواره 
متوّج��������ه یاری رس��������اندن به یک دیگر اس��������ت تا بر قلل خدمت در س��������بیل امر 
مبارک��������ش عروج نمایند و در افالک علم و معرف��������ت او به پرواز درآیند. این 
است آنچه ش��������اهد شکوفایی آن در الگوی کنونی فّعالیّت  در سراسر جهان 
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هس��������تیم، الگویی که پیر و جوان و قدیم و جدید همه در کنار هم به ترویج 
آن مشغولند.

این پیش��������رفت فرهنگی نه فقط بر روابط بین افراد تأثیر می گذارد بلکه 1.21
پیامدهای��������ش را می توان در اجرای امور اداری ام��������ری نیز مالحظه نمود. از 
آنجا که یادگیرْی شاخص نحوۀ عمل جامعه شده است برخی از جنبه های 
تصمیم گی��������ری در زمینۀ ترویج و تحکیم به جم��������ع مؤمنین محّول گردیده تا 
برنامه ری��������زی و اجرای آن بتواند بیش��������تر پاس��������خگوی وضعیّ��������ت موجود محل 
باشد. به خصوص برای کسانی که در سطح محدودۀ جغرافیایی به فّعالیّت 
مشغولند، فضایی از طریق جلسات تأّمل و تفّکر به وجود آمده است که هر 
از گاهی دور هم جمع شوند و در پرتو تجربه و راهنمایی  مؤّسسات امری در 
مورد موقعیّت فعلی خود به اتّفاق نظر رس��������ند و گام  های بعدی را مشّخص 
نمایند. فضای مشابهی توّسط مؤّسسۀ آموزشی به وجود آمده که تمهیداتی 
برای افرادی که در مقام راهنمایان، معلّمین کالس های کودکان و مشّوقین 
گروه های نوجوانان در محدودۀ جغرافیایی خدمت می کنند فراهم می سازد 
ت��������ا جداگانه مالقات  نموده و در بارۀ تجارب خود به مش��������ورت پردازند. در 
کنار این فرایند مشورتی مردمی و در ارتباط بسیار نزدیک با آن، نهادهای 
مؤّسس��������ۀ آموزش��������ی و لجنۀ ناحیه ای تبلیغ همراه با اعضای هیئت معاونت 
قرار دارند که تعامل مشترک ش��������ان فض��������ای دیگری ایجاد می کند که در آن 
تصمیمات مربوط به رش��������د، این بار به صورت رس��������می تری، اتّخاذ  گردد. 
ش��������یوۀ کار این سیستِم محدودۀ جغرافیایی که بر حسب اقتضا ایجاد شده، 
نمایان گ��������ر یک ویژگی مهّم نظم اداری بهائی اس��������ت: ای��������ن نظم هم چنان 
ک��������ه تحت هدایت بیت العدل اعظم تکامل می یابد از حیث س��������اختارها و 
فراینده��������ا و روابط و فّعالیّت ها همانن��������د یک موجود زنده ذاتًا قابلیّت قبول 

سطوح بیشتر و باال تری از پیچیدگی را دارا است.

1.22 اینکه مؤّسس��������ات امری در تمام سطوح، از محلّی و منطقه ای تا ملّی و 
قاّره ای، با مهارتی بیش��������تر قادر به ادارۀ چنین پیچیدگی فزاینده ای هس��������تند 
هم از ضروریّات و هم نشانۀ بلوغ مستمّر آنها است. روابط در حال تکامل 
بین ساختارهای اداری، محافل روحانی محلّی را به آستانۀ مرحلۀ جدیدی 
در اجرای مس��������ئولیّت های خود برای انتشار کالم الهی، بسیج قوای احبّا و 
ایجاد جّوی مطلوب در جهت تهذیب روحانی افراد رس��������انده اس��������ت. قبًال 
خاطرنش��������ان س��������اخته ایم که بلوغ ی��������ک محفل روحانی را نمی ت��������وان تنها با 
تش��������کیل جلس��������ات مرتّب و کارآیی عملیّات آن ارزیابی نمود بلکه توانایی 
آن را ت��������ا حّد زیادی با پویایی حی��������ات روحانی و اجتماعی جامعه ای که به 
آن خدمت می کند باید سنجید، جامعه ای در حال رشد که از کمک های 
سازندۀ افراد، هم کسانی که رسمًا تسجیل شده اند و هم کسانی که تسجیل 
نشده اند، استقبال می نماید. موجب خشنودی است که رویکردها، روش ها 
و ابزار کنونی وس��������ایلی را برای محافل روحانی محلّی، حتّی محافل جدید 
التّأس��������یس، فراهم می س��������ازد تا این مس��������ئولیّت ها را در حین تأمین نیازهای 
نقش��������ۀ پنج س��������اله در محلّ  خود، ایفا نمایند. در حقیقت مشارکت صحیح 
محفل در نقشه های جهانی برای موّفقیّت هر تالشی در جهت استقبال از 
افواج مردم حائز اهّمیّت بس��������یار می باش��������د و این اقبال افواج مردم نیز خود 
شرطی برای به ظهور رسیدن طیف کامل قوا و توان مندی های محفل است.

1.2	 پیش��������رفت هایی که در محافل روحانی محلّی در طّی چند س��������ال آینده 
مطمئنًّا ش��������اهد آن خواهیم بود به واسطۀ قّوت فزایندۀ محافل روحانی ملّی 
میّسر گردیده است، محافلی که توانایی آنها در تفّکر و عمل مدبّرانه به نحو 
محسوسی افزایش یافته، به خصوص که آموخته اند تا با کاردانی روزافزون 
ب��������ه تجزیه و تحلیل فرایند جامعه س��������ازی در س��������طح تودۀ م��������ردم بپردازند و بر 
حس��������ب نیاز، مس��������اعدت و منابع مختلف و هم چنین تشویق و هدایت های 
مش��������فقانۀ خ��������ود را به این جوامع عرضه دارند. در کش��������ورهایی که ش��������رایط 
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ایجاب می کند محافل ملّی بعضی از مس��������ئولیّت های خود را به شوراهای 
منطقه ای مح��������ّول نموده اند و با تمرکززدای��������ی از بعضی از وظایف اداری، 
توان مندی تش��������کیالتی را در نواحی تحت اش��������راف خ��������ود تقویت نموده و 
زمینه را برای تعامالت پیش��������رفته تری فراهم س��������اخته اند. اغراق نیس��������ت اگر 
بگوییم که مشارکت کامل محافل ملّی نقش بسیار مهّمی در ایجاد جنبش 
نهای��������ی الزم برای تحّقق اهداف نقش��������ۀ کنونی داش��������ت و هم چنان که این 
مؤّسس��������ات، با هماهنگی با هیئت مش��������اورین، در ط��������ّی ماه های زودگذر و 
حّساسی که در پیش است نهایت کوشش را برای آماده سازی جوامع خود 
برای شروع نقشۀ عظیم پنج سالۀ بعدی به کار می برند، منتظر پیشرفت های 

بیشتری در این جهت می باشیم.

بدون ش��������ک تحّوالت و تغییراِت تکاملِی حاصله در مؤّسسۀ مشاورین 	1.2
یک��������ی از مهم تری��������ن پیش��������رفت ها در نظم اداری بهائی در طّی دهۀ گذش��������ته 
محس��������وب می ش��������ود. این مؤّسس��������ه قبل از آنکه مش��������اورین و اعضای هیئت 
معاونت در ژانویه 2001 برای ش��������رکت در کنفرانس بزرگ داشت استقرار 
دارالتّبلیغ بین المللی در مقّر دائمی خود در کوه کرمل در ارض اقدس گرد 
هم آیند، پیش��������رفت های فوق العاده ای نموده بود. تردیدی نیست که قوای 
منبعثه از آن کنفرانس بر سرعت پیشرفت مؤّسسه افزوده است. میزان نفوذی 
که مشاورین و معاونین  در پیشبرد نقشه داشته اند  نمایان گر آن است که این 
خادمان برازندۀ امر اهلل جای طبیعی خود را در صف اّول میدان تبلیغ احراز 
نموده اند. اطمینان داریم که س��������ال آینده — هم چنان که مؤّسس��������ات نظم 
اداری همگی می کوش��������ند تا هر یک بر حسب وظایف و مسئولیّت های در 
حال تکامل خود، روح یادگیری را که از خصوصیّات برجسته و ممتاز طرز 
کار جامعه ش��������ده اس��������ت تقویت نمایند و این امر را با فوریّت بیشتری در آن 
دس��������ته از محدوده های جغرافیایی که مشغول اجرای برنامه های فشردۀ رشد 

هستند پی گیری کنند — شاهد هم بستگی بیشتر این مؤّسسات در هم کاری 
با یک دیگر خواهیم بود.

*

1.25 امر حضرت بهاءاهلل بی نهایت عظیم اس��������ت و حصول تغییراتی عمیق 
را نه فقط در س��������طح فردی بلکه در ساختار اجتماع ضروری می شمارد. آن 
حض��������رت اعالم می فرماین��������د که “مقصود از هر ظهور، ظه��������ور تغییر و تبدیل 
اس��������ت در ارکان عالم سّرًا و جهرًا ظاهرًا و باطنًا.” کاری که امروز در اطراف 
و اکناف کرۀ ارض در حال پیش��������رفت اس��������ت نمایان گر مرحلۀ اخیر مساعی 
مستمّر جامعۀ بهائی برای ایجاد هستۀ تمّدنی شکوه مند است که در تعالیم 
این ظهور اعظم مندمج می باش��������د، تمّدنی که بنای آن مشروعی بی نهایت 
عظیم و پیچیده و به ثمر رس��������اندن آن مس��������تلزم قرن ها کوش��������ش و تالش نوع 
انس��������ان است. در این مس��������یر نه راه میان بری وجود دارد و نه فرمولی. تنها با 
تالش در جهت کسب بینش از امر اعظمش، با استفاده از دانش فزایندۀ 
نوع بشر، با به کارگیری هشیارانۀ تعالیمش در حیات بشری و با مشورت در 
مسائلی که پیش می آید یادگیری مورد نیاز حاصل خواهد شد و توان مندی 

الزم به وجود خواهد آمد.

1.26 در این فراینِد طوالنِی ایجاِد توان مندی، جامعۀ بهائی قریب پانزده سال 
وقت ص��������رف تنظیم تجارب خود در زمینۀ تبلیغ نموده و آموخته اس��������ت که 
برخی فّعالیّت ها را به روی مردم بیشتری بگشاید و ترویج و تحکیم را مستمّر 
سازد. آغوش گرم جامعه به روی همگان باز است تا به آن بپیوندند و از پیام 
حیات بخش حضرت بهاءاهلل رزق روحانی برگیرند. به یقین س��������روری از این 
 باالتر نیس��������ت که نفسی که مش��������تاِق حقیقت است در حصن حصین امر اهلل 
پن��������اه یاب��������د و از قوای وحدت بخش عه��������د و میثاق نیرو گی��������رد. در عین حال 
هر فرد از آحاد نوع بش��������ر و هر گروه از انس��������ان ها، قطع نظر از اینکه در خیل 
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پیروان این امر اعظم درآمده باشند یا نه، می توانند از تعالیم مبارکش الهام 
گیرند و از هر یک از آللی حکمت و دانش بی منتهایش که در رویارویی با 
مش��������کالت آنان را مدد می دهد، بهره برند. براستی تمّدنی که بشریّت را به 
سوی خود فرامی خواند تنها از طریق مساعی جامعۀ بهائی به وجود نخواهد 
آمد. گروه ها و س��������ازمان های متعّددی تحت تأثیر روح هم بستگی جهانی که 
جلوه ای غیر مس��������تقیم از تعلیم وحدت عالم انسانی حضرت بهاءاهلل است، 
در اس��������تقرار تمّدنی که مقّدر است از میان اغتش��������اش و آشوب جامعۀ امروز 
ظاهر گردد س��������هیم خواهند بود. باید بر همگان روش��������ن باشد که توان مندی ِ 
ایجاد شده در جامعۀ بهائی طّی نقشه های جهانی متوالی به نحو فزاینده ای 
آن را قادر س��������اخته اس��������ت تا در ابعاد گوناگون و متنّوِع بنای مدنیّت شرکت 

نماید و افق های جدیدی از یادگیری را به روی خود بگشاید.

در پیام رضوان 2008 خاطرنش��������ان س��������اختیم که با ادامۀ مس��������اعی در 1.27
س��������طح مح��������دودۀ جغرافیایی، احبّا بی��������ش از پیش به مش��������ارکت در حیات 
عموم��������ی اجتماع جلب خواهند ش��������د و با این وظیف��������ۀ مهم رو به رو خواهند 
گش��������ت که فرایند یادگیری سیس��������تماتیکی را که به آن مشغول هستند توسعه 
دهند تا دامنۀ وس��������یعی از مجهودات انس��������انی را در بر گیرد. در هر محدودۀ 
جغرافیای��������ی، در حالی ک��������ه عب��������ادت دس��������ته جمعی و گفتگوه��������ا در محیط 
صمیمان��������ۀ منازل ب��������ا فّعالیّت هایی به منظور آم��������وزش روحانی به همۀ مردم 
از بزرگ س��������ال و ج��������وان و کودک آمیخته می گردد، تصوی��������ر زیبا و پرباری از 
حیات جامعه به ظهور و بروز می رس��������د. آگاهی اجتماعی طبعًا آنگاه اعتال 
می یابد که فی المثل گفتگوهای پرشور در بین والدین در بارۀ آمال و عالیق 
فرزندان شان تکثّر  یابد و پروژه های خدمت با ابتکار نوجوانان به راه  افتد. با 
ازدیاد وافر منابع انس��������انی در محدودۀ جغرافیایی و استحکام الگوی رشد، 
مش��������ارکت و هم کاری جامعۀ بهائی با اجتم��������اع می تواند و در واقع می باید 
افزایش یابد. در این برهۀ خطیر از اجرای نقشه، هنگامی که تعداد بسیاری 
از محدوده ه��������ای جغرافیایی به چنین مرحله ای نزدیک ش��������ده اند، مقتضی 

اس��������ت که احبّ��������ا در کلّیّۀ نقاط در بارۀ ماهیّ��������ت کمک هایی که جوامع پویا 
و در حال رش��������د آنها به پیش��������رفت ماّدی و معنوی اجتماع ارائه خواهند داد 
تأّم��������ل نمایند. در این خصوص، تفّکر در دو حوزۀ فّعالیّت که به هم مرتبط 
و تقویت کنندۀ یک دیگرند یعنی اش��������تغال به اقدام اجتماعی و ش��������رکت در 

گفتمان های رایج در اجتماع، سودمند خواهد بود.

1.28 جامع��������ۀ بهائ��������ی در طّی ده ها س��������ال تجربیّات زی��������ادی در این دو زمینه 
کس��������ب کرده اس��������ت. البتّه بس��������یاری از بهائیان از طریق ش��������غل و حرفۀ خود 
در اق��������دام اجتماع��������ی و گفتمان ه��������ای  عمومی مش��������ارکت دارن��������د. تعدادی 
از س��������ازمان های غیر دولت��������ی که از تعالی��������م بهائی اله��������ام گرفته اند در حوزۀ 
توس��������عۀ اجتماع��������ی و اقتص��������ادی در س��������طح منطق��������ه ای و ملّی ب��������رای بهبود 
اوض��������اع م��������ردم خ��������ود فّعالیّ��������ت می کنن��������د. بعض��������ی از نهادهای وابس��������ته به 
محاف��������ل روحانی ملّی از طرق مختلف به ترویج اف��������کاری که در بهبود رفاه 
عمومی مؤثّر اس��������ت، کم��������ک می نمایند. در س��������طح بین المللی، نهادهایی 
مانن��������د دفت��������ر جامع��������ۀ بین الملل��������ی بهائ��������ی در س��������ازمان ملل متّح��������د وظیفۀ 
 مش��������ابهی را ایفا می کنند. دوس��������تانی که با ت��������ودۀ مردم فّعالیّ��������ت می کنند، 
تا حّد لزوم و مطلوب از این تجربیّات و توان مندی برای رسیدگی به مسائل 

اجتماعی اطراف  خود استفاده خواهند نمود.

1.29 اق��������دام اجتماع��������ی به بهترین تعری��������ف، طیفی از مجهوداتی اس��������ت که 
می تواند از یک س��������و مساعی نسبتًا غیر رس��������می و کوتاه مّدتی را که افراد یا 
گروه های کوچکی از احبّا انجام می دهند ش��������امل ش��������ود و از س��������وی دیگر، 
برنامه های پیچیده و پیشرفتۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی سازمان های ملهم 
از تعالیم بهائی را در بر گیرد. هر نوع اقدام اجتماعی، صرف  نظر از دامنه 
و مقیاس آن، کوشش��������ی برای به کارگیری تعالیم و اصول امر الهی به منظور 
اصالح یک و یا بعضی از جنبه های حیات اجتماعی یا اقتصادی گروهی 
از مردم می باشد. به این ترتیب، شاخص این  گونه مجهودات هدف صریح 
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ترویج رفاه ماّدی مردم و در عین حال س��������عادت معنوی آنها است. از جمله 
تعالیم اساس��������ی دیانت بهائی آن اس��������ت که تمّدن جهانی  که اکنون در افق 
حیات بشری نمایان گردیده باید انسجامی پویا بین نیازهای ماّدی و معنوی 
زندگی برقرار س��������ازد. بدیهی اس��������ت که این آرمان پیامده��������ای مهّمی برای 
ماهیّ��������ت هر اقدام اجتماعی که بهائی��������ان دنبال کنند، صرف نظر از دامنه و 
تأثیر آن، در بر دارد. هرچند شرایط و احوال از کشور تا کشور بلکه از یک 
محدوده تا محدودۀ دیگر تفاوت خواهد داش��������ت و در نتیجه مساعی احبّا 
نی��������ز متفاوت خواهد بود اّما برخی مفاهیم بنیادین وجود دارد که باید همه 
آن را در نظ��������ر گیرند. یکی از ای��������ن مفاهیم جایگاه مرکزی دانش در حیات 
اجتماعی اس��������ت. تداوم بخش��������یدن به جهل و نادانی از غم انگیز ترین انواع 
جور و ستم است و موجب استحکام و ابقای تعّصبات گوناگون می گردد، 
تعّصباتی که مانعی در راه تأسیس وحدت عالم انسانی است، وحدتی که 
در عین حال هم هدف و هم اصل اجرایی امر حضرت بهاء اهلل می باش��������د. 
دسترسی به دانش حّق هر یک از افراد بشر است و مشارکت در ایجاد، به 
کارگیری و انتشار آن مسئولیّتی است که هر فردی بر حسب استعداد و توانایی 
خ��������ود باید به جهت ش��������رکت در مش��������روع عظیم بنای ی��������ک مدنیّت جهانی 
بر عهده گیرد. عدالت مش��������ارکت عموم��������ی را ایجاب می نماید. در نتیجه، 
اگرچه اقدام اجتماعی ممکن اس��������ت عرض��������ۀ کاال و خدمات را به صورتی 
شامل ش��������ود اّما مقصد آن در درجۀ اّول باید ایجاد توان مندی در جمعیّت 
مورد نظر باشد تا بتوانند در ساختن یک جهان بهتر مشارکت نمایند. تغییر 
و تح��������ّول اجتماعی پروژه ای نیس��������ت که یک گ��������روه از مردم به جهت خیر و 
مصلحت گروه دیگر انجام دهد. وس��������عت و پیچیدگی اقدام اجتماعی باید 
با منابع انس��������انی موجود در دهکده یا محلّه  متناس��������ب باشد. بنا بر این بهتر 
است که مساعی در مقیاس کوچکی آغاز گردد و به طور طبیعی به تناسب 
افزایش توان مندی ساکنین گسترش یابد. البتّه هم چنان که دست اندرکاران 
 تغیی��������ر و تحّول اجتماعی می آموزند که عناصری از این ظهور اعظم را توأم 
ب��������ا یافته ها و روش های علمی، با کارآی��������ی فزاینده ای در برخورد با واقعیّت 

اجتماع��������ی خود، به کار برند توان مندی به س��������طوح جدیدی ارتقا می یابد. 
آنان باید بکوش��������ند تا با بینش��������ی هماهنگ با تعالیم اله��������ی به این واقعیّت 
بنگرند یعنی هم نوعان خود را به مثابۀ معادنی از جواهر گران بها مش��������اهده 
نمایند و اثرات فرایند دوگانۀ س��������ازندگی و تخریب را هم در قلوب و عقول 

و هم در ساختارهای اجتماعی تشخیص دهند.

1.	0 به همان  گونه که بینش حاصله از شرکت در برخی گفتمان ها می تواند 
به روشن شدن مفاهیمی کمک کند که اقدام اجتماعی را شکل می دهد، 
اق��������دام مؤثّر اجتماع��������ی نیز موجب غنی ش��������دن مش��������ارکت در گفتمان های 
عمومی می گردد. مش��������ارکت در گفتمان های اجتماعی در س��������طح محدودۀ 
جغرافیایی می تواند ش��������امل یک عمل ساده مثل اس��������تناد به اصول دیانت 
بهائ��������ی ضمن یک صحبت روزمّره ت��������ا فّعالیّت های منّظم ت��������ری مانند تهیّۀ 
مقاالت و حضور در جلس��������اتی راجع به مس��������ائل اجتماع��������ی، از جمله تغییر 
آب و هوا و محیط زیس��������ت یا حاکمیّت و حقوق بشر، باشد. این مشارکت 
مستلزم تعامل هدف مند و مفید با گروه های مدنی و سازمان های محلّی در 

دهکده و محلّه نیز می باشد.

1.	1 در این رابطه ذکر یک هشدار را ضروری می دانیم. حائز اهّمیّت است 
که همگان به خوبی متوّجه باش��������ند که ارزش ش��������رکت در اقدام اجتماعی و 
گفتمان های عمومی را نباید بر حس��������ب امکان تس��������جیل افراد تعیین نمود. 
گرچه مساعی در این دو زمینه ممکن است در افزایش تعداد تسجیل شدگان 
مؤثّر باش��������د ولی اصوًال این اقدامات به این منظور انجام نمی ش��������ود. اصل 
ضروری در این مورد خلوص نیّت اس��������ت. به ع��������الوه باید از مبالغه در بارۀ 
تج��������ارب جامعۀ بهائی و ی��������ا از جلب توّجه غیر ضروری به مس��������اعی نوپایی 
مانند برنامۀ توان دهی روحانی به نوجوانان که بهتر است با سرعت طبیعی 
خود به پیش رود دوری جس��������ت. آنچه در همۀ موارد باید مورد نظر باش��������د 
تواضع و فروتنی اس��������ت. احبّا در اظهار ش��������ور و اش��������تیاق در بارۀ عقاید خود 
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باید از ابراز هر نوع احس��������اس برتری بر دیگران بپرهیزند، احساسی که ابراز 
آن حتّی در بین خود احبّا شایسته نیست تا چه رسد به مجامع دیگران.

هدف از توصیف این فرصت های جدید که اکنون در س��������طح محدودۀ 2	.1
جغرافیای��������ی به وجود آمده اس��������ت این نیس��������ت که ش��������ما مس��������یر کنونی خود 
را ب��������ه وجه��������ی تغییر دهی��������د. هم چنین نبای��������د تصّور نمود ک��������ه این فرصت ها 
نمایان گ��������ر پیدایش میدان دیگری از خدمت اس��������ت که ب��������رای جلب منابع 
مح��������دود مال��������ی و انس��������انی جامعه ب��������ا کار ترویج و تحکی��������م رقابت می کند. 
در طّی س��������ال آینده تقویت فرایند مؤّسس��������ۀ آموزش��������ی و الگوی فّعالیّتی که 
ایج��������اد کرده اس��������ت باید ادامه یابد و تبلیغ بایس��������تی برای ه��������ر یک از احبّا 
باالتری��������ن اولویّت را داش��������ته باش��������د. به عالوه مش��������ارکت بیش��������تر در حیات 
اجتماع نبایستی نابهنگام و عجوالنه صورت گیرد. این مشارکت به تدریج 
با کوش��������ش و پش��������ت کار احبّا در هر محدودۀ جغرافیای��������ی در اجرای مفاد و 
مندرج��������ات نقش��������ه از طریق فرایند عمل، تأّمل، مش��������ورت، مطالعه و نتیجتًا 
یادگی��������ری به طور طبیع��������ی پیش خواهد آمد. مش��������ارکت در زندگی اجتماع 
ب��������ا افزایش تدریجی توان مندی جامعه در پیش��������برد رش��������د و حفظ تحّرک و 
پویایی خود، ش��������کوفا خواهد ش��������د و تا حّدی که در آن از عناصر چارچوب 
مفاهیم ذهنی حاکم بر سلس��������له نقش��������ه های جهانی کنونی استفاده شود، با 
 فّعالیّت های ترویج و تحکیم انس��������جام خواهد یاف��������ت و به همان اندازه که 
این عناصر در زمینه های تازۀ یادگیری به نحو سازنده ای به کار گرفته شود، 
به حرکت جمعیّت ها به سوی بینش حضرت بهاءاهلل نسبت به یک تمّدن 

جهانی مرّفه و صلح آمیز کمک خواهد کرد.

*

دوس��������تان عزیز و محبوب، موالی حنون حض��������رت عبدالبهاء به کّرات 		.1
اظهار امیدواری می فرمودند که احبّا با یک دیگر در نهایت الفت و محبّت 

باش��������ند، یار و اغیار ندانند بلکه عالم انسانی را یک خاندان و یک سالله 
شمرند. نصیحت حضرتش آن است که: “بیگانه نبینید بلکه جمیع را آشنا 
دانید زیرا با وجود مالحظۀ بیگانگی محبّت و یگانگی مش��������کل اس��������ت.” 
همۀ پیش��������رفت های مش��������روحه در این صفح��������ات، در عمق حقیقتش چیزی 
جز جلوه ای از محبّت ش��������املۀ محیطۀ الهیّه نیس��������ت که به مدد قدرت روح 
القدس حاصل ش��������ده است. مگر نه این است که محبّت اهلل همۀ حجبات 
بیگانگی و اختالف را می س��������وزاند و قل��������وب را با اتّحاد کامل به هم پیوند 
می دهد؟ مگر نه این اس��������ت ک��������ه محبّت اهلل ش��������ما را در میدان خدمت به 
پی��������ش می برد و بینش��������ی عطا می کند ک��������ه بتوانید در هر انس��������انی توان مندِی 
شناس��������ایِی خداوند و بندگی آس��������تانش را مشاهده نمایید؟ آیا علم به اینکه 
مظهر ظهور الهی یک عمر رنج و مش��������ّقت را با نهایت سرور به خاطر عشق 
به عالم انس��������انی تحّمل فرمود به زندگی ش��������ما تحّرک نبخشیده است؟ به 
هم مس��������لکان خویش، خواهران و برادران روحانی  خود در ایران بنگرید. آیا 
آن دل دادگان روی جانان مظهر استقامت کبری که منبعث از محبّت اهلل و 
اش��������تیاق خدمت به آستان مبارک اوست نیستند؟ آیا توانایی آن عزیزان در 
تحّم��������ل ظالمانه ترین تضییقات و س��������یر در عوالمی ورای آن، خود نمایان گر 
آن نیس��������ت ک��������ه میلیون ها نفوس س��������تم دیده در جهان قادرند ب��������ه پا خیزند و 
نقش��������ی مؤثّر در اس��������تقرار ملکوت الهی بر روی زمین داش��������ته باشند؟ پس با 
نهایت اس��������تقامت و بی اعتنا به س��������اخت های تفرقه انداز اجتماعی به پیش 
روی��������د و پی��������ام حضرت بهاءاهلل را به نفوس مس��������تعّد و منتظر در هر محلّه، هر 
دهکده و هر گوش��������ه ای از کر ۀ ارض برسانید و آنان را به جامعۀ اسم اعظم 
رهنمون گردید. در قلوب و ادعیۀ خود همواره به یاد شما خادمان عزیز امر 
حضرت رحمان هستیم و پیوسته از درگاهش ملتمسیم که با مراحم غیبیّه و 

ه اش شما عزیزان را تأیید و توفیق بخشد. عنایات الریبیّ

]امضا: بیت العدل اعظم[
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[A Persian translation of the message of the Universal House of 
Justice dated 29 August 2010 to the Bahá’ís of the world]

ترجمه ای از
پیام بیت  العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

 )از: مرکز جهانی بهائی(

29 اوت 2010

دوستان عزیز و محبوب،

2.1 عزیمت مرکز میثاق حضرت عبدالبهاء در یک صد سال پیش از حیفا 
به مقصد پورت س��������عید نوید دهندۀ آغاز فصل ش��������کوه مند بدیعی در تاریخ 
امر مبارک بود. س��������فر هیکل مبارک و مراجعت ایش��������ان به ارض اقدس سه 
س��������ال به طول انجامید. حضرت ولیّ امراهلل در اشاره به این رویداد تاریخی 
می فرماین��������د: “اس��������تقرار امر مقّدس حض��������رت به��������اءاهلل در نیم کرۀ غربی — 
درخشان ترین دست آوردی که تا ابد با ایّام قیادت حضرت عبدالبهاء مربوط 
خواه��������د بود ... — چنان قوای عظیم��������ۀ روحانیّه و ثمرات جنیّۀ لطیفه ای به 
بار آورده بود که مس��������تلزم الطاف مخصوصۀ نیّر پیمان و مشارکت شخصی 
مرک��������ز عه��������د رحمان بود....” با آغاز اس��������فار تاریخی حض��������رت عبدالبهاء به 
غ��������رب، ام��������ر الهی که بیش از نیم ق��������رن در محاصرۀ جنود ظل��������م و عناد قرار 
داش��������ت از قیود دیرینه رهایی یافت و برای اّولین بار بعد از تأسیس این امر 
مبی��������ن، مرکز معلوم و مرجع منصوص اهل بها آزادی عمل یافت تا فارغ از 

محدودیّت ها، مأموریّت محّولۀ الهیّۀ خود را دنبال نماید.

2.2 طبق همۀ موازین دنیوی، بعید به نظر می رس��������ید که حضرت عبدالبهاء 
توان و آمادگی انجام این امر خطیر را داش��������ته باشند زیرا که شصت و شش 
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س��������ال از عمر مبارک شان سپری ش��������ده، از طفولیّت در تبعید و سرگونی بسر 
برده، مدرس��������ه ندیده، مّدت چهل سال در اس��������ارت و زندان زیسته، قوای 
جسمانی  شان به تحلیل رفته و با آداب و السنۀ غربی کامًال ناآشنا بودند. با 
این حال، بی اعتنا به راحت و آسایش خویش، بی توّجه به مخاطرات سفر 
و با اتّکای کامل به تأییدات الهیّه برای انتشار امر حضرت پروردگار قیامی 
دلیرانه فرمودند و با نفوس گوناگون در نه کش��������ور در س��������ه قاّرۀ جهان معاش��������ر 
گردیدند. وس��������عت و شّدت مجهودات خستگی ناپذیر هیکل مبارک در این 
س��������فر آن چنان بود که “عّش��������اق روی مبینش را در ش��������رق و غرب در دریای 
تحس��������ین و حیرت مستغرق س��������اخت و نفوذ و تأثیری بی زوال” در آیندۀ این 

امر ابدع اعظم باقی گذاشت.

بهائیان در سراس��������ر جهان در طّی چند س��������ال آینده، رویدادهای اسفار 	.2
تاریخی حضرت عبدالبهاء را با شادمانی به خاطر خواهند آورد. اّما اهّمیّت 
این سالگرد فراتر از زمانی برای بزرگداشت است. بیانات مرکز عهد الهی و 
س��������لوک و شیم سراسر حکمت و محبّت آن طلعت نورا در طّی این اسفار، 
منب��������ع عظیم��������ی از الهام و بصیرت اس��������ت ک��������ه مش��������تاقان روی آن دلبر آفاق 
امروزه می توانند در مس��������اعی خود برای استقبال از نفوس مستعّد، افزایش 
توان مندی برای خدمت، ایجاد و توسعۀ جوامع محلّی، تقویت تشکیالت 
امری و یا استفاده از فرصت هایی که جهت مشارکت در اقدام اجتماعی و 
گفتمان ه��������ای عمومی پیش می آید، از آن بهره گیرند. بنا بر این ما اهل بها 
بای��������د نه تنها در بارۀ توفیقات مرکز میث��������اق و آنچه حضرتش انجام آن را به 
جریان انداخت تأّمل نماییم بلکه در مورد امور انجام نش��������ده ای که هیکل 
مب��������ارک به ما ارجاع فرموده اند نیز ب��������ه تفّکر پردازیم. حضرت عبدالبهاء در 

الواح نقشۀ ملکوتی آرزوی قلبی خود را چنین ابراز می فرمایند:

ایکاش از برای من میّس��������ر می ش��������د که پای پیاده ولو به کمال 	.2
فق��������ر به آن صفحات مس��������افرت می نمودم و نعره زنان در ش��������هرها و 

دهات و کوه و بیابان و دریا یا بهاء االبهی می گفتم و ترویج تعالیم 
الهی می نمودم ولی حال از برای من میّس��������ر نه لهذا در حس��������رتی 

عظیم هستم بلکه انشاء اهلل شماها موّفق گردید.

2.5 از زمان��������ی ک��������ه این بیان��������ات مبارک ع��������ّز صدور یافت قری��������ب یک قرن 
می گذرد. نقش��������ۀ ملکوتی الهی مرحله به مرحله با موّفقیّت ش��������ایان به موقع 
اجرا گذاش��������ته ش��������ده و امر حضرت یزدان در جمیع اقطار عالم استقرار یافته 
اس��������ت. امروزه ما بهائیان در نقاطی که حضرت عبدالبهاء مش��������تاق س��������فر به 
آن بودند زندگ��������ی می کنیم. آحاد احبّا، جوامع و تش��������کیالت بهائی اکنون 
توان مندی الزم را جهت اقدامات سیس��������تماتیک، پایدار و منس��������جم کسب 
کرده اند. از اینرو شایسته است که در این ایّام پرانجذاِب تذّکر و یادبود، هر 
یک از عّشاق باوفای طلعت میثاق به اسم آن هیکل انور در میدان خدمت 
قیامی دلیرانه نماید و سهم خود را، هر چقدر ناچیز، در پیشرفت نقشه ای که 

آن وجود مقّدس تدوین فرمود، آن میراث گران بهای جاودانی، ادا نماید.

]امضا: بیت العدل اعظم[
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[A Persian translation of the message of the Universal 
House of Justice dated 28 December 2010 to the 

Conference of the Continental Boards of Counsellors]

 ترجمه ای از
 پیام بیت  العدل اعظم الهی 

 خطاب به کنفرانس هیئت های مشاورین قاّره ای
)از: مرکز جهانی بهائی(

28 دسامبر 2010

دوستان عزیز و محبوب،

	.1 پانزده سال پیش در یک چنین گردهم آیی مشاورین قاّره ای در ارض 
اقدس برای اّولین بار به مس��������یری اشاره نمودیم که جامعۀ بهائی می بایست 
برای تسریع فرایند دوگانۀ ترویج و تحکیم خود بپیماید، مسیری که تجارب 
اندوخت��������ه، جامع��������ه را آم��������اده نموده بود تا ب��������ا اطمین��������ان در آن گام بردارد. 
فاصله ای که در ظرف این مّدت کوتاه طّی شده نیازی به اظهار نظر ندارد 
زی��������را دس��������ت آوردهای موجود خود گویای آن اس��������ت. امروز از ش��������ما عزیزان 
دعوت می نماییم تا در مورد مرحلۀ بعدی مش��������روع عظیمی که عالم بهائی 
به آن اش��������تغال دارد مش��������ورت نمایید. این مرحله  از رضوان سال 2011 تا 
رضوان س��������ال 2016 ادامه خواهد داشت و اّولین نقشه از دو نقشۀ متوالی 
پنج ساله ای اس��������ت که به صدمین سالگرد آغاز عصر تکوین منتهی خواهد 
گردید. از ش��������ما تقاضا می کنیم که در طّی چند روز آینده تصویر روشنی در 
ذهن خود ترسیم نمایید که چگونه اعضای هیئت های مشاورین و معاونین 
جامعۀ بهائی را یاری خواهند داد تا بر مبنای موّفقیّت های خارق العاده اش 
به پیش��������رفت خ��������ود ادامه دهد — روحیّ��������ۀ یادگیری را که ب��������ه نحو غیر قابل 
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انکاری از ویژگی های مس��������اعی تبلیغی اش گردیده به سایر میادین فّعالیّت 
تعمیم دهد، توان مندی الزم را برای استفادۀ منسجم  از ابزار و روش هایی 
ک��������ه ب��������ا تالش زیاد ب��������ه وجود آورده کس��������ب نماید و تعداد کس��������انی را که با 
وقوف به بینش امر الهی در اجرای رسالت روحانیش با پشت کار فراوان در 

تالشند به میزانی بی سابقه افزایش دهد.

در پیام رضوان امس��������ال ابعاد فرایند یادگیری را که در طّی چهار نقشۀ 2.	
متوالی مستمّرًا سرعت گرفته و موجب افزایش توان مندی احبّا برای فّعالیّت 
در س��������طح مردمی شده اس��������ت توصیف نمودیم. این چش��������م انداز به راستی 
ش��������گفت انگیز اس��������ت. بیش از 50,000	 نفر در سراس��������ر عالم اّولین دورۀ 
مؤّسس��������ه را گذرانده ان��������د و توانایی برای ایجاد یک الگ��������وی زندگی ممتاز 
به خصلت نیایش به نحو محسوس��������ی افزایش یافته اس��������ت. در محیط های 
گوناگون و در همۀ قاّرات، احبّا در دعا و مناجات با دیگران متّحد شده با 
تضّرع و ابتهال به درگاه حضرت پروردگار توّجه نموده و از قوای روحانیّه ای 
که کارآیی مساعی فردی و جمعی شان منوط به آن می باشد مدد می گیرند. 
تعداد کّل کسانی که بالقّوه می توانند در مقام معلّمین کالس های کودکان 
خدمت کنند در طّی پنج  س��������ال تقریبًا دو برابر ش��������ده و به حدود 0,000	1 
نفر بالغ گشته است. این افزایش به جامعه امکان داده است که به نیازهای 
روحانی کودکان صمیمانه پاس��������خ گوید. در طّی همان مّدت، ش��������ش برابر 
ش��������دن توان مندی ب��������رای کمک به نوجوانان به منظور گ��������ذر از چنین مرحلۀ 
بحرانی حیات ش��������ان نشانه ای از میزان تعّهد جامعه نسبت به این گروه سنّی 
می باشد. به عالوه در همه جا تعداد قابل مالحظه ای از احبّا خود را آماده 
می یابن��������د تا با مردمی از پیش��������ینه ها و عالیق گوناگون وارد مکالمه ش��������وند و 
ب��������ا هم به کش��������ف واقعیّاتی پردازند ک��������ه به درکی مش��������ترک از نیازهای این 
دوره از تاریخ بش��������ر و نحوۀ پاسخگویی به آن می انجامد. و مساعی نزدیک 
ب��������ه 70,000 نفر ک��������ه قادرند در مقام راهنمای حلقه ه��������ای مطالعه خدمت 
کنند افزایش سیس��������تماتیک فّعالیّت های اساسی نقشه را کمک می نماید، 

فّعالیّت هایی که تعداد ش��������رکت کنندگان در آن در سراسر عالم در هر مقطع 
زمانی رقمی بالغ بر نیم میلیون بوده است.

	.	 با سیس��������تمی که به این ترتیب برای پرورش منابع انسانی ایجاد شده، 
همان طور که در پیام رضوان 2010 روش��������ن س��������اختیم، جامعۀ اسم اعظم 
وس��������یله ای با امکانات نامحدود به دس��������ت آورده است. در تحت شرایطی 
بس��������یار متنّوع و عم��������ًال در همۀ محدوده های جغرافیای��������ی، چند نفر در مقام 
هس��������تۀ مرکزی یک گروِه در حال تزاید می توانند جنبش��������ی مردمی به سوی 
ه��������دف یک نظم جهانی به وجود آورند. ده س��������ال پیش هنگامی که برای 
اّولین  بار مفهوم محدوده را که یک س��������اخت جغرافیایی به منظور تس��������هیل 
تفّکر در مورد رش��������د امر اهلل است مطرح نمودیم توضیحی نیز در بارۀ چهار 
مرحلۀ کلّی در مس��������یر توس��������عۀ آن ارائه دادیم. با اجرای نقشه توّسط جامعۀ 
بهائی این توضیح در تجّسم و توصیف آنچه اساسًا یک فرایند مستمّر است 
بس��������یار مفید واقع ش��������د. تجارب فراوانی که تا به حال به دست آمده اکنون 
احبّا را قادر می س��������ازد که حرکت یک جمعیّت را که به مدد قوای روحانی 
متزاید پیش می رود به صورت یک پیوس��������تار غنی و پویا تصّور نمایند. یک 
بررس��������ی کوتاه از فرایندی که در محدودۀ جغرافیایی بس��������ط می یابد، گرچه 
همگی با آن آش��������نایی کامل دارید، کمکی به تأکی��������د بر ماهیّت ارگانیک 

آن خواهد بود.

برنامۀ رشد

	.	 فرصت های حاصله از اقدامات شخصی احبّا، و یا احیانًا فّعالیّت های 
ی��������ک مهاجر داخلی، در جهت ش��������روع مکالمات هدف من��������د و پرمحتوا با 
س��������اکنین محل نحوۀ آغاز فرایند رشد در یک محدودۀ جغرافیایی را تعیین 
می کند. یک حلقۀ مطالعه مرّکب از چند دوس��������ت یا همکار، کالسی برای 
چند کودک محلّه، گروهی برای نوجوانان در ساعات بعد از مدرسه، یک 
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جلس��������ۀ دعا برای دوستان و بس��������تگان — هر یک از این اقدامات می تواند 
محّرک رش��������د باش��������د. پیش��������رفت های بعدی تابع مسیری نیس��������ت که از قبل 
مشّخص شده باشد. شرایط ممکن است ایجاب نماید که به یک فّعالیّت 
اساس��������ی اولویّت داده شود و به میزانی سریع تر از س��������ایر فّعالیّت ها افزایش 
یاب��������د. ای��������ن امکان نیز وجود دارد که هر چهار فّعالیّت اساس��������ی با س��������رعتی 
مش��������ابه پیش رود. ممکن است گروه های سیّار دعوت شوند تا به مجموعۀ 
فّعالیّت های نوشکفته تحّرک بخشند. اّما نتیجۀ نهایی قطع نظر از ویژگی ها 
باید یکسان باشد. انس��������جام حاصله بین فّعالیّت های اساسی در داخل هر 
محدودۀ جغرافیایی باید به میزانی برس��������د که در مجموع بتوان یک برنامۀ 
نوپ��������ا جهت ترویج و تحکیم پایدار امر اهلل را مش��������اهده نمود. بدین معنا که 
جلسات دعا، کالس های کودکان و گروه های نوجوانان، با هر ترکیب و هر 
تعداد، توّسط کسانی اداره می شود که دوره های متسلسل مؤّسسۀ آموزشی 
را طّی کرده اند و به آن بینش تقلیب و تغییر فردی و جمعی که این دوره ها 
تروی��������ج می دهند پای بندند. این نخس��������تین حرکت منابع انس��������انی به میدان 
عمل سیستماتیک اّولین نماِد پیشرفت از نمادهای متعّدِد یک فرایند رشد 

پایدار می باشد.

هم��������ۀ مؤّسس��������ات و نهادهای ام��������ری، و بیش از هم��������ه اعضای هیئت 5.	
معاونت، که اهداف سلس��������له نقش��������ه های جهانی جاری را ترویج می نمایند 
باید آن چاالکی و هوش��������یاری را ک��������ه تولّد یک چنین فرایند پویایی ایجاب 
می کند از خود نش��������ان دهند. کمک به احبّا برای تجّس��������م این اّولین نماد و 
راه ه��������ای متعّدد وصول به آن جزو وظای��������ف اصلی هر عضو هیئت معاونت 
و تعداد فزاینده ای از مس��������اعدین آنها اس��������ت. در این م��������ورد نیز مانند دیگر 
کارهایش��������ان باید وس��������عت نظر و روش��������نی فکر، انعطاف پذیری و کاردانی و 
ابت��������کار از خود نش��������ان دهند. بایس��������تی دوش به دوش احبّ��������ا حرکت کنند، 
آنان را در تالش هایش��������ان حمایت نمایند و در ش��������ادی آنها شریک باشند. 

بعضی از این دوستان به سرعت در صّف اّول فّعالیّت ها قرار خواهند گرفت 
در حالی که دیگران با احتیاط بیش��������تری گام بر خواهند داش��������ت ولی همه 
نیازمند تش��������ویق و حمایت هس��������تند اّما نه تش��������ویق و حمایِت نظری بلکه بر 
اس��������اس دانش واقعی که تنها با خدمت در کنار یکدیگر حاصل می گردد. 
ایمان به توان مندی هر فرد مش��������تاِق به خدمت از طرف کس��������انی که مایلند 
احبّا را به مش��������ارکت جّدی در اجرای نقش��������ه ترغیب نماین��������د حائز اهّمیّت 
بس��������یار خواهد بود. محبّت بدون قید و ش��������رط و فارغ از ح��������ّس برتری برای 
کس��������انی که می خواهند به احبّا کمک کنند تا تردید را به شهامِت ناشی از 
ایم��������ان به خدا و هیجان طلبی را به تعّهد نس��������بت به اقدام درازمّدت تبدیل 
نماین��������د از ضروریّات خواهد بود. عزم جزم همراه با آرامش در تالش برای 
تبدیل موانع به وسیله ای برای پیشرفت جنبۀ حیاتی خواهد داشت. آمادگی 
برای گوش دادن، توأم با بصیرت عمیق روحانی، برای تش��������خیص موانعی 
ک��������ه می تواند بعضی از احبّا را از درک ضرورت وحدت در عمل بازدارد، 

بسیار ارزشمند خواهد بود.

تشدید فعاّلّیت ها

	.6 توّجه به این نکته حائز اهّمیّت اس��������ت که با ایجاد یک برنامۀ رش��������د، 
بروز یک حّس تعلّق به جامعه ش��������روع به اثرگذاری بر س��������یر وقایع می نماید 
و چه این فّعالیّت ها در س��������طح محدودۀ جغرافیایی پراکنده باش��������د و چه در 
ی��������ک دهکده یا محلّه متمرکز گردد احس��������اس یک هدف مش��������ترک ویژگی 
مس��������اعی دوس��������تان خواهد بود. با هر میزانی از س��������ازمان دهی که فّعالیّت ها 
بعد از بروز اّولیّۀ این احس��������اس هدایت ش��������ده باشد، ازدیاد سیستماتیک و 
متوازن فّعالیّت های اساسی سطوح باالتری از آن را ایجاب خواهد کرد. از 
طریق تمهیدات گوناگون، فّعالیّت ها بیش از پیش سازمان می یابد و ابتکار 
ش��������خصی که در گذش��������ته عمدتًا نمایان گر میل و ارادۀ فرد بود اکنون بیان گر 
خواس��������ت جمعی می گ��������ردد. تعدادی هماهنگ کننده که از طرف مؤّسس��������ۀ 
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آموزش��������ی منصوب ش��������ده اند به می��������دان خدمت وارد می ش��������وند — بعضی 
ب��������رای حلقه های مطالعه، برخی ب��������رای گروه های نوجوانان و هم چنین برای 
کالس ه��������ای کودکان. انتصاب این نفوس به هر ترتیب و نوبتی که صورت 
گی��������رد بالقّوه قابل قبول اس��������ت. هیچ امر دیگری به غی��������ر از آگاهی دقیق از 
اوض��������اع محل نباید تعیین کنندۀ نوبِت این انتصاب باش��������د زیرا آنچه مطرح 
است رعایت مجموعه ای از مقّررات نیست بلکه بسط یک فرایند آموزشی 
است که ظرفیّت بالقّوۀ آن برای توان دهی روحانی به تعداد زیادی از افراد 

در حال جلوه و بروز می باشد.

ب��������ه موازات اس��������تقرار مکانیزم های��������ی جهت حمایت از فرایند مؤّسس��������ۀ 7.	
آموزش��������ی س��������اختارهای اداری دیگری تدریجًا شکل می گیرد. مالقات های 
پراکن��������دۀ  چن��������د نفر از احبّا ب��������ه تبادل  نظر ه��������ای منّظم یک گ��������روه مرکزی از 
دوستانی تبدیل می شود که تعدادشان در حال افزایش است و عالقه مندند 
ان��������رژی فزاینده ای را صرف خدمت نمایند. با ش��������تاب گرفتن فرایند رش��������د، 
چنین ترتیبی نهایتًا پاس��������خگوی نیازهای برنامه ریزی و تصمیم گیری نخواهد 
بود و لجنۀ تبلیغ ناحیه ای تش��������کیل می ش��������ود و جلس��������ات تأّم��������ل و بازنگری 
نهادینه می گردد. با تعامالت مش��������ترک لجنه، مؤّسس��������ۀ آموزش��������ی و اعضای 
هیئ��������ت معاونت، طرحی کامل برای هماهنگ نمودن فّعالیّت ها به اجرا در 
می آید، طرح��������ی که بالقّوه دارای همۀ قابلیّت های مورد نیاز برای تس��������هیل 
مؤثّر ابالغ هدایات، حرکت منابع مالی و توزیع اّطالعات می باشد. در این 
زمان، فرایند رش��������د در محدودۀ جغرافیایی ترتیبی خواهد داشت که با ادوار 
مش��������ّخص ترویج و تحکیم توازن یافته است و هر سه ماه یک بار با تشکیل 

جلسه ای برای تأّمل، بازنگری و برنامه ریزی، بدون وقفه به پیش می رود.

در این مرحله نیز اعضای هیئت معاونت و دیگر مؤّسسات و نهادهای 8.	
مربوطه مانند شورای منطقه ای و هیئت مدیرۀ مؤّسسۀ آموزشی باید تمهیدات 
الزم را مجری دارند تا ساختارهای اداری که در محدودۀ جغرافیایی شکل 

می گیرد از خصوصیّات الزم برخوردار باش��������د. دوره های متسلسل که فرایند 
تقلیب جامعه را به نحوی چنین مؤثّر تس��������هیل می نماید و اس��������تفاده از آن را 
به همۀ مؤّسس��������ات آموزشی توصیه نموده ایم، به خصوص چنان طرح ریزی 
شده است که جّوی ایجاد نماید که هم مشارکت عمومی را سبب گردد و 
هم به حمایت و مس��������اعدت متقابل کمک نماید. در پیام رضوان، ماهیّت 
روابط بین افراد را در چنین محیطی که همگی خود را رهروان یک مس��������یر 
مشترک خدمت می بینند به اختصار شرح دادیم و هم چنین اشاره نمودیم 
که چنین محیطی بر امور اداری امر اهلل بی تأثیر نیس��������ت. احبّا با مش��������ارکت 
روزافزون در امور تبلیغی و اداری، مشارکتی که با حالت یادگیرِی خاضعانه 
ص��������ورت می گیرد، هر وظیف��������ه و هر تعاملی را بای��������د فرصتی برای همکاری 
در جه��������ت پی گیری پیش��������رفت و موهبتی برای همراه��������ی یکدیگر در میدان 
خدمت به امر اهلل بدانند. از این طریق گرایش به زیاده روی در تعلیم کاهش 
خواه��������د یافت و تمایل به تقلیل یک فرایند پیچیدۀ تقلیب روحانی به چند 
گام س��������اده بر طبق مقّررات یک دستورالعمل برطرف خواهد شد. اقدامات 
پراکنده در زمینه ای مش��������ترک مرتبط می گردد و حتّ��������ی کوچک ترین گام ها 
پرمعنا می ش��������ود. عمل کرد قوای روحانی در میدان خدمت به طور روزافزون 
نمایان می شود و پیوندهای دوستی که برای یک الگوی صحیح رشد جنبۀ 

حیاتی دارد مستمّرًا تقویت می گردد.

	.9 در این صحنه که فرایندها بس��������ط می یابد، ساختارها شکل  می گیرد و 
دوستی ها تداوم پیدا می کند، آن لحظه ای که به “آغاز” یک برنامۀ فشردۀ 
رشد معروف گردیده نشانۀ این تشخیص آگاهانه است که همۀ عناصر الزم 
برای تس��������ریع ترویج و تحکیم امر اهلل نه تنها موجود بلکه از کارآیی الزم نیز 
برخوردار است و عالمت بلوغ نظمی دائم  التّوسعه و خودکفا برای تهذیب 
روحانی یک جمعیّت است: گروه هایی از دوستان به طور مداوم دوره های 
مؤّسسۀ آموزشی را طّی می کنند و به فّعالیّت های مربوطه مشغول می شوند و 
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ای��������ن فّعالیّت ها به نوبۀ خود باعث افزایش تعداد مقبلین جدید می گردد که 
پیوسته درصد قابل مالحظه ای از آنان به فرایند مؤّسسۀ آموزشی می پیوندند 
و بدین ترتیب گسترش سیستم تضمین می گردد. این قابلیّت، نماِد دیگری 
از پیش��������رفت در یک فرایند رشِد پایدار اس��������ت که دوستانی که در محدودۀ 

جغرافیایی به فّعالیّت  اشتغال دارند باید به آن برسند.

منظ��������ور از تک��������رار آنچه در پیام ه��������ای قبلی بیان کرده ای��������م تأکید بر این 10.	
نکته اس��������ت ک��������ه چگونه حرکت یک جمعیّت، حرکت��������ی ملهم از مقاصد و 
اصول امر الهی، وقتی دس��������ت خوش مالحظ��������ات نامربوط نگردد می تواند 
به راحتی گس��������ترش یابد. البتّه تصّور این نیس��������ت که مس��������یری که در فوق به 
اختصار توصیف گردیده عاری از مش��������کالت باش��������د. پیش��������رفْت نتیجۀ عبور 
از فراز و نش��������یِب بحران و پیروزی اس��������ت و برخورد به موان��������ع اجتناب ناپذیر 
اس��������ت. کاهش در مش��������ارکت، اختالل در ادوار فّعالیّت ها، شکاف موّقت 
در پیوند های اتّحاد از جمله چالش های بی شماری است که باید احتماًال 
با آن رو به رو ش��������د. در بس��������یاری از موارد افزایش منابع انس��������انی یا توانایی 
اس��������تفاده از خدمات شان پاس��������خگوی نیازهای ترویج س��������ریع نخواهد بود. 
ولی با تحمیل فرمولی بر این فرایند نیز یک الگوی رش��������د با توازن مطلوب 
حاصل نخواهد ش��������د. عدم توازن در پیش��������رفت فّعالیّت های مختلف جزئی 
از طبیعت این فرایند اس��������ت و با صبر و به م��������رور زمان می توان آن را تعدیل 
نم��������ود. کاهش دادن یک فّعالیّت در حال ش��������کوفایی بر اس��������اس تصّورات 
نظری در مورد چگونگی حصول رشد متعادل، غالبًا نتیجۀ معکوس به بار 
می آورد. اگرچه ممکن اس��������ت احبّای ی��������ک محدودۀ جغرافیایی از تجارب 
کسانی بهره مند گردند که الگوی الزم برای عمل را در محدوده های دیگر 
پیاده کرده اند ولی تنها از طریق مش��������ارکت خودشان در اقدام مستمّر و تأّمل 
و مشورت است که می آموزند قرائتی از واقعیّات اطراف خود داشته باشند، 
امکان��������ات خویش را تش��������خیص دهند، از منابع خود اس��������تفاده نمایند و به 

نیازهای ترویج و تحکیم در مقیاس وسیع پاسخ گویند.

	.11 امروزه حدود 1,600 محدودۀ جغرافیایی در سراسر جهان وجود دارد 
که در آن دوس��������تان موّفق ش��������ده اند الگ��������وی عمل برای یک برنامۀ فش��������ردۀ 
رش��������د را ایجاد نمایند. اگرچه این دس��������ت آورد مهم است ولی به هیچ وجه 
نمی توان آن را حّد اعالی فرایندی دانست که در هر محدوده شتاب گرفته 
است. مرزهای جدیدی از یادگیری اکنون به روی دوستان باز شده است و 
از آنان دعوت می شود که قوای خود را وقف ایجاد جوامعی نمایند که پویا 
و در حال رش��������د بوده دیدگاه حضرت بهاءاهلل برای بشریّت را بیش از پیش 
منعکس می سازد. این محدوده های جغرافیایی هم چنین باید منبعی بالقّوه  
از مهاجرینی باش��������د که بیش��������تر در میدان مهاج��������رت داخلی به محدوده های 
جغرافیایی یکی بعد از دیگری اعزام ش��������وند تا در بعضی از این محدوده ها 
اّولی��������ن اش��������ّعۀ انوار ظهور جمال مب��������ارک را تابان نماین��������د و در برخی دیگر 
حضور امر الهی را قویّ  س��������ازند و کاّلً همه را قادر نمایند که به طرف اّولین 
نماد پیشرفت در مسیر توسعۀ فرایند رشد و یا ورای آن با سرعت پیش روند. 
با توّجه به این نکات، در رضوان سال 2011 از جامعۀ اسم اعظم دعوت 
خواهیم نمود که در طّی پنج س��������ال آینده تعداد محدوده های جغرافیایی را 
که در آن یک برنامۀ رش��������د، در هر سطحی از فشردگی، در جریان است به 
5,000 یعنی تقریبًا معادل یک س��������ّوم تمام محدوده های جغرافیایی فعلی 

موجود در جهان افزایش دهند.

پیشبرد مرزهای یادگیری

	.12 آنچ��������ه در صفحات ف��������وق و در پیام ه��������ای متعّدد در طّی پانزده س��������ال 
اخیر توصی��������ف نموده ایم می توان به منزلۀ تازه ترین رویکرد از یک سلس��������له 
رویکردهایی دانس��������ت که از بدایت امر تا به حال برای رش��������د جامعۀ بهائی 
اتّخاذ شده و هر یک متناسب با اوضاع و احوال تاریخی خاّص خود بوده 
اس��������ت. این فرایند رش��������د که به نیروی خاّلقۀ الهی در حرکت است بیش از 
یک صد و ش��������صت سال پیش با شور و شوق عمیق ناشی از اجابت ندای 
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ی��������وم جدید رّب مجید توّس��������ط ه��������زاران نفر در مهد امر اهلل آغ��������از گردید و با 
تالش های مؤمنین اّولیّه برای رس��������اندن پیام حضرت بهاءاهلل به کش��������ورهای 
همس��������ایه در ش��������رق و جمعیّت ه��������ای پراکنده ای در غرب تح��������ّرک یافت. با 
صدور الواح نقش��������ۀ ملکوتی حضرت عبدالبهاء س��������اختار عظیم تری یافت و 
با اس��������تقرار سیستماتیک مهاجرین در سراس��������ر کرۀ ارض در تحت هدایات 
حضرت ولیّ امراهلل به منظور تأسیس مراکز کوچکی از فّعالیّت های بهائی و 
بنای اّولین س��������تون های نظم اداری شّدت یافت. با اقبال جّم غفیری به امر 
مب��������ارک این فرایند در مناطق روس��������تایی جهان قّوت گرفت اّما در حالی که 
احبّا در صدد یافتن تدابیری برای تداوم ترویج و تحکیم در مقیاس وس��������یع 
برآمدند پیشرفت آن به نحو قابل مالحظه ای کند گردید. سرعت این فرایند 
در پانزده س��������ال گذشته، بعد از آنکه در آغاز نقشۀ چهارساله از عالم بهائی 
دعوت نمودیم که بر اس��������اس تجارب حاصله در طّی ده ها س��������ال یادگیری 
دش��������وار ولی گران بها امر تبلیغ را بر پایه ای سیستماتیک قرار دهد، مرتّبًا در 
حال افزایش بوده است. رویکرد کنونی رشد، با وجود کارآیی آن، پس از 
اینکه در یک محدودۀ جغرافیایی قوام گرفت باید باز هم از نظر پیچیدگی 
و آراس��������تگی تکامل یابد تا “نیروی اجتماع س��������ازی” را که در بطن امر الهی 

نهفته است بیش از پیش نمایان سازد.

حضرت ولّی محبوب امر اهلل در اشاره به پیشرفت جامعۀ جهانی بهائی 	1.	
به کّرات احبّا را تش��������ویق می فرمودند که در مقصد خود ثابت قدم بمانند و 
در مس��������اعی خویش اس��������تقامت ورزند. هیکل مبارک ب��������ا رضایت خاطر از 
فّعالیّ��������ت احبّ��������ا می فرمایند که “با آگاهی از مس��������ئولیّت های عالیۀ خویش و 
اعتماد به نیروی اجتماع س��������ازی که آیین ش��������ان دارا اس��������ت مساعی خود را 
بی هراس و بی واهمه برای ایجاد و ِاکمال وس��������ایل و ابزار الزمه ای معطوف 
می دارند ک��������ه نظم جنینی جهانی حضرت بهاءاهلل می تواند در آن رش��������د و 
توسعه یابد.” سپس به آنان یادآوری می فرمایند که “همین فرایند نامشهود و 
بطیء سازندگی” است که “تنها امید” بشریّتی مأیوس و سرگردان می باشد. 

از آثار حضرت ولیّ امراهلل کامًال روشن است که این فرایند به توسعه و نفوذ 
خ��������ود ادام��������ه خواهد داد و نظم اداری به موقع نش��������ان خواه��������د داد که “نه 
تنها قابلیّت آن را دارا اس��������ت که به منزلۀ هس��������تۀ نظم بدیع الهی محسوب 
گردد بلکه نمونۀ کامل آن اس��������ت.” “در جهانی که بنیان مؤّسسات سیاسی 
و اجتماع��������ی اش معیوب، بینش��������ش تاریک، وجدانش آش��������فته و نظام های 
دینیش ضعیف و عاری از فضایل و مناقب اس��������ت، این عامل ش��������فابخش، 
ای��������ن نیروی تقلیب کننده، این ق��������ّوۀ الفت دهنده در غای��������ِت جلوه و تأثیر به 

تدریج در کالبد مؤّسسات متبلور می شود و نیروهایش را بسیج می کند.”

	.1	 آنچه باید بدیهی باش��������د این اس��������ت که اگر این نظم اداری قرار است 
الگویی برای اجتماع آینده باش��������د پس جامعه ای که این الگو در درون آن 
پ��������رورش می یابد نه تنها بایس��������تی توان مندی الزم را کس��������ب نماید تا بتواند 
ب��������ه نیازهای ماّدی و معنوی بی��������ش از پیش پیچیده پاس��������خ گوید بلکه باید 
ب��������ه نحو روزافزونی بزرگ تر و گس��������ترده تر گردد. چگون��������ه می تواند غیر از این 
باش��������د. یک جامعۀ کوچک که اعضای آن به سبب عقاید مشترک شان با 
یکدیگ��������ر متّحدند، آرمان های واال ویژگی  خاّص آن اس��������ت، در ادارۀ امور 
خوی��������ش ماه��������ر و در برآوردن نیازهای خود کارآمد اس��������ت و احتماًال به چند 
طرح بشردوس��������تانه نیز اش��������تغال دارد — یک چنین جامعه ای ش��������کوفا ولی 
دور از واقعیّت هایی که توده های وس��������یع بشریّت با آن سر و کار دارند هرگز 
نمی توان��������د امیدوار باش��������د که به منزلۀ الگویی برای تجدید س��������اختار تمامی 
جامعۀ بشری عمل نماید. مایۀ سرور عمیق این جمع است که جامعۀ بهائی 
در سراس��������ر عالم توانس��������ته است از خطرات خودخوش��������نودی و سهل انگاری 
بپرهی��������زد. جامعه براس��������تی زمام ام��������ور ترویج و تحکیم خ��������ود را به خوبی در 
دس��������ت دارد. اّما تا یادگیری روش های تمش��������یت اموِر تع��������داد فزاینده ای از 
مردم در روس��������تاها و ش��������هرهای مختلف کرۀ زمین و معّرف��������ی معیارهای نظم 

جهانی حضرت بهاءاهلل به جهانیان هنوز راه درازی در پیش است.
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رس��������یدن به این ه��������دف وظیفۀ خطیری اس��������ت که پیش گام��������اِن فرایند 15.	
یادگیری باید آن را بپذیرند، فرایندی که پیش��������رفت آن در طّی نقش��������ۀ آینده 
ادامه خواهد یافت. هر جا یک برنامۀ فشردۀ رشد تأسیس می گردد شایسته 
اس��������ت که دوس��������تان نهایت سعی و کوش��������ش خود را جهت باال بردن سطح 
مش��������ارکت مبذول دارند. به جا اس��������ت که به شّدت تالش کنند تا سیستمی 
که با چنین زحمتی به وجود آورده اند محدود و درون گرا نش��������ود بلکه بیش 
از پیش گس��������ترش یابد و مردمان بیش��������تری را در بر گیرد. حال که نس��������بت به 
توانایی خود در تعامل با مردم از همۀ طبقات و مکالمه با آنها در بارۀ مقام 
حض��������رت بهاءاهلل و ظهور اعظمش اعتماد بیش��������تری کس��������ب نموده اند نباید 
اس��������تعداد روحانی قابل مالحظه و فراتر از آن، حّس اشتیاقی را که در مردم 
یافته اند نادیده بگیرند. و یقین داش��������ته باشند که معّرفی مستقیم امر مبارک 
هنگامی که با عمق کافی صورت گیرد و از طریق رویکرد مناس��������بی نس��������بت 
ب��������ه تحکیم تقویت گردد می تواند نتایج پایدار به بار آورد. به جا اس��������ت که 
درس های گذش��������ته را فراموش نکنند، درس هایی که شّکی باقی نگذاشته 
است که یک گروه نسبتًا کوچک از پشتیبانان فّعال امر هر چقدر هم عاِلم 
و کاردان و از جان  گذش��������ته و فداکار باش��������ند قادر نخواهند بود پاس��������خگوی 
نیازهای جوامعی باش��������ند که مشتمل بر صدها نفر مرد و زن و کودک است 
تا چه رس��������د به هزاران نفر. مقتضیات مس��������ئله کامًال روش��������ن اس��������ت. اگر در 
یک محدودۀ جغرافیایی تعداد افرادی که مس��������ئولیّت ترویج و تحکیم را بر 
عهده می گیرند ده ها نفر است و چندصد نفر در فّعالیّت های حیات جامعه 
مش��������ارکت می نمایند هر دو رقم باید ب��������ه نحو قابل مالحظه ای افزایش یابد 
به طوری که در پایان نقش��������ه صد یا دویست نفر مشارکت هزار یا دوهزار نفر 

را تسهیل نمایند.

مایۀ امیدواری اس��������ت که در حال حاضر در 00	 محدوده از 1,600 16.	
مح��������دودۀ جغرافیایی در سراس��������ر عالم با برنامه های فش��������ردۀ رش��������د، احبّا به 
میدان جدیدی از یادگیری که اکنون به روی آنها گش��������وده ش��������ده است گام 

نه��������اده  و در تعدادی نه چندان کم از این محدوده ها این یادگیری وس��������عت 
بیش��������تری پیدا کرده اس��������ت. تقویت فرایندهای آموزش��������ی که توّسط مؤّسسۀ 
آموزش��������ی در همۀ این قبیل محدوده ها، هر یک بر حس��������ب ش��������رایط خود، 
آغاز گردیده یعنی تش��������کیل کالس های منّظم برای خردس��������ال ترین اعضای 
جامع��������ه، تأس��������یس گروه های به هم وابس��������تۀ نوجوان��������ان و حلقه های مطالعه 
برای جوانان و بزرگ س��������االن البتّه حائز اهّمیّت بسیار است. قسمت اعظم 
آنچ��������ه که الزم��������ۀ این تقویت می باش��������د در پیام رضوان توضیح داده ش��������ده 
اس��������ت. در چنی��������ن محدوده هایی، دوس��������تانی که از نزدیک ش��������اهد اثرات 
تقلیب کنندۀ فرایند مؤّسسۀ آموزشی بوده اند بدون استثنا در تالشند تا درک 
کامل تری از ویژگی های نهفتۀ آن پیدا کنند یعنی روح دوس��������تی و رفاقتی که 
ب��������ه وجود می آورد، روش مش��������ارکتی که اتّخاذ می نمای��������د، عمق فهمی که 
تروی��������ج می دهد، خدماتی که توصیه می کند و باالت��������ر از همه اتّکای آن به 
کالم الهی. آنان از هیچ کوشش��������ی فروگ��������ذار نمی کنند تا این فراینْد بازتابی 
باش��������د از آنچه دوره های مؤّسس��������ۀ آموزش��������ی به وضوح بر آن تأکید دارد — 
مکّملیِّت “بودن” و “عم��������ل کردن”، مرکزیّت دانش و کاربرد آن، اجتناب 
از دوگانگی های ساختگی، اهّمیّت حفظ کردن کالم الهی و توّجه به باال 

بردن سطح آگاهی بدون بیدار کردن نفس اّماره.

افزایش قابلّیت برای ادارۀ امور

	.17 هرچند در محدوده های جغرافیایی که پیش گام یادگیری هستند عناصر 
اصلی فرایند رشد تغییر نمی کند ولی تنها افزایش تعداد نفرات و فّعالیّت ها 
مس��������تلزم آن اس��������ت که طرح های سازمان دهی به س��������طحی پیچیده تر برسد. 
ابداعات و نوآوری های مختلفی تا به حال بر حسب مقتضیات جغرافیایی 
و رش��������د کّمی جامعه عرضه گردیده است مانند: تقسیم محدودۀ جغرافیایی 
به واحدهای کوچک تر، تمرکززدایی در تشکیل جلسات تأّمل و بازنگری، 
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تعیین دس��������تیار برای هماهنگ کنندگان مؤّسسۀ آموزشی و اعزام گروه هایی 
از احبّ��������ای باتجربه برای حمایت از دیگران. این جمع اطمینان کامل دارد 
که در طّی نقش��������ۀ آینده دارالتّبلیغ بین المللی با مس��������اعدت ارزندۀ شما این 
پیش��������رفت ها را پی گیری کرده کمک خواهد نمود تا درس های آموخته شده 
در قالب روش ها و ابزار آزموده تثبیت گردد. به این منظور، به هّمت شما و 
اعضای هیئت معاونت باید جّوی به وجود آید که احبّا را تش��������ویق نماید تا 
روش مند باشند ولی نه انعطاف ناپذیر، خاّلق باشند ولی نه بی نظم، قاطع 
باش��������ند ولی نه عجول، مراقب باشند ولی نه سلطه جو، و آگاه باشند که در 
نهایت، وحدت فکر و اقدام مس��������تمّر و اش��������تیاق به یادگیری است که باعث 

پیشرفت می گردد نه فّن و مهارت.

ماهیّت ترتیب هماهنگ نمودن فّعالیّت ها در مقیاس وسیع در سطح 18.	
محدودۀ جغرافیایی هر چه باش��������د، تداوم پیش��������رفت بستگی به رشد محافل 
روحانی محلّی و افزایش قابلیّت شوراهای منطقه ای بهائی و نهایتًا محافل 
روحانی ملّی خواهد داشت. در پیام رضوان، خرسندی خود را از مالحظۀ 
رشد قابلیّت محافل ملّی ابراز داشتیم و حال نیز با خوش بینی به پنج سال 
آینده می نگریم و اطمینان داریم که در این راس��������تا ش��������اهد جهش های قابل 
مالحظه ای خواهیم بود. به عالوه تردیدی نداریم که شما به اتّفاق محافل 
ملّی قادر خواهید بود به ش��������وراهای منطق��������ه ای کمک نمایید تا توان مندی 
تش��������کیالتی خود را افزایش دهند. در حال حاضر 170 ش��������ورای منطقه ای 
در 5	 کش��������ور در سراسر عالم وجود دارد و مطمئنًّا تعداد آنها در طّی نقشۀ 
بعدی افزایش خواهد یافت. همۀ شوراهای منطقه ای باید توّجهی دقیق به 
عملیّات مؤّسسۀ آموزشی و وظایف لجنات تبلیغ ناحیه ای مبذول دارند. در 
این راستا در خواهند یافت که باید مکانیزم هایی را ایجاد و تلطیف نمایند 
که به پیش��������برد الگوی رش��������د محدودۀ جغرافیایی و فراین��������د یادگیری مربوط 
ب��������ه آن کمک نماید از قبیل: یک دفتر منطق��������ه ای کارآمد که در امور اّولیّۀ 
سازمان دهی به منشی کمک نماید، یک سیستم مناسب حساب داری که 

ارس��������ال منابع مالی به محدودۀ جغرافیای��������ی و بالعکس را از طریق مجاری 
مختلف ممکن س��������ازد، یک وس��������یلۀ کارآمد ارتباطات که ب��������ا واقعیّت های 
زندگی در دهکده و محلّه تناس��������ب داشته باشد، و در صورت اقتضا، یک 
س��������اختمان که انجام فّعالیّت های متزاید و متمرکز را تسهیل نماید. آنچه در 
این راس��������تا قبولش حائز اهّمیّت می باشد این است که چنین مکانیزم هایی 
تنه��������ا وقتی مؤثّر واقع خواهد ش��������د که ش��������وراهای منطقه ای خ��������ود با روحیّۀ 
یادگیری به انجام وظیفه مش��������غول باشند. در غیر این صورت، مکانیزم  هایی 
ک��������ه به وجود می آید اگرچه به صورت ظاهر برای آن اس��������ت که به یادگیری 
در حین عمِل تعداد فزاینده ای از ش��������رکت کنندگان در محلّه ها و دهکده ها 
کمک کند ولی ممکن اس��������ت از طرقی ناملموس اثرات منفی بر یادگیری 

داشته و به طور ناخواسته امیدهای فزاینده در سطح مردمی را فرونشاند.

	.19 در حال��������ی که همکاری با محافل روحانی ملّی و ش��������وراهای منطقه ای 
یکی از مس��������ائل مهّم مورد توّجه ش��������ما خواهد بود اعضای هیئت معاونت 
می بایستی بیش از پیش نیروی خود را صرف پرورش توان مندی تشکیالتی 
در س��������طح محلّی نمایند چه که در این س��������طح است که نیاز به جامعه سازی 
به وضوح احس��������اس می ش��������ود. به منظور کم��������ک به اینک��������ه بتوانید وظایف 
اعض��������ای هیئت معاونت و مساعدین ش��������ان را در هم��������ه جا، به خصوص در 
محدوده ه��������ای جغرافیایی با برنامه های ترویج و تحکیم در مقیاس وس��������یع، 
تجّس��������م نمایید از ش��������ما می خواهیم که اّول در بارۀ تکامل محافل روحانی 
محلّی در بسیاری از مناطق روستایی جهان تأّمل نمایید، مناطقی که امروزه 

بخش اعظم چنین محدوده هایی را در بر می گیرد.

	.20 همان طور که مّطلعید در یک محدودۀ روس��������تا یی که ش��������امل تعدادی 
ده و ش��������اید یک یا دو شهر کوچک می باش��������د مساعی احبّا، در دورانی که 
الگوی عمل مربوط به یک برنامۀ فش��������ردۀ رشد در حال شکل گیری است، 
غالب��������ًا منحص��������ر به چند محل می باش��������د. اّما همان طور ک��������ه در پیام رضوان 
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امس��������ال توضیح داده شده این الگو را بعد از استقرار می توان به سرعت به 
سایر دهکده ها یکی بعد از دیگری گسترش داد. در هر محل، ابتدا محفل 
روحانی محلّی تأسیس می گردد و تکامل مستمّر آن مسیری را طّی می کند 
که به موازات و کامًال مرتبط با فرایند نوپای رش��������دی اس��������ت که در دهکده 
جریان دارد. رشد محفل محلّی را نیز باید مانند دیگر جنبه های این فرایند 

از زاویۀ پرورش قابلیّت نگریست.

آنچه در وهلۀ اّول باید انجام ش��������ود نس��������بتًا واضح است: آگاهی فردی 21.	
از فرایند رش��������دی که در دهکده در حال شتاب گیری است و نتیجۀ اشتغال 
ش��������خصی هر فرد در فّعالیّت های اساس��������ی نقشه می باش��������د  بایستی به یک 
آگاهی جمعی بدل ش��������ود ک��������ه هم ماهیّت تقلیب و تغیی��������ِر در حال وقوع را 
تشخیص دهد و هم به وظیفۀ محفل روحانی برای پرورش آن واقف باشد. 
بدون ش��������ک بعضی از وظایف اّولیّۀ اداری امری مانند تش��������کیل جلس��������ات 
نسبتًا منّظم محفل، برگزاری ضیافات نوزده روزه و تدارک بزرگداشت ایّام 
متبّرکه، تأسیس یک صندوق محلّی و انجام انتخابات سالیانه طبق اصول 
بهائ��������ی، باید مورد توّجه قرار گیرد. ولی ب��������رای محفل روحانی محلّی نباید 
مش��������کل باش��������د که هم زمان با این مس��������اعی و به تش��������ویق یکی از مساعدین 
اعضای هیئت معاونت در بارۀ یک یا دو مسئلۀ خاّص که با حیات جامعه 
ارتباط نزدیک دارد به مش��������ورت پ��������ردازد. مثًال، چگونه خصلت نیایش در 
دهکده از طریق مساعی افرادی که اّولین دورۀ مؤّسسۀ آموزشی را به اتمام 
رس��������انده اند تقویت می شود؟ چگونه معلّمینی که توّسط مؤّسسه تعلیم داده 
ش��������ده اند به تربیت روحانی کودکان رس��������یدگی می کنند؟ چگونه اس��������تعداد 
نوجوانان از طریق برنامۀ توان دهی روحانی شکوفا می شود؟ و چگونه بافت 
روحان��������ی و اجتماعی جامعه با مالقات دوس��������تان در منازل یکدیگر تقویت 
می گردد؟ با مشورت در بارۀ چنین مطالب مشّخصی، محفل می آموزد که 
فرایند رش��������د را صبورانه و با محبّت پرورش ده��������د و روابطش با لجنۀ تبلیغ 
ناحیه ای و با مؤّسس��������ۀ آموزش��������ی بر اس��������اس یک مقصد مشترک مستحکم 

می گردد. اّما از همه مهم تر بنای ش��������الوده ای را آغاز خواهد کرد که بر روی 
آن می توان آن روابط بسیار صمیمانه و حمایت آمیزی را که محافل روحانی 
بای��������د ب��������ا افراد احبّا برقرار س��������ازند و حضرت ولّی محبوب ام��������ر اهلل آن را در 

بسیاری از توقیعات خود توصیف فرموده اند بنا نمود.

	.22 واضح اس��������ت که یادگیری شور و مشورت در بارۀ مسائل خاّص مربوط 
به نقشۀ جهانی هر قدر مهم و اساسی باشد فقط یکی از ابعاد فرایند ایجاد 
توان مندی است که محفل روحانی محلّی باید به آن اشتغال ورزد. تکامل 
مس��������تمّر محفل روحانی اطاعت از این دستور حضرت عبدالبهاء را ایجاب 
می نمای��������د که می فرماین��������د: “مذاکرات به تمامها محص��������ور در امور روحانیّه 
ک��������ه تعلّق به ادارۀ تربیت نفوس و تعلیم اطفال و اعاش��������ۀ فقرا و اعانۀ ضعفا 
جمیع فرق عالم و مهربانی به کّل امم و نشر نفحات اهلل و تقدیس کلمة اهلل 
باشد.” پیشرفت پایدار محفل مستلزم تعّهد استوار به پیشبرد مصالح جامعه 
و مراقبت در حفظ فرایند رش��������د از نفوذ نیروهای انحطاط اخالقی اس��������ت 
ک��������ه خطر متوّقف نم��������ودن آن را دارد. الزمۀ ترّقی مداوم محفل ایجاد حّس 
وسیع تری از مسئولیّت است، مسئولیّتی که از دایرۀ دوستان و خانواده هایی 
که به فّعالیّت های اساس��������ی نقشه اش��������تغال دارند فراتر رفته تمامی جمعیّت 
دهکده را در بر گیرد. آنچه بلوغ تدریجی محفل را استمرار خواهد بخشید 
ایمانی راس��������خ به وعدۀ حضرت عبدالبهاء اس��������ت که می فرمایند هر محفل 

روحانی را در کهف حفظ و حمایت خود خواهند گرفت.

	.2	 مس��������ئلۀ دیگری که با این افزایش آگاهی جمعی مرتبط اس��������ت رش��������د 
فزاین��������دۀ توانایی محف��������ل روحانی در ارزیابی و اس��������تفادۀ صحیح از منابع، 
اعّم از مالی و غیره، هم در حمایت از فّعالیّت های جامعه و هم در ایفای 
وظای��������ف اداری خوی��������ش اس��������ت که ممکن اس��������ت در بعضی موارد ش��������امل 
انتصاب س��������نجیدۀ لجنات و اس��������تفاده از یک س��������اختمان س��������اده نیز باشد. 
مس��������ئلۀ بسیار مهّم دیگر توانایی محفل برای به وجود آوردن محیطی است 
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که مش��������ّوق وحدت در عمل با شرکت تعداد زیادی از افراد باشد و توّجه به 
اینکه انرژی و اس��������تعداد این افراد قطعًا کمکی به پیش��������رفت امور نماید. در 
همۀ این موارد، س��������المت روحانی جامعه هم��������واره باالترین اولویّت محفل 
اس��������ت. و هر گاه مش��������کالت اجتناب ناپذیری پیش بیاید، چه در ارتباط با 
بعضی فّعالیّت ها و چه در بین افراد، محفل روحانی به آن رسیدگی خواهد 
نم��������ود، محفلی که آن چنان اعتماد کام��������ل اعضای جامعه را به خود جلب 
نم��������وده ک��������ه همه طبعًا برای طل��������ب کمک به آن روی می آورن��������د. این بدان 
معنا اس��������ت که محفل به تجربه آموخته است چگونه به احبّا کمک کند تا 
از روش های تفرقه افکن یک ذهنیّ��������ت جانب گرا احتراز کنند، چگونه بذر 
اتّحاد را حتّی در دش��������وارترین و نامس��������اعدترین شرایط بیابد و آن را تدریجًا 
و با محبّت پرورش دهد و در تمام اوقات به حبل عدالت متمّسک باشد.

ب��������ا افزایش تعداد اعض��������ای جامع��������ه و ازدیاد توان من��������دی برای حفظ 	2.	
تحّرک و نش��������اط، همان گونه که در گذش��������ته اش��������اره نمودیم، احبّا بیش از 
پیش به مش��������ارکت در حیات عمومی اجتماع جلب خواهند ش��������د و با این 
وظیف��������ۀ مهم رو به رو خواهند گش��������ت که به کم��������ک رویکردهایی که ابداع 
کرده اند در حّل مسائل پردامنه و وسیعی که دهکده شان با آن مواجه است 
ش��������رکت نمایند. مسئلۀ انس��������جام که برای رش��������دی که تا کنون حاصل شده 
ای��������ن چنین ضروری بوده و برای چارچوب عمِل در حال تکامل نقش��������ه نیز 
بس��������یار مهم است، حال ابعاد جدیدی پیدا می کند. محفل روحانی محلّی 
ن��������ه در مق��������ام مجری پروژه  بلک��������ه در مقام یک مرجع اخالق��������ی باید مراقب 
باش��������د که هم چنان که احبّا می کوش��������ند تا با به کار گرفتن تعالیم بهائی و از 
طریق فرایند عمل، تأّمل و مش��������ورت به اصالح ش��������رایط بپردازند، لطمه ای 

بر یک پارچگی مساعی شان وارد نشود.

پی��������ام رضوان س��������ال 2010 بعض��������ی از خصوصیّات اق��������دام اجتماعی 25.	
در س��������طح مردمی و ش��������رایطی را که باید دارا باش��������د توصیف نموده است. 

مجه��������ودات در یک دهک��������ده معموًال در مقیاس محدود و ش��������اید از طرف 
گروه های کوچک از دوس��������تانی آغاز می گردد که هر یک نیاز اجتماعی یا 
اقتصادی خاّصی را شناس��������ایی کرده و  اقدامات مناسب ساده ای را دنبال 
می کنند. مش��������ورت در ضیافات نوزده روزه فضای مناسبی به وجود می آورد 
ت��������ا آگاهی فزایندۀ اجتماعی جامعه به طریقی س��������ازنده جلوه نماید. صرف 
نظر از ماهیّت فّعالیّت ها، محفل محلّی باید مراقب خطرهای بالقّوه باش��������د 
و در ص��������ورت لزوم ب��������ه احبّا کمک نماید که از آنها بگذرند از جمله: فریب 
پروژه ه��������ای بلندپروازانه که انرژی زیادی را مصرف خواهد کرد و س��������رانجام 
حاصلی نخواهد داشت، وسوسۀ کمک های  مالی که مستلزم دوری جستن 
از اص��������ول بهائی خواهد ب��������ود، امکانات اس��������تفاده از تکنولوژی که به طور 
فریبنده عرضه می ش��������ود ول��������ی می تواند دهکده را از می��������راث فرهنگی اش 
محروم س��������ازد و به چندپارچگی و اختالف س��������وق دهد. اس��������تحکام فرایند 
مؤّسسۀ آموزش��������ی در دهکده و افزایش توان مندی هایی که در افراد پرورش 
داده اس��������ت در نهایت ممکن است دوس��������تان را قادر سازد که از روش ها و 
برنامه هایی که توّس��������ط یکی از س��������ازمان های ملهم از تعالیم بهائی به وجود 
آمده و کارآیی آنها به تجربه ثابت شده و در محدودۀ جغرافیایی به پیشنهاد 
و با حمایت دفتر توس��������عۀ اجتماعی و اقتصادی به اجرا در آمده است بهره 
گیرند. به عالوه محفل باید بیاموزد که با س��������ازمان های اجتماعی و سیاسی 
محلّی تعامل نماید و به تدریج آگاهی نس��������بت به حضور امر و تأثیری را که 

بر پیشرفت دهکده می گذارد افزایش دهد.

	.26 آنچه تش��������ریح ش��������د نمونه ای از خصوصیّاتی است که محافل روحانی 
محلّی در بسیاری از دهکده های جهان به تدریج کسب خواهند نمود و به 
برآوردن نیازهای جوامعی که رش��������د کّم��������ی روزافزونی دارند کمک خواهند 
کرد. با ظهور تدریجی قابلیّت ها و اختیارات نهفته در این محافل، ساکنان 
ه��������ر دهکده اعضای آن را “امناء الّرحمن بین االمکان” مش��������اهده خواهند 
نمود. بدین سان این محافل “ سرج نورانیّة و حدایق ملکوتیّة” خواهند شد 
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و “ینتش��������ر منها نفحات القدس علی اآلفاق و یشرق منها انوار العرفان علی 
االمکان و یسری منها روح الحیاة علی کّل الجهات.”

ی��������ک چنین بین��������ش رفیعی البتّ��������ه در مورد محافل روحان��������ی محلّی در 27.	
سراس��������ر جهان نیز صادق اس��������ت. ماهیّت تکامل یک محفل حتّی در یک 
شهر بزرگ اساسًا به همین نحو می باشد. تفاوت  ها اصوًال در وسعت و تنّوع 
جمعیّت است. مورد اّول یعنی تفاوت در وسعت ایجاب می کند که ناحیۀ 
تحت اشراف محفل به اقتضای احتیاجات رشد به چند محلّه تقسیم شود 
و در ه��������ر یک به تدریج مکانیزم هایی برای رس��������یدگی ب��������ه امور امری فراهم 
گردد. مورد دوم یعنی تنّوع جمعیّت مس��������تلزم آن اس��������ت که محفل عالوه بر 
فضای جغرافیایی با فضاهای اجتماعی بی ش��������ماری که در آن بخش هایی 
از جمعیّت گردهم می آیند آش��������نا گ��������ردد و تا حّد امکان حکمت های نهفته 
در تعالیم را به آنها ارائه دهد. مضافًا، سازمان ها و ساختارهای اجتماعی، 
سیاس��������ی و یا فرهنگی موجود در یک ش��������هر ب��������زرگ که محفل باید کیفیّت 
تماس با آنها را بیاموزد از نظر تنّوع بس��������یار وسیع تر و از نظر تعداد به مراتب 

بیشتر از مناطق روستایی است.

خدمت در مؤّسسات بهائی

با تش��������ریح پیش��������رفت  هایی که مایلیم در طّی نقش��������ۀ پنج سالۀ بعدی در 28.	
امور اداری امری مش��������اهد کنیم، هشدارهای مکّرر حضرت ولیّ امراهلل را به 
خاط��������ر می آوریم که در توقیعی به زبان انگلیس��������ی می فرمایند: “باید مراقب 
باش��������یم که مبادا با توّج��������ه بیش از حّد به ِاکمال تش��������کیالت اداری امری، 
مقصد الهی از ایجاد آن را از نظر دور داریم.” هیکل مبارک به طور مکّرر 
فرموده اند که سیس��������تم اداری بهائی “بایس��������تی به منزلۀ یک وس��������یله منظور 
ش��������ود و ن��������ه اینکه خود به یک هدف” تبدیل گ��������ردد و به وضوح می فرمایند 
که منظور نظم اداری خدمت به “مقاصد دوگانه” است. از یک سو “باید 

ترویج مستمّر و تدریجی” امر اهلل را “از طرقی وسیع، صحیح و جامع هدف 
قرار دهد” و از سوی دیگر “باید تحکیم درونی توفیقات حاصله را موجب 
گردد.” در ادامه می فرمایند که “تش��������کیالت اداری بهائی باید موجب شود 
ک��������ه از طریق آن قوای پویای نهفته در امر الهی ظاهر و متبلور گردد و حیات 
و رفتار انس��������ان ها را ش��������کل دهد و هم به منزلۀ واسطه ای برای تبادل افکار 
و هماهنگی فّعالیّت ها در بین عناصر متنّوعی که جامعۀ بهائی را تش��������کیل 

می دهند عمل نماید.”

	.29 امی��������د وطی��������د این جم��������ع آن اس��������ت که ش��������ما عزی��������زان در طّی نقش��������ۀ 
بع��������دی در مس��������اعی خ��������ود برای توس��������عۀ صحی��������ح و مت��������وازن ام��������ور اداری 
ام��������ر اهلل در تم��������ام س��������طوح، از محلّی تا ملّی، نهایت کوش��������ش خ��������ود را به 
کار بری��������د و ب��������ه احبّا کمک نمایید تا وظایف خود را در بس��������تر فرایند رش��������د 
 جامع��������ه که به نح��������وی ارگانیک در سراس��������ر عال��������م در حال ش��������تاب گرفتن 
اس��������ت ایفا نمایند. تحّقق این امید به میزان زیادی بس��������تگی به آن خواهد 
داش��������ت که کس��������انی که به انجام چنین خدماتی دعوت شده اند — چه به 
عضویّ��������ت محفل روحانی انتخ��������اب گردیده یا به عضویّ��������ت یکی از دوایر 
آن منتصب ش��������ده باش��������ند، خواه به س��������مت هماهنگ کنندۀ یک مؤّسس��������ۀ 
آموزش��������ی برگزیده ش��������ده و یا به معاونت شما منصوب شده باشند — تا چه 
حّد تش��������خیص دهن��������د که این انتخاب یا انتصاب افتخار بزرگی اس��������ت که 
نصیب آنان ش��������ده اس��������ت و حّد و مرزهایی را که این موهبت برایشان تعیین 

می نماید بشناسند.

	.	0 خدمت در مؤّسس��������ات و دوایر امری براستی موهبتی بس عظیم است 
ولی نه موهبتی که افراد به دنبال کس��������ب آن باشند بلکه وظیفه و مسئولیّتی 
اس��������ت که یک فرد ممکن اس��������ت در هر مقطع زمان��������ی به انجامش دعوت 
شود. کلّیّۀ کسانی که در میادین اداری بهائی به خدمت مشغولند البتّه این 
احساس را خواهند داشت که افتخار بی نظیری شامل حال شان شده است 
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زی��������را که به نحوی از انحا جزئی از اجزای س��������اختاری هس��������تند که به منظور 
سریان روح امر اهلل در عالم طرح ریزی شده است. اّما این افراد نباید تصّور 
نماین��������د که چنین خدمتی این حّق را به آنان می دهد که در حاش��������یۀ فرایند 
یادگیری که همه جا در حال قّوت گرفتن اس��������ت فّعالیّت نمایند و از انجام 
مس��������تلزمات طبیعی آن معاف باشند. هم چنین نباید گمان رود که عضویّت 
در هیئت های اداری فرصتی فراهم می سازد که فرد با استفاده از آن بتواند 
استنباط شخصی خود را از مفاد آثار مقّدسه و از نحوۀ اجرای تعالیم ترویج 
نماید و جامعه را در جهت اولویّت های شخصی خود سوق دهد. حضرت 
ولیّ امراهلل در یکی از توقیعات مبارک به زبان انگلیسی با اشاره به اعضای 
محاف��������ل روحان��������ی می فرمایند که “بای��������د به کلّی خواس��������ته ها و امیال خود و 
عالیق و تمایالت ش��������خصی خویش را نادی��������ده گرفته فکر خود را حصر در 
اموری نمایند که خیر و صالح جامعۀ بهائی را در بر دارد و مصالح عمومی 
را ترویج می نماید.” مؤّسس��������ات بهائی اختیارات الزم برای هدایت احبّا و 
تأثیرگذاری اخالقی، روحانی و عقالنی در زندگی افراد و جوامع را دارند. 
اّم��������ا این وظایف می بایس��������تی با عل��������م به این نکته انجام ش��������ود که خصلت 
بنیادین هویّت تش��������کیالتی بهائی همانا روح خدمت صمیمانه است. یک 
چنین برداش��������تی از اختیار و تأثیرگذاری ایجاب می کند که کسانی که ادارۀ 
امور امر اهلل به آنان وا گذار ش��������ده از خود فداکاری نشان دهند. مگر نه این 
اس��������ت که حضرت عبدالبهاء می فرمایند: “...آهن��������ی که در کورۀ آتش افتد 
صفات حدیدی که سیاهی و برودت و جمودت است و ناسوتیست مخفی 
و نابود گردد فضایل آتش که احمرار و ذوبان و حرارتست و ملکوتیست در 
آهن ظاهر و باهر شود.” موالی حنون هم چنین می فرمایند: “...شما باید در 
این مورد یعنی خدمت به عالم انس��������انی جان فش��������انی کنید و به جان فشانی 

شادمانی و کامرانی نمایید.”

*

	.	1 دوس��������تان عزیز و محبوب: همان ط��������ور که به خوبی می دانید قلوب این 
مشتاقان غرق در سرور است که شما و اعضای هیئت های معاونت  با چنین 
توانایی در پیش��������اپیش میادین تبلیغ به خدمت مش��������غولید و وظایف مقّدس��������ۀ 
خوی��������ش را مجری می دارید تا ن��������ار موقدۀ محبّ��������ت اهلل را در افئده و قلوب 
مش��������تعل س��������اخته یادگیری را ترویج نمایید و همه را در تالش  برای اتّصاف 
به اخالق نیک و شایس��������ته مدد دهی��������د. هنگامی که جامعۀ بهائی امریکای 
ش��������مالی در انجام مسئولیّت هایی که در الواح نقشۀ ملکوتی به آن تفویض 
ش��������ده بود اجرای اّولین نقش��������ۀ هفت س��������الۀ خود را آغاز نمود حضرت ولیّ  
عزی��������ز امر اهلل بیانیّ��������ه ای مفّصل و مهیمن موّرخ 25 دس��������امبر 8	19 به زبان 
انگلیس��������ی خطاب به احبّای آن سامان صادر فرمودند که بعدًا تحت عنوان 
ظهور عدل الهی منتشر گردید. این توقیع منیع ضمن تشریح ماهیّت وظایف 
دوس��������تان، به آنچه هیکل مبارک آن را ش��������رایط روحانی جهت موّفقیّت در 
هم��������ۀ اقدامات بهائی توصیف می فرمایند، اش��������اره می نمای��������د. هیکل انور 
می فرماین��������د که س��������ه ش��������رط از این ش��������رایط “در رتبۀ اولی و درج��������ۀ اعلی از 
اهّمیّ��������ت قرار دارد”: حس��������ن رفتار، تمّس��������ک به ذیل عّف��������ت و عصمت در 
حی��������ات ف��������ردی و آزادی از قی��������ود تعّصبات. با توّجه به اوض��������اع امروز جهان 
شایس��������ته است که در بارۀ مالحظات حضرت ولیّ امراهلل و مقتضیات آن در 
ارتباط با مس��������اعی جهانی جامع��������ۀ بهائی جهت القای روح امر الهی در هر 

یک از محدوده های جغرافیایی تأّمل و تفّکر فرمایید.

	.	2 حضرت ولیّ امراهلل با اش��������اره به حس��������ن رفت��������ار از “عدالت، بی طرفی، 
صداق��������ت، درس��������ت کاری، انصاف، قاب��������ل اعتماد ب��������ودن، و امانت ” نام 
می برن��������د که می باید “در همۀ ش��������ئون و احوال ما ب��������ه االمتیاز حیات جامعۀ 
بهائی باش��������د” و تأکید می فرمایند که هرچن��������د این ضروریّات مربوط به همۀ 
اعضای جامعه اس��������ت اّما در درجۀ اّول متوّجه “نمایندگان منتخب ایشان 
اعّم از محلّی و منطقه ای و ملّی” می باشد، نمایندگانی که علّو اخالقیشان 
باید با “اثرات مخّرب و مأیوس کننده ای که بازتابی چشم گیر از یک حیات 
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سیاس��������ی پرفساد است”، در تضاّدی آش��������کار باشد. هیکل مبارک خواهان 
“تمّسکی دائم و خلل ناپذیر به حبل عدالت” در “جهانی که به نحو غریبی 
آش��������فته و بی نظم” اس��������ت می باشند و با نقل قول مکّرر از آثار مبارکۀ جمال 
اق��������دس ابهی و حضرت عبدالبهاء توّجه احبّا را به موازین عالی صداقت و 
امانت جلب می فرمایند. از احبّ��������ا می خواهند که در همۀ جنبه های حیات  
خ��������ود — در معام��������الت تجاری، در حیات خانواده، در کلّیّۀ مش��������اغل، در 
همۀ خدمات امری و خدمت به مردم — به حس��������ن رفتار مزیّن باش��������ند و با 
پی��������روی قاطع از احکام و اصول امر مب��������ارک الزامات آن را رعایت نمایند. 
حیات سیاس��������ی در س��������ال های بعد از صدور این بیان مبارک به وضوح در 
همه جا به نحو وحش��������تناکی رو به زوال بوده چنانچه مفهوم سیاست مداری 
عاری از معنا ش��������ده، سیاس��������ت گذاری به اس��������م ترّقی و پیشرفت در خدمت 
منافع اقتصادی عّدۀ معدودی درآمده و اجازه داده ش��������ده اس��������ت که تزویر 
و ریا موجب تضعیف کار س��������اختارهای اجتماعی و اقتصادی گردد. اگر در 
آن زمان رعایت موازین عالی بهائی توّس��������ط احبّا مس��������تلزم سعی و کوشش 
بس��������یار ب��������ود ام��������روزه در جهانی که تقلّب را ارج می نهد، فس��������اد را تش��������ویق 
می کن��������د و حقیقت را کاالیی قاب��������ل معامله می داند، چقدر باید این تالش 
ش��������دید تر باشد. پریشانی و اغتشاشی که بنیان اجتماع را تهدید می کند بس 
عظیم اس��������ت و ارادۀ همۀ کس��������انی که به فّعالیّت های امری مش��������غولند باید 
آن چنان محکم و قوّی باش��������د که مبادا کوچک ترین ش��������ائبۀ منافع شخصی 
بر قضاوت ش��������ان سایه افکند. سزاوار است که هماهنگ کنندگان هر مؤّسسۀ 
آموزش��������ی، اعضای هر لجن��������ۀ تبلیغ ناحیه ای ، هر ی��������ک از اعضای هیئت 
معاون��������ت و فرد فرد مساعدین ش��������ان و تمام اعضای هر نه��������اد امری محلّی، 
منطقه ای و ملّی، اعّم از انتخابی و انتصابی، اهّمیّت نصایح حضرت ولّی 
عزی��������ز  امر اهلل را درک نمایند و در قلب خود در بارۀ مقتضیات شایس��������تگی 
اخالقی که هیکل مبارک با چنان صراحتی تشریح فرموده اند تأّمل و تعّمق 

نمایند تا س��������لوک و رفتارشان برای بشر خس��������ته و مبتال، یادآوری از شرافت 
ذاتی و سرنوشت عظیمی که در انتظار اوست باشد.

	.		 بیانات صریح حضرت ولیّ امراهلل در بارۀ اهّمیّت عفت و عصمت در 
حیات فردی و “مقتضیات آن از میانه روی، پاک دامنی، خویش��������تن داری، 
نجابت و پاک اندیش��������ی” امروز نیز به همان اندازه برای موّفقیّت مشروعات 
بهائی الزم اس��������ت. هیکل مبارک با لحنی واضح احبّا را به حیاتی پاک و 
طاهر فرا می خوانند، حیاتی منّزه از “اعمال نادرست، فسق و فجور و شئون 
و موازین کاذبه ای که یک معیار ذاتًا نارس��������ای اخالقی آن را تأیید، تقویت 
و تشدید می نماید.” نیازی نیست که در این صفحات شواهدی از تأثیراتی 
ک��������ه این ضوابط منحّط هم اکنون بر جامعۀ بش��������ری ِاعم��������ال می کند و حتّی 
دورافتاده ترین نقاط کرۀ ارض فریفته و مس��������حور آن اس��������ت ارائه دهیم ولی 
الزم می دانیم که به چند نکته راجع به مسئلۀ خلوص و پاکی اشاره نماییم. 
قوای مخ��������ّرب و اثرگذار بر قلوب و اذهان جوانان — کس��������انی که حضرت 
ولیّ ام��������راهلل مش��������تاقانه آن��������ان را مخاطب قرار داده اند — براس��������تی مهلک و 
خطرناک اس��������ت. پن��������د و اندرز در رعای��������ت پاکی و عصمت تنه��������ا به میزان 
محدودی می تواند به آنان کمک کند تا در مقابل این قوا مقاومت نمایند. 
نکته ای که باید به آن توّجه داش��������ت این اس��������ت که افکار جوانان تا چه حّد 
تحت تأثیر گزینه هایی اس��������ت که والدین در زندگی خ��������ود اتّخاذ می کنند، 
گزینه های��������ی که هرچند غی��������ر عم��������دی و معصومانه، امیال دنی��������وی را مانند 
س��������تایش قدرت، پرستش مقام و منزلت، عش��������ق به تجّمالت، دل بستگی 
به امور س��������طحی و بیهوده، س��������تودن خش��������ونت و اعتیاد به لّذت جویی را به 
ط��������ور ضمنی قبول می نماید. این واقعیّت را باید قبول کرد که انزوا، یأس و 
ناامیدی که بسیاری از آن رنج می برند زاییدۀ محیطی است که ماّده گرایی 
فراگیری بر آن حاکم  باش��������د. و در این راس��������تا است که احبّا باید عواقب این 
بی��������ان حضرت به��������اءاهلل را درک نمایند که می فرمایند “بس��������اط عالم” باید 
“جمع شود و بساط دیگر گسترده گردد.” جوانان امروز در سراسر عالم جزو 
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پرش��������ورترین حامیان نقش��������ه و غیور ترین قهرمانان امر الهی می باشند و مطمئنًّا 
تعدادش��������ان سال به سال افزایش خواهد یافت. انشاءاهلل که هر یک از آنان 
مواه��������ب یک زندگی مزیّن به پاکی و تق��������وا را تجربه نمایند و بیاموزند تا از 

قوایی مدد گیرند که در مجاری پاک جریان می یابد.

حض��������رت ولیّ امراهلل س��������پس به موض��������وع تعّصب پرداخت��������ه به وضوح 		.	
می فرمایند که “هر گونه افتراق و انشقاق” در صّف پیروان امر مبارک “مغایر 
با مقاصد و اصول و آمال این آیین نازنین است.” آن حضرت کامًال روشن 
می س��������ازند که احبّا بای��������د مظاهر “آزادی کامل از قی��������د تعّصبات در رفتار با 
م��������ردم از نژاده��������ا، طبقات، عقاید و الوان گوناگون” باش��������ند. آنگاه مفّصًال 
به بحث در مورد مس��������ئلۀ خاّص تعّصب نژادی که “اثرات فرساینده اش”به 
فرم��������ودۀ مبارک ، “تار و پود جامعۀ امریکا را تحت تأثیر و تمامی س��������اختار 
اجتماع��������ی آن را م��������ورد حمله قرار داده اس��������ت” می پردازن��������د و در آن زمان 
می فرمایند که این مسئله “باید حیاتی ترین و خطیرترین مسئله ای تلّقی گردد 
که جامع��������ۀ بهائی در مرحلۀ کنونی تکامل خود با آن مواجه اس��������ت.” قطع 
نظر از قّوت و ضعف تدابیری که در رویارویی با این چالش خاّص توّس��������ط 
ملّت امریکا و جامعۀ بهائی در حال تکامل آن اتّخاذ گردیده، واقعیّت این 
اس��������ت که تعّصبات از هر قس��������م و نوع — نژادی، طبقاتی، قومی، جنسی 
و مذهبی — هم چنان بر جامعۀ بش��������ری س��������یطره دارد. اگرچه البتّه گام های 
بزرگ��������ی در عرص��������ۀ گفتمان عموم��������ی در رّد اکاذیبی که موج��������ب بروز انواع 
تعّصب می گردد برداش��������ته شده اس��������ت ولی تعّصبات هنوز در ساختارهای 
اجتماع رخنه دارد و به طور سیستماتیک بر افراد اثر می گذارد. بر همه  باید 
روش��������ن باشد که هدف فرایندی که سلسله نقشه های جهانی کنونی آن را به 
پیش می برد این است که با رویکردهایی که دنبال می کند و روش هایی که 
ب��������ه کار می برد در مردم جهان از هر گروهی، بدون توّجه به طبقه یا پیش��������ینۀ 
مذهبی و بدون در نظر گرفتن قوم یا نژاد و صرف نظر از جنسیّت یا موقعیّت 
اجتماع��������ی، قابلیّت ایجاد نماید تا به پا خیزند و به پیش��������برد تمّدن بش��������ری 

کمک نمایند. دعای این مش��������تاقان آن اس��������ت که هم چن��������ان که این فرایند 
مس��������تمّرًا بس��������ط می یابد امکانات بالقّوه اش برای ناتوان ساختن ابزاری که 
نوع بش��������ر در طّی دوران طوالنی طفولیّت خود برای ظلم و س��������تم یک گروه 

علیه گروهی دیگر تعبیه نموده تحّقق یابد.

	.	5 فرایند تعلیم و تربیت مؤّسس��������ات آموزش��������ی البتّه به پرورش آن ش��������رایط 
روحان��������ی که حض��������رت ولیّ ام��������راهلل در توقیع ظهور عدل الهی به آن اش��������اره 
فرموده اند و نیز بس��������یاری از ش��������رایط دیگری که در آثار امری مذکور اس��������ت 
کمک می نماید، ش��������رایطی که  بایستی حیات جامعۀ بهائی را ممتاز سازد 
از جمله: روح اتّحاد که باید حیات بخش احبّا باش��������د، پیوندهای عش��������ق و 
محبّت که باید هم بستگی آنان را موجب شود، ثبوت در عهد و میثاق که 
باید حامی و پش��������تیبان آنان باش��������د و توّکل و اعتمادی ک��������ه باید به تأییدات 
الهی داش��������ته باش��������ند. قابل توّجه خاّص اس��������ت که این صفات ضروری در 
چارچ��������وب ایجاد توان من��������دی برای خدمت و در محیط��������ی پرورش می یابد 
ک��������ه اقدام سیس��������تماتیک را ترویج می نماید. برای ایجاد و گس��������ترش چنین 
محیطی اعضای هیئت معاونت و مساعدین ش��������ان باید به اهّمیّت دو قاعدۀ 
اساس��������ی و مرتبط آگاه باشند. از یک طرف، موازین عالی اخالقی که این 
ظهور اعظم تعیین فرموده هیچ گونه مصالحه و تبانی را نمی پذیرد، به هیچ 
وج��������ه نمی ت��������وان آن را تقلیل داد و همگی باید به علّو و عظمت آن چش��������م 
دوزند. از طرف دیگر، باید اذعان نمود که ما در رتبۀ انسانی با داشتن یک 
زندگی بدون عیب و نقص فاصلۀ زیادی داریم و آنچه که از هر فرد انتظار 
می رود تالش صادقانۀ روزانه اس��������ت. از خود راضی بودن صفتی است که 

باید از آن احتراز نمود.

*
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به غی��������ر از مس��������تلزمات روحانی یک زندگ��������ی منّزه بهائ��������ی، عادت به 6	.	
ش��������یوه هایی از تفّکر نیز در بسط نقش��������ه های جهانی مؤثّر است. این عادات 
باید پرورش و گس��������ترش یابد تا جزئی از فرهنگ جامعه گردد. گرایش هایی 
نیز وجود دارد که به تدریج باید بر آنها غلبه نمود. بسیاری از این گرایش ها 
تح��������ت تأثیر رویکرد های رایج در اجتماع تقوی��������ت می گردد و راه یابی آن به 
فّعالیّت های بهائی نیز خارج از تصّور نیس��������ت. ابعاد و وس��������عت چالش��������ی که 
یاران حضرت رحمان در این مورد با آن رو به رو هستند از نظر این مشتاقان 
پنهان نیس��������ت زیرا باید بیش از پیش در حیات اجتماع مش��������ارکت نمایند، 
از برنامه های آموزش��������ی آن بهره گیرند، در امور حرفه ای و تجاری آن به حّد 
کم��������ال رس��������ند، بیاموزند که اب��������زار آن را به خوبی به کار گیرند و در پیش��������برد 
عل��������م و هنر آن کوش��������ا باش��������ند و در عین حال هرگز از ه��������دف امر الهی یعنی 
ایجاد تقلیب روحانی در جامعه و تجدید ماهیّت نهادها و فرایندهای آن به 
مقیاس��������ی بی سابقه غافل نگردند. برای نیل به این هدف، احبّای عزیز باید 
از نارسایی شیوه های رایج کنونی در تفّکر و در انجام امور کامًال آگاه باشند 
و این آگاهی نباید به هیچ وجه موجب احس��������اس خودبرتربینی، بی تفاوتی، 
کناره گیری و یا اتّخاذ موضع انتقادی مفرط نس��������بت به اجتماع گردد. چند 

نکتۀ مخصوص راجع به این عادات و گرایش ها را مایلیم بیان نماییم.

اّطالع از اینکه دوستان عزیز مطالعۀ پیام های بیت العدل اعظم راجع 7	.	
به نقش��������ه را با چنان س��������عی و دّقت فراوانی دنبال می کنند موجب مس��������ّرت 
قلبی اس��������ت. میزان مذاکرات و تبادل نظرهای معمول برای به مرحلۀ عمل 
درآوردن هدایات مندرج در آن و یادگیری از تجارب، چش��������م گیر است. اّما 
ای��������ن واقعیّت را نمی توان نادیده گرفت که در مناطقی که احبّا می کوش��������ند 
ت��������ا تمامیّت بینش و مقاصد ارائه ش��������ده را درک نمایند موّفقیّت ها پایدارتر 
اس��������ت ولی هنگامی که عبارات و جمالت خارج از بس��������تر خود به صورت 
مطالب جداگانه ای در نظر گرفته می ش��������ود غالبًا مش��������کالتی بروز می نماید. 
مؤّسس��������ات و نهادهای امری باید به احبّا کمک نمایند تا مطالب را تجزیه 

و تحلی��������ل کنن��������د ولی تقلیل ندهن��������د، در مفاهیم تأّمل نماین��������د ولی بر نفس 
کلم��������ات پافش��������اری نکنند، لزوم اقدام��������ات در زمینه ه��������ای مختلف را قبول 
نمایند ولی از تقس��������یم بندی و انفکاک اقدامات بپرهیزند. ما واقفیم که این 
وظیفۀ کوچکی نیس��������ت. اجتماع روز به روز بیشتر با استفاده از شعار سخن 
می گوی��������د. امیدواریم که عادت کار کردن با افکار کلّی و پیچیده و کس��������ب 
آگاهی که دوستان در حلقه های مطالعه به آن خو می گیرند به فّعالیّت های 

گوناگون تعمیم یابد.

	.	8 گرای��������ش به دوگانه بینی با ع��������ادت تقلیل دادن ی��������ک موضوع کلّی به 
یک یا دو عبارت جالب و جّذاب، ارتباط نزدیکی دارد. بس��������یار اساس��������ی 
اس��������ت که نظریّاتی را که هر یک جزئی از یک مجموعۀ مفاهیم منس��������جم 
اس��������ت در تضاّد با یکدیگر قرار ندهیم. حضرت ولیّ امراهلل در نامه ای که از 
طرف ایش��������ان به انگلیسی مرقوم شده هش��������دار می دهند که: “ما باید تعالیم 
را ی��������ک کلّیّت عظیم و متوازن بدانیم و س��������عی نکنیم که دو بیان محکم با 
معانی مختلف را جس��������تجو و ضّد هم دیگر جلوه دهیم. پیوندهایی در میان 
این دو وجود دارد که آنها را به یکدیگر متّصل می سازد.” مالحظۀ اینکه با 
افزایش درک تمهیدات و نیازهای نقش��������ه بسیاری از سوء تفاهمات گذشته 
برطرف ش��������ده موجب دل گرمی این جمع گردیده است. ارتباط متوازن بین 
عناصر حیات بهائی از قبیل ترویج و تحکیم، اقدامات فردی و فّعالیّت های 
جمعی، تهذیب اخالق و تعّهد به خدمت خالصانه اکنون به آس��������انی مورد 
قبول است. هم چنین خشنودیم که احبّا مراقبند مبادا دوگانگی های کاذب 
تازه ای بر افکارش��������ان مس��������لّط گردد زیرا به خوبی آگاهن��������د که عناصر متنّوع 
یک برنامۀ رش��������د مکّمل یکدیگر هس��������تند. جامعۀ بهائی از این تضاّدگرایی 
متداول در اجتماع اجتناب می ورزد، گرایش��������ی که فّعالیّت های مختلف را 
در رقاب��������ت می بیند و نهادهایی ک��������ه آن فّعالیّت ه��������ا را حمایت می کنند نیز 

رقیب یکدیگر مشاهده می نماید.
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و باألخره یک پیش��������رفت در فرهن��������گ جامعه که با عالقۀ خاّص آن را 9	.	
دنبال کرده  ایم افزایش توان مندی در راه فراینداندیشی می باشد. از مطالعۀ 
دقیق حتّی نخس��������تین مکاتبات حضرت ولیّ امراهلل در بارۀ اّولین نقشه های 
ملّی امر اهلل روشن می گردد که از ابتدا به احبّا توصیه شده است که همواره 
از فرایندهای وسیعی که وظایف آنان را توصیف می کند آگاه باشند. اّما در 
دنیایی که بیش از پیش به ترویج رویدادها و یا نهایتًا به ترویج پروژه ها توّجه 
می نمای��������د و ذهنیّتی دارد که از توّقعات و هیجانات حاصله از آن رضایت 
خاطر حاص��������ل می کند، حفظ تعّهد به اقدامات درازمدت مس��������تلزم تالش 
زی��������ادی اس��������ت. ترویج و تحکیم جامعۀ بهائی ش��������امل تع��������دادی فرایندهای 
متعامل اس��������ت که هر یک سهم خود را در پیشرفت نوع بشر به سوی بینش 
حضرت بهاءاهلل در مورد یک نظم بدیع جهانی ادا می نماید. خطوط عمِل 
مرب��������وط به هر یک از این فرایندها، فرصت هایی برای برگزاری رویدادهای 
گاه به گاه به وجود می آورد و بعضی اوقات، فّعالیّت ها در قالب یک پروژه 
با آغاز و پایان مشّخص انجام می شود. اّما اگر رویدادهایی به بسط طبیعی 
یک فرایند تحمیل گردد پیش��������رفت و تکامل اس��������توار آن را بر هم خواهد زد 
و اگر پروژه های در دس��������ت اجرا در ی��������ک محدودۀ جغرافیایی تابع نیازهای 

آشکار فرایندهای محل نباشد ثمرات چندانی به بار نخواهد آورد.

درک ماهیّ��������ت فرایندهای متعاملی که جمع��������ًا ترویج و تحکیم امر اهلل 0	.	
را موج��������ب می گردند برای اجرای موّفقیّت آمیز نقش��������ه امری حیاتی اس��������ت. 
به ش��������ما و اعضای هیئت معاونت توصیه می ش��������ود که در تالش خود برای 
پیش��������برد چنین درکی، مفهومی را که در شالودۀ مشروع جهانی جاری و در 
واق��������ع در قلب هر مرحله  از مراحل نقش��������ۀ ملکوتی قرار دارد در نظر داش��������ته 
باش��������ید و آن مفهوم این است که پیش��������رفت از طریق توسعۀ سه شرکت کنندۀ 
نقش��������ه — افراد، مؤّسسات و جامعه — حاصل می ش��������ود. در سراسر تاریخ 
بش��������ر، تعامل بین این س��������ه عامل همیشه با مشکالت همراه بوده است. فرد 
فغان آزادی خواهی به پا می کند، مؤّسس��������ات خواستار فرمان برداری هستند 

و جامعه مّدعی اولویّت می باش��������د. هر اجتماعی روابط پیوند دهندۀ این سه 
عامل را به نوعی تعیین نموده و دوره هایی از ثبات و آش��������وب داشته است. 
امروزه در این عصر انتقال در حالی که بش��������ریّت در تالش برای رس��������یدن به 
بلوغ جمعی خود می باش��������د، نه تنها این روابط، بلک��������ه مفهوم فرد، مفهوم 
مؤّسس��������ات اجتماعی و مفهوم جامعه در معرض هجوم بحران های بی شمار 
است. بحران مرجعیّت در سراسر جهان، خود دلیل کافی براین اّدعا است. 
س��������وء اس��������تفاده از قدرت مرجعیّت آن چنان دردناک و بیزاری و س��������وء ظّن 
حاصل��������ه در ح��������ال حاضر آ ن چنان عمیق اس��������ت که جهان روز به روز بیش��������تر 
لگام گسیخته و غیر قابل اداره می گردد، وضعی که سست شدن پیوندها در 

سطح جامعه آن را بسیار وخیم تر نموده است.

	.	1 پیروان اس��������م اعظم همگی به خوبی می دانن��������د که منظور از این ظهور 
اعظم ایجاد یک خلق جدید اس��������ت. “...اّول کلمة خرجت من فمه و اّول 
ندآء ارتفع منه بمشیّتک و ارادتک انقلبت األشیآء کلّها و الّسمآء و ما فیها 
و األرض و من علیها....” افراد، مؤّسسات و جامعه، سه شرکت کنندۀ نقشۀ 
ملکوتی، تحت تأثیر مس��������تقیم قوای خاّلقۀ ظهور حضرت بهاءاهلل در حال 
تقلیب هس��������تند و مفهومی جدید از هر یک، متناس��������ب با نیاز بش��������ری که به 
مرحلۀ بلوغ خود نزدیک می ش��������ود، در حال بروز است. روابطی که این سه 
ش��������رکت کننده را به هم پیوند می دهد نیز در حال تحّولی عمیق می باشد و 
قوای تمّدن  سازی به عرصۀ وجود می  آید که تنها با پیروی از تعالیم مبارک 
ایجاد می شود. خصایص مشّخصۀ این روابط، همکاری و وابستگی متقابل 
که نمایان گر هم بس��������تگی همه جانبۀ حاکم بر عالم خلقت اس��������ت می باشد. 
به ای��������ن ترتیب فرد بدون توّجه به “منافع ذاتیّه و فوائد ش��������خصیّه”، خود را 
“چ��������ون افراد بندگان غنّی مطلق” می ش��������مرد و تنها آرزویش اجرای احکام 
او اس��������ت. به این ترتیب احبّای عزیز درمی یابند که “عواطف و احساس��������ات 
فراوان و حس��������ن نیّت و کوشش بسیار” اگر در مجاری صحیح جریان نیابد، 
فواید محدودی خواهد داشت، “آزادی بی قید و بند فردی باید با مشورت 
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دوطرف��������ه و ف��������داکاری تعدیل گ��������ردد، و روحیّۀ ابتکار و عم��������ل باید با درکی 
عمیق تر از ضرورت هماهنگی اقدامات و تّعهدی کامل تر نس��������بت به خیر و 
مصلح��������ت عموم، تقویت گردد.” و بدی��������ن ترتیب همگی می توانند میادین 
فّعالیّتی را که فرد می تواند از آن طریق به بهترین وجه ابتکار شخصی خود 
را نشان دهد از کارهایی که فقط مربوط به مؤّسسات امری است به آسانی 
تشخیص دهند. همان طور که حضرت عبدالبهاء می فرمایند احبّا “به جان 
و دل” اوامر مؤّسسات شان را اطاعت می کنند تا “امور انتظام یابد و ترتیبی 
حاصل کند.” البتّه این اطاعت، کورکورانه نیس��������ت بلکه اطاعتی است که 
حاکی از ظهور بلوغ نوع انس��������ان است، انسانی که به مقتضیات یک نظام 

به وسعت و عظمت نظم بدیع جهانی حضرت بهاء اهلل پی برده است.

و کسانی که از بین این چنین نفوس مشتعلی برای خدمت در مؤّسسات 2	.	
آن نظ��������م عظیم دعوت می ش��������وند به خوبی بیانات حض��������رت ولیّ امراهلل را 
درک می کنند که می فرمایند: “وظیفۀ اعضای محافل فرمان دادن نیس��������ت 
بلکه مش��������ورت است، مش��������ورت نه تنها در بین خودشان بلکه تا حّد امکان 
ب��������ا احبّایی که نمایندگی آنها را بر عه��������ده دارند.” آنان “هرگز” نباید چنین 
“گم��������ان کنن��������د که زین��������ت اصلی پیکر امر الهی هس��������تند و از نظ��������ر توانایی و 
شایستگی ذاتًا بر دیگران برتری دارند و یا تنها مرّوجین تعالیم و اصول این 
امر اعظم می باش��������ند.” “در نهایت تواضع” ب��������ه وظایف خود بپردازند و “با 
س��������عۀ صدر، حّس عدالت و انجام وظیفه ، خل��������وص، افتادگی، پای بندی 
کامل به رفاه و منافع احبّا و امر الهی و بش��������ریّت بکوش��������ند تا نه تنها شایستۀ 
اطمینان و حمایت و احترام، بلکه تحس��������ین و محبّت واقعی کسانی گردند 
که افتخار خدمت به آنان را دارند.” در چنین جّوی، مؤّسس��������اتی که به آنها 
ق��������درت و اختیارات اعطا ش��������ده خود را ابزاری برای پرورش اس��������تعدادهای 
مکنون بش��������ری و ش��������کوفایی این اس��������تعدادها در مس��������یری خاّلق و شایس��������ته 

می شمرند.

	.		 جامعۀ اسم اعظم، متشّکل از چنین افراد و چنین مؤّسساتی، عرصه ای 
آن چن��������ان مش��������حون از گرایش های روحانی می گردد ک��������ه در آن قوا از طریق 
وحدت در عمل به چندین برابر فزونی می یابد. در بارۀ این چنین جامعه ای 
اس��������ت که حضرت عبدالبهاء می فرمایند: “اگر نفوسی مؤمن حقیقی شوند 
ارتب��������اط روحانی یابند و مظهر محبّت رحمانی گردند و کل سرمس��������ت جام 
محبّت اهلل ش��������وند البتّه آن اتّحاد و ارتباط نیز ابدیست. یعنی نفوسی که از 
خود بگذرند و از نقایص عالم بشری تجّرد یابند و از قیود ناسوتی منصرف 
گردن��������د البتّه پرتو انوار وحدت الهی بتابد و جمی��������ع در عالم ابدی وحدت 

حقیقی یابند.”

	.		 با اقبال تعداد روزافزونی از نفوس مس��������تعّده به امر الهی و پیوستن آنان 
به دیگر خادمین و ش��������رکت کنندگاِن مش��������روع جهانی ج��������اری، فّعالیّت ها و 
تکامل افراد، مؤّسسات و جامعه مطمئنًّا با جهشی چشم گیر به پیش خواهد 
رف��������ت. امید چنان اس��������ت که در روابطی که پیروان اس��������م اعظم در بین این 
س��������ه عامل پرورش و گسترش می دهند، بش��������ر سرگردان الگویی برای حیات 
جمعی بیابد که او را به سوی سرنوشت متعالی خود سوق دهد. در اعتاب 

مقّدسۀ علیا برای تحّقق این امید صمیمانه دعا می کنیم.

]امضا: بیت العدل اعظم[
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[A Persian translation of the message of the Universal House of 
Justice dated 1 January 2011 to the Bahá’ís of the world]

ترجمه ای از
پیام بیت  العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

 )از: مرکز جهانی بهائی(

1 ژانویه 2011

دوستان عزیز و محبوب،

	.1 در پنج روز گذشته مشاورین قاّره ای در کنفرانس خود در ارض اقدس 
با بصیرت و بینش��������ی روش��������ن در بارۀ پیشرفت نقشۀ ملکوتی به تأّمل و تعّمق 
و مش��������ورتی هش��������یارانه و هدف مند مش��������غول بوده اند. س��������رور و اعجاب این 
گردهم آیی ک��������ه اکنون به لحظات پایانی خود نزدیک می ش��������ود منبعث از 
بازگویی های ش��������عف انگیز و سرزندۀ اقدامات متعّدد و برجستۀ شما خادمان 
ام��������ر جمال اق��������دس ابهی ب��������ود، اقداماتی که به نحوی ش��������گفت آور نیل به 
اهداف نقشۀ پنج ساله را یک سال زودتر از موعد مقّرر میّسر ساخت. شرح 
محبّتی که در این مّدت کوتاه نسبت به شما رهروان مسیر خدمت ابراز شده 
به آس��������انی در قالب الفاظ نگنجد. سپاس بی پایان به آستان خداوند منّان 
می گزاری��������م ک��������ه چنین جامعۀ قابلی را به ید عنایتش پرورش داده و دس��������ت 
شکرانه به درگاه حضرت بی نیاز بلند می کنیم که استعدادهای شگرف آن 
عزیزان را ش��������کوفا ساخته است. ش��������مایید آن جنود حیات و سپاه نجات که 
چه در تالش های جمعی و چه در مساعی فردی، حقایق این امر اعظم را 
به عالمیان عرضه می نمایید و نفوس را در راه رس��������یدن به سرچش��������مۀ عرفان 
جمال اقدس ابهی یاری می دهید. شمایید آن فارسان مضمار وفا که ده ها 
هزار نفر از شما در مقام راهنمایان حلقه های مطالعه، هر کجا شعلۀ استعداد 
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و آمادگی بدرخش��������د به خدمت مشغولید. شمایید آن منجذبان جمال کبریا 
که با از خودگذشتگی به تعلیم و تربیت روحانی کودکان و دوستی مشفقانه 
با نوجوانان می پردازید. ش��������مایید آن نسایم روح بخش که با دیدار در منازل 
دیگران و دعوت افراد به منازل خود پیوندهای روحانی را مستحکم ساخته 
همبس��������تگی و انسجام بیش��������تر جامعه را موجب می شوید. شمایید آن مظاهر 
صدق و صفا که هر گاه به خدمت در مؤّسس��������ات و نهادهای امری دعوت 
می ش��������وید دیگران را همراهی می نمایید و از موّفقیّت های آنان غرق س��������رور 
و ش��������ادی می ش��������وید. و این همگی ما، جمع اهل بها و بندگان درگاه کبریا 
هس��������تیم که س��������هم مان در این وظیفۀ روحانی هر چه باشد، با امیدی واثق و 
عزمی راس��������خ و قلوبی مبتهل، برای تسریع تقلیب روحانی عالم انسانی که 

هدف اعالی ظهور حضرت بهاءاهلل است به جّد و جهد مشغولیم.

طلیعۀ یک دورۀ پنج سالۀ جدیِد سرشار از شگفتی های بدیع هم اکنون 2.	
نمودار اس��������ت. خصوصیّات نقشه ای که در این رضوان آغاز خواهد شد در 
پیامی که به کنفرانس مشاورین در جلسۀ افتتاحیّۀ آن ابالغ نمودیم و همان 
روز به محافل روحانی ملّی عالم ارسال گردید ترسیم شده است. امیدواریم 
که ش��������ما عزیزان موّفق ش��������وید مندرجات آن را به همراه پیام رضوان 2010 
در جلس��������ات مختلف — در سطح ملّی، منطقه ای یا محدودۀ جغرافیایی، 
در جوام��������ع محلّ��������ی، در محلّه ه��������ا و دهکده ه��������ا و یا در من��������ازل — به دّقت 
مطالع��������ه نمایید. اطمینان داریم که با مش��������ارکت در مش��������ورت های مختلف 
در بارۀ نقش��������ه، درک عمیق تری از آن کس��������ب خواهید نمود و با آگاهی از 
قوای روحانیّه ای که حامی و پش��������تیبان شما اس��������ت، عزم خود را جزم کرده 
اجرای این مش��������روع جهانی را وجهۀ هّمت خود ساخته مسئولیّت شخصی 
خویش خواهید ش��������مرد و در جهت س��������عادت عالم انس��������انی آن گونه تالش 
خواهید کرد که در راه رفاه عزیزان خود می کوشید. موجب سرور موفور این 
مش��������تاقان است که فوج عظیمی از نفوس در سراس��������ر عالم بهائی آماده اند 
تا به این چنین موهبتی فائز گردند اّما آنچه بیش از این موجب خرس��������ندی 

این جمع می گردد آن اس��������ت که به یقین مبین می دانیم که ظرف پنج سال 
آینده پیروزی هایی به دست جوانان و بزرگ ساالن، زنان و مردانی حاصل 
خواهد ش��������د که چه بس��������ا در حال حاضر از ظهور حض��������رت بهاءاهلل به کلّی 
بی اّطالعن��������د و از “نیروی اجتماع س��������ازی” امر مبارکش بی خبرند زیرا ش��������ما 
وس��������یله ای مؤثّر و قدرت مند برای توان دهی روحانی به توده های بش��������ری در 
اختیار دارید که آنها را قادر می س��������ازد تا زمام سرنوش��������ت خود را در دس��������ت 
گیرند، وس��������یله ای که در بوتۀ تجربه گداخته ش��������ده اس��������ت. شما عزیزان البتّه 
ب��������ه صالی مهیمن حضرت بهاءاهلل نیز واقفی��������د و آن را به گوش دل و جان 
ش��������نیده اید که می فرمایند: “منم آفت��������اب بینش و دریای دانش. پژمردگان را 
ت��������ازه نمایم و مردگان را زنده کنم. منم آن روش��������نایی که راه دیده بنمایم و 

منم شاهباز دست بی نیاز پر بستگان را بگشایم و پرواز بیاموزم.”

	.	 در ادعیۀ خود به یاد فرد فرد شما عزیزان هستیم.

]امضا: بیت العدل اعظم[
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 1 شهرالبهاء 168
1 فروردین 90	1

ستایندگان اسم اعظم در مهد امر اهلل مالحظه فرمایند

دوستان عزیز و باوفا،

5.1 فرارس��������یدن نوروز باس��������تانی، جش��������ن فرخندۀ ایرانی، پایان ایّام مبارک 
صیام و حلول س��������ال نو را مغتنم شمرده اشواق قلبیّۀ خود را به فرد فرد شما 
عزیزان، بندگان حضرت رحمان و از طریق شما به تمامی ملّت شریف ایران 

ابالغ می داریم.

5.2 از جمله سنن معمول در بین ملل آن است که روزی را برای شادمانی 
عموم��������ی تعیی��������ن  می نمایند، در نهایت س��������رور و حبور ب��������ه مالقات یکدیگر 
می پردازند و به آشتی و محبّت روی  می آورند. نوروز یادآور شکوه و عظمت 
ایران باس��������تان و نمادی از بزرگی و فخر دیرین این ملّت نازنین اس��������ت. این 
س��������نّت پسندیده فرصتی است برای مس��������ّرت همگانی، شفقت و مهربانی، 
به دور افکندن کینه  و دش��������منی و نو ش��������دن درونی و برونی. ایرانیان از دیرباز 
این روز پیروز را فرخنده و مبارک ش��������مرده آن را تقدیس و تکریم کرده و به 
شادی و سرور پرداخته اند. بهائیان عالم نیز از هر قوم و نژاد در بیش از 200 
مملکت و س��������رزمین این روز پرش��������کوه را با همان نام زیبای “نوروز” جش��������ن 
می گیرند و بر طبق نصایح حضرت عبدالبهاء می کوشند که ثمرۀ چنین روز 
خجسته ای تنها “محصور در سرور و شادمانی” نماند بلکه سرآغاز اقداماتی 

شایان در جهت خیر و رفاه همگان باشد.

5.	 س��������الی که گذشت شاهد استمرار تضییقات و ادامۀ شداید و ستم های 
ناروا بر شما عزیزان درگاه کبریا بود. مرتکبین اصلی این ظلم و ستم براستی 
کسانی هستند که اهریمِن جهل و تعّصب روح و قلب شان را تسخیر نموده و 
آنان را از نیکی و بزرگ منشی بازداشته است به طوری که عامل خشونت و 
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شقاوت نسبت به هم نوع گشته و خود را از الطاف الهی محروم ساخته اند. 
عّدۀ دیگری از هم وطنان ش��������ما نیز در حالی که به بی گناهی ش��������ما معترف 
و قلب��������ًا مایلند که عدالت را در حّق ش��������ما مجری دارن��������د به علّت جّو امنیّتی 
موجود دستورات رؤسای خود را با اکراه اجرا می کنند و در این ظلم و ستم 

سهیم می شوند.

س��������پاس پ��������رودگار یکت��������ا را که در همین س��������ال چه در داخ��������ل و چه در 	.5
خارج، ش��������اهد هم بستگی جمع بی شماری از ایرانیان شریف و روشن ضمیر 
بودید. ندای س��������ازمان های مدنی ملّی و بین المللی را در حمایت از آزادی 
و ش��������رافت انسانی خویش شنیدید، از صدور قطع نامه ها و بیانیّه های متعّدد 
در مجالس ملّی و بین المللی در دفاع از حقوق حّقۀ خود مّطلع شدید و با 
پایداری و استقامت آرام و سازندۀ خود تحسین و ستایش جهانیان را جلب 
نمودید. برادران و خواهران روحانی ش��������ما نیز در سراسر عالم با الهام  گرفتن 
از خدمات و فداکاری های شما با عزمی راسخ  و روحی مصّمم  در میادین 
خدمت به پیش رفتند و همواره در دعا و مناجات  به آستان حضرت یزدان 

به یاد شما عزیزان بودند.

موجب مسّرت این مشتاقان است که از مطالعۀ پیام رضوان 167 بدیع 5.5
و تأّمل در موّفقیّت مجهودات پیروان جمال اقدس ابهی در سراس��������ر جهان 
در اجرای نقش��������ۀ پنج س��������اله و یادگیری طرق کمک ب��������ه افزایش توان مندی 
معنوی مردم برای به عهده  گرفتن مس��������ئولیّت پیش��������رفت روحانی، اجتماعی 
و عقالن��������ی خود بهرۀ وافر بردید و هم چنان که در پیام مزبور آمده اس��������ت به 
ایفای نقش خود در این مشروع ملکوتی به نحو احسن ادامه دادید. مرحلۀ 
بعدی مشروع عظیمی که جامعۀ بهائی عالم به آن اشتغال دارد در رضوان 
168 آغاز خواهد ش��������د. پیام موّرخ 28 دسامبر 2010 این جمع خطاب به 
مش��������اورین محترم قاّره ای تمهیدات نقشه را توضیح داده است. بهائیان در 
سراسر گیتی با اشتیاق به کسب موّفقیّت هایی شایان در اجرای نقشۀ جدید 

چش��������م دوخته اند و فرد فرد ش��������ما عزیزان نیز از پیر و ج��������وان با جّدیّت کامل 
و ت��������ا جایی که اوض��������اع اجتماعی  اجازه  دهد، چ��������ه از طریق انجام فرایض 
روحان��������ی فردی و چه با اس��������تفاده از دیگر امکانات موجود، در راه خدمت 

کوشا خواهید بود.

5.6 عالم در هیجان اس��������ت و س��������یل خروشان تحّوالت با س��������رعت و قّوتی 
بی س��������ابقه در جریان. نظم و ترتیب دیرینۀ عالم دس��������ت خوش تزلزل گشته و 
دگرگونی های شگرفی که در روابط بشری در همۀ سطوح رخ داده تجدید 
نظری بنیادین در کلّیّۀ جنبه های حیات انسانی را طلب می کند. کشور ایران 
البتّ��������ه از این مقتضیات زمان برکنار نیس��������ت. مالحظه فرمایید که با چه عزم 
جزمی مردم آن سرزمین در بنای جامعه ای پیشرفته و سربلند می کوشند و در 
ای��������ن راه از تحّمل هیچ عذابی دریغ ندارند. موس��������م نوروز و تازگی طبیعت 
فرص��������ت مناس��������بی برای تجدید ق��������وای روحانی و بازنگری ام��������ور وجدانی و 
معنوی فراهم می سازد. شایسته است که در این بهار دل انگیز که نمادی از 
بهار روحانی اس��������ت در مکالمات هدف مند خود با همسایگان، دوستان، 
آش��������نایان، همکاران و هم فکران، در مورد آنچه موجب توان مندی انس��������ان 
برای کمک به رفاه ماّدی و معنوی دیگران می شود به تبادل افکار پردازید 
و در چگونگی بنای اجتماعی که در آن استعداد های هر فرد بدون توّجه به 
پیش��������ینۀ قومی، مذهبی، جنسی و یا طبقاتی شکوفا می شود، تأّمل فرمایید. 
ب��������ه اتّفاق در بارۀ هدف واقعی عالم هس��������تی و زندگی دنیوی تفّکر و تعّمق 
نمایید، زیبای��������ی و کارآیی جامعه ای مبتنی بر اصل وحدت در کثرت را در 
نظر گیرید و در مورد ش��������رافت ذاتی انسان که او را قادر می سازد تا سعادت 
خود را در س��������عادت دیگران ببیند به بحث و گفتگو مشغول شوید. ظالمان 
را ب��������ه خداوند واگذارید و این بیان مبارک را به خاطر آورید که می فرمایند: 
“ای ظالمان ارض از ظلم دست خود را کوتاه نمایید که قسم یاد نموده ام 
از ظلم احدی نگذرم.” ورای مصائبی که شما را از هر جهت احاطه نموده 
بنگرید و به بینش شکوهمند این امر اعظم که اصالح عالم و سعادت امم 
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است ناظر باشید. با تأّسی به حیات هیاکل مقّدسۀ امر اهلل و نیاکان روحانی 
خود و بر طبق مثل بارزی که خود در طّی سی سال گذشته به جهانیان ارائه 
داده اید در شداید صبور و بردبار بمانید، به فداکاری های الهام بخش خود 
ادامه دهید و سهم خود را در بنای جهان و ایرانی متّحد، آباد و آزاد بیش 

از پیش ادا نمایید.

در اعتاب مقّدسۀ علیا به یاد فرد فرد شما عزیزان هستیم.5.7

[A Persian translation of the Rid. ván 2011 message of the 
Universal House of Justice to the Bahá’ís of the world]

ترجمه ای از
پیام بیت  العدل اعظم الهی خطاب به بهائیان جهان

رضوان 2011 میالدی )168 بدیع(
)از: مرکز جهانی بهائی(

ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم مالحظه فرمایند

دوستان عزیز و محبوب،

6.1 در آغاز این ایّام خجس��������ته مش��������اهدۀ درخش��������ش مجّدد قبّۀ ذهبی مقام 
منی��������ع اعلی، تاج وّهاج آن بنای مقّدس، دیدگان این مش��������تاقان را روش��������ن 
و منّور س��������اخته اس��������ت. این بنای رفیع البنیان بار دیگر با آن تأللؤ ملکوتی 
ک��������ه منظور نظر حضرت ولّی محبوب امر اهلل بود روز و ش��������ب بر زمین و دریا 
و آس��������مان می درخش��������د و بیانگر عظمت و علّو مقام نفس مقّدسی است که 

رمس مطّهرش را در آغوش خود ارج می نهد.

ای��������ن لحظات پرس��������رور با اختتام مرحلۀ فرخنده ای در پیش��������رفت نقش��������ۀ 
ملکوتی مصادف اس��������ت. تنه��������ا یک دهه به پایان اّولی��������ن قرن عصر تکوین 
باقی مانده اس��������ت، اّولین صده ای که در ظّل ممدود الواح وصایای مبارکۀ 
حضرت عبدالبهاء س��������پری خواهد شد. نقشۀ پنج ساله ای که اکنون به پایان 
رسیده نقشۀ دیگری را به دنبال دارد که خصوصیّات آن موضوع مطالعات 
گس��������ترده ای در سراس��������ر عالم بهائی بوده است. پاس��������خ احبّا به پیام صادره 
خطاب به کنفرانس هیئت های مشاورین قاّره ای و نیز به پیام رضواِن دوازده 
ماه پیش براس��������تی موجب رضایت خاطر این جمع است. یاران الهی که به 
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درک و فهم محدود حاصله از یک بار مطالعه قانع نبوده اند این پیام ها را 
بارها فردًا و جمعًا، در جلس��������ات رس��������می و گردهم آیی های خودجوش مرور 
نموده اند و بر اثر مش��������ارکت فّعال در برنامه های رش��������د که در محدوده های 
جغرافیایی در دس��������ت اجرا اس��������ت به درک غنی تری نائل ش��������ده اند. بدین 
ترتی��������ب، ظرف چند ماه جامعۀ بهائی در سراس��������ر جه��������ان آنچه را برای آغاِز 

موّفقیّت آمیز دهۀ آینده نیاز دارد آگاهانه کسب نموده است.

در طّی همین مّدت، موجی از تحّوالت سیاسی و پریشانی اقتصادی 6.2
در ق��������اّرات مختل��������ف، دولت ه��������ا و ملّت ها را آش��������فته س��������اخته و جوامعی را 
به آس��������تانۀ انقالب و در مواردی به ماورای آن س��������وق داده اس��������ت. رهبران 
دریافته اند که برای تضمین امنیّت نه ثروت کفایت  کند و نه تسلیحات مدد 
رس��������اند. هر جا که خواس��������ته های مردم برآورده نش��������ده خشم عمومی شعله ور 
گشته اس��������ت. عبرت انگیز اس��������ت بیان مهیمن جمال قدم که حکم رانان را 
در رابطه با مردم خود متنبّه س��������اخته می فرماین��������د: “انّهم خزائنکم ایّاکم ان 
تحکموا علیهم بما ال حکم به اهلل و ایّاکم ان تس��������لّموها بأیدی الّسارقین.” 
ولی هر چقدر اشتیاق مردم برای ایجاد تغییر، جّذاب و مسحور کننده باشد 
باید آگاه بود که قوایی وجود دارد که به خاطر منافع شخصی مسیر وقایع را 
زیرکانه منحرف می س��������ازد. البتّه مادامی که عالج مفید طبیب الهی نادیده 
گرفته شود رنج و عذاب این عصر هم چنان ادامه یافته عمیق تر خواهد شد. 
امروز هر ناظر دلس��������وزی بی درنگ فروپاشِی شتابنده و نامنّظم ولی بی اماِن 

نظِم عالم را که شدیدًا نارسا و اسفبار است تصدیق می نماید.

ولی در مقابل این فروپاش��������ی نیروی س��������ازنده ای نیز مش��������هود اس��������ت که 	.6
به فرمودۀ حض��������رت ولیّ امراهلل مرتبط با “دیانت نوپ��������ای حضرت بهاءاهلل” 
ب��������وده “مبّش��������ر نظمی جهانی و بدیع اس��������ت که امر بهائی بای��������د آن را نهایتًا 
تأس��������یس نماید.” اثرات غیر مستقیم این نیروی سازنده را می توان در فوران 
احساس��������ات به خصوص در میان نس��������ل جوان مش��������اهده نمود، احساساتی 

که از اشتیاق به مش��������ارکت در فرایند پیشرفت اجتماعی سرچشمه می گیرد. 
موهبتی که ش��������امل حال پیروان جمال قدم ش��������ده آن است که این اشتیاقی 
که در سراس��������ر عالم بی وقفه از روح انسانی سرچشمه می گیرد قادر است در 
مجهوداتی که جامعۀ بهائی به منظور ایجاد توان مندی جهت اقدام مؤثّر در 
بین مردم متنّوع جهان انجام می دهد، جلوه ای چنین سازنده داشته باشد. 

کدام موهبتی است که با این برابری نماید؟

6.	 برای کس��������ب بصیرت در این کار، شایس��������ته چنان اس��������ت که هر مؤمن 
مخلص توّجه به حضرت عبدالبهاء نماید، ش��������خصیّت عظیم الّش��������أنی که 
امس��������ال صدمین سال “اس��������فار تاریخی” حضرتش را به کشور مصر و جهان 
غرب گرامی می داریم. آن طلعت نورا به نحوی خستگی ناپذیر در هر فضای 
اجتماعی — در منازل و نوان خانه ها، در کلیس��������اها و کنائس، در پارک ها 
و میادین عمومی، در قطارها و کش��������تی ها، در باش��������گاه ها و انجمن ها و در 
مدارس و دانش��������گاه ها — به ابالغ و انتش��������ار تعالیم مبارک اقدام نمود و با 
قاطعیّ��������ت کامل ولی با ش��������یوه ای بی نهایت آرام و متین ب��������ه دفاع از حقایق 
پرداخت��������ه اص��������ول و مبادی الهیّ��������ه را بر طب��������ق مقتضیات این عصر تش��������ریح 
فرم��������ود. آن حض��������رت بدون ادنی ف��������رق و تمایزی و به مقتض��������ای نیاز افراد، 
ب��������رای همگان — اولیای امور، دانش��������مندان، کارگران، کودکان، والدین، 
تبعید ش��������دگان، فّعاالن اجتماعی، روحانیون و شّکاکیون — پیک محبّت، 
سرچش��������مۀ حکمت و مایۀ تس��������لّی و راحت بود. هم چنان که قلوب ش��������ان را 
به اهتزاز می آورد، فرضیّات ش��������ان را زیر س��������ؤال برده به دیدگاه ش��������ان جهت 
جدیدی می بخش��������ید و آگاهی  آنان را وس��������عت داده قوایشان را در مصالح 
عالم انسانی متمرکز می س��������اخت. هیکل اطهر قوًال و عمًال، چنان همگان 
را مورد محبّت و ش��������فقت و جود و کرم خود ق��������رار می داد که قلوب به کلّی 
تقلیب می ش��������د و هیچ ک��������س از حضور مبارک محروم بازنمی گش��������ت. امید 
وطید این جمع آن اس��������ت که در طّی این دوران بزرگداش��������ت صدمین سال 
آن اس��������فار تاریخی، یادآوری مکّرر وقایع حیات بی نظیر آن هیکل بقا روح 
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جدی��������دی به قلوب س��������تایندگان صادق حضرتش بخش��������د. پس مثل اعالی 
موالی حنون را نصب العین خود س��������ازید و آن را در پی گیری اهداف نقشه 

راهنمای خویش قرار دهید.

در  آغاز اّولین نقشۀ جهانی جامعۀ بهائی، حضرت ولیّ امراهلل با لحنی 6.5
قاطع مراحل متوالی ظهور انوار الهی را توصیف فرمودند که چگونه در سیاه 
چال طهران تجلّی نمود و سپس در سراج امر الهی در بغداد برافروخت و به 
کشورهای آسیا و افریقا انتشار یافت و در حالی که با اشراقی اشّد در ادرنه و 
عّکا شعله ور بود اشّعۀ آن از فراز دریاها به دیگر قاّرات عالم رسید و چگونه 
م��������آًال به تدریج در تمامی کش��������ورها و س��������رزمین های جهان ف��������روزان خواهد 
گش��������ت. هیکل مبارک قسمت نهایی این فرایند را “نفوذ انوار امر الهی ... 
در جمی��������ع اقط��������ار باقی ماندۀ کرۀ ارض” توصیف نم��������وده و از آن به عنوان 
“مرحل��������ه ای که در آن تجلّیات امر مظّف��������ر و منصور الهی در نهایت قدرت و 
عظمت تمامی کرۀ ارض را اش��������باع و احاطه خواهد نمود.” یاد فرموده اند. 
هرچند راه درازی تا تحّقق این هدف در پیش است ولی هم اکنون این نور 
در بسیاری از مناطق عالم به شّدت تابان گشته است، در بعضی از کشورها 
در تمام محدوده های جغرافیایی می درخشد، و در سرزمینی که اّولین شعلۀ 
این نار موقدۀ الیطفی طالع شد علی رغم تالش در فرونشاندن آن هم چنان 
می درخش��������د. در س��������ایر ممالک با اشتعال ش��������مع ایمان به ید قدرت الهی 
در قل��������وب مس��������تعّدۀ افراد یکی بعد از دیگری، این نور قدس��������ی در محلّه ها 
و دهکده های ملل گوناگون مس��������تمّرًا می تاب��������د، مکالمات هدف مند در هر 
سطحی از تعامل بشری را منّور می سازد و بر اقدامات بی شماری در جهت 
رفاه مردم پرتو می افکند. این اس��������ت آن نور الهی که چون پرتوی نورانی در 
مقاب��������ل ظلمت، دائمًا از وجود هر مؤمن باوف��������ا، هر جامعۀ پویا و هر محفل 

روحانی آراسته به حّب و وال ساطع می گردد.

در اعتاب مقّدس��������ۀ علیا به کمال تضّرع و ابته��������ال دعا می کنیم که هر 
یک از شما حامالن این شعلۀ جاودانی در مساعی خود برای اشتعال بارقۀ 

ۀ جمال قدم گردید. ایمان در قلوب دیگران مشمول تأییدات الریبیّ

]امضا: بیت العدل اعظم[


