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 منظور محدوده های جغرافیایی هستند که در صف مقدم یادگیری قرار دارند.  



3 
 

 

 مرزهای یادگیری بصیرتهای حاصله از

 

 

 مقدمه 

 یریادگی محدوده جغرافیایهای جغرافیایی واقع در مرزهای محدوده .1

 م یکو تح رویجت ی ازداریپا آهنگ1.1

 های محکمبا پایه یآموزشند یفرا کیظهور 1.3

 یسازدر جامعه هاییشرفتیپ1.2

 ر مؤّث یدهطرح سازمان کی1.1

 اجتماع  یدر زندگ شتریبت کمشار1.1

 

 رشدنوپدید  یهابرنامه .2

 ظرفیتایجاد  یبرا ییمبناس یتأس3.1

 یاساس هایفّعالّیت دسترسیحدود گسترش 3.3

 

 هاتشدید فّعالّیت .3

 ند مؤسسه یت فرایفیک ارتقای2.1

 یدگیچیش پیتر به موازات افزابزرگ یهاساختار ایجاد2.3

 هادهکدهو  هادر محله یسازجامعه مجهوداتد یتشد2.2

 و غلبه بر آنها داریشرفت پایپ یش رویپموانع  ییشناسا2.1

 مستعد یهاتیجمعمیان به جوانان در  یابیدست2.1

 های مداومدوستی2.3

 

 جغرافیاییهای محدودهت کت از حریبه منظور حماتشکیالتی ت یت ظرفیتقو .1

 یآموزش اتمؤسس1.1

 نوجوانان یروحان یتوانده ۀبرنام یبرا یریادگی هایجایگاه1.3

 بهائی ایی منطقهشوراها1.2

 

 مبارک امر یسازاجتماعقوای  .5

 

 

 

 



2 
 

 

 مرزهای یادگیری بصیرتهای حاصله از

بر تا  ندرا فراخواند یعالم بهائ ،پنج سالهۀ ن نقشیدر آغاز ا یت العدل اعظم الهیه بکهنگام  آن

نه تنها ه ک فرمودندف یرا توص ی، جامعه اپیشرفت کندپنج سال گذشته ۀ ادفوق العمبنای دستاوردهای 

 یافتهز دست یق تر فرهنگ نیدر سطح عم یفیک یشرفتیه به پکگرفته بل یشیخود پ یاز اهداف عدد

 های جغرافیاییمحدودهاز  ینده ایفزاخود را به تعداد  یان تالش هاتس، دونونکتا به ا است. از آن زمان

 رد.یگ یدر برم یند جامعه سازیفرایک را در  التزایدیدائمنندگان کت کشرمجموعه  هکاند  توسعه داده

 یآتاقدامات  یر برایچشمگدالالتی  یحاوقدر گران ین سال نقشه، تجربه ایدوم یدر انتها نون،کهم ا

ۀ لیبه وس یه وقتکردهاست کیرو یبرخ صیفن تجربه و تویمرور ا ،حاضر . هدف سنداستدر دست 

 هایپیشرفتع یآنان را در تسر تواندمی رد،یمورد استفاده قرار گ ،ط شانیمناسب شرا یبه نحو ،احّبا

در سراسر  یریادگیمرزهای در ه ک های جفرافیاییمحدودهنخست  ر،ون منظیبه اش رو توانا سازد. یپ

 ،سرانجامرده اند، و کاز غرشد را آ یس برنامه هایتأس احّبادر آنها ه ک هاییمحدوده، سپس هستند جهان

مورد بررسی شود، ها انجام میدر آنها مجهوداتی به منظور تشدید فعالیته ک جغرافیاییی هامحدوده

ه ک یا ملی یدر سطوح منطقه ا یادار اتبیترتۀ دربار یلمه اکن چند یچنهم خواهند گرفت.قرار 

 . شدخواهد گفته  ،محدوده جغرافیاییهای جغرافیایی هستندمحدودهت کحرکنندۀ حمایت

 

  واقع در مرزهای یادگیری  محدوده جغرافیایی -1

وشند تا ک یدر سراسر جهان، دوستان م محدوده جغرافیایی 2311ش از یدر حال حاضر در ب 

در  هاپیشرفت تحلیل. به پیش برندموجود را  یا برنامه هایو  سازندپا رد رشد را بیجد یبرنامه ها

 یاز قو مورد 31خصوص به  – های جغرافیاییمحدودهن ین ایشرفته تریمورد از پ 311نزدیک به 

 یب خطوط عمل به نحویتعق کارآییو  کنندمیشنهاد یرشد پ یبرا یمؤثر راهکارهای – آنهان یتر

 یژگیاز "و یاریه بسک اندهسال فرمودمرضوان اام یپدر  یاله اعظم ت العدلیبدهد.  یم منسجم را نشان

 یدر جوامع می باشد جغرافیایی هایمحدودهن یشرفته تریپ از خصوصیاته کز و برجسته  یمتما یها

."دیده می شودز ین ی از رشد را می گذرانندتر ییابتدابسیار  مراحله ک
1
است که یک د ین رو، امیاز ا 

در به احّبایی که  ،یریادگی در تازشیپ جغرافیایی هایۀ محدودهژیو عمل یالگو از قیدق یبررس

 . کنند، کمک خواهد کردشان فّعالّیت میتوسعهمراحل  نخستین یحتدر  های جغرافیاییمحدوده

، در طول تر از آنمهمدارند و بزرگی  ۀ بهائیشرفته عمومًا جامعیپ های جغرافیاییمحدوده

ها به ناز آ یبرخثر بوده اند. ؤم اجتماعو  یاله خدمت به امر یاز افراد برا یادیتعداد ز بسیجزمان در 

رده کر تجربه یاخ هایدر سالتنها ر را یگر رشد چشمگید یداشته اند؛ برخ یبزرگۀ جامع یخیطور تار

نقشه  های متنوعفعالیته ک یسانکتعداد ، جغرافیایی هایمحدودهن یترقوین یاتمام ، در حالن یاند. با ا

ن است به هزاران کنندگان ممکت که تعداد شرکدرحالی ند، ستهصدها نفر دارند در شمار برپا میرا 

 محدوده جغرافیاییۀ ل دهندکش ییندهایاماًل از فراکه ک ایعده، ارکفدان دوستان یان ایدر م. نفر رسد

محافل  ی، اعضایه ایغ ناحیتبل یهالجنه ی، اعضاجغرافیایی ۀمحدودنندگان کآگاهند، به عنوان هماهنگ 

تعداد  نند.ک یم رسیدگینقشه  یادار یازهایأت معاونت، به نیه ین اعضایا مساعدی یمحل یروحان

 یحلقه ها یا راهنماهاینوجوانان  یاهگروه  مشوقان، کودکان یالس هاک معّلمانبه عنوان  ایفزاینده

ز ین یاریابند. بسییحضور م جغرافیایی ۀمحدود یغیتبل ین هایمپکنند و در ک یمطالعه خدمت م

 ین غنیو همچن یو ادار یغیتبل ینه هایدر زم هافعالیتاز  یگریگروه د بهش را یخو یاستعدادها
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افت یت در ضکه شرکس آگاه است کهر . دارندمعطوف میجامعه  یگوناگون زندگ یجنبه ها یساز

ت جلسات ین اهمیچند فراموش شود، و همیه نباکاست  یفیام محرمه وظایت حرمت اینوزده روزه و رعا

آنچه در کنار استفادۀ مؤثر از منابع انسانی مورد شناسد.  یم جامعه را باز نیایشی تایت حیفیکدعا و 

 مجهوداتمعمواًل جوانان، به ، ارکفدا احبایاز  یسته اهه کاست  یزکتوجه متمرشود، استقبال واقع می

 د.دارنیمبذول م هادهکدهاز محله ها و  ینده ایفشرده در تعداد فزا

 یه در صفحات بعدکشرفته، همان گونه یپ جغرافیایی هایمحدودهن یاۀ نندکزیمتما یها یژگیان ویاز م

ز بر کمنظم سه ماهه، حفظ تمرادوار در تداوم رشد در  احّبا ییتوان به توانا یشد، مخواهد ح داده یتوض

 ی، سازمان دهیسازرومند در جهت جامعه ین یس اقدامیتأس ،باعث پیشرفت استه ک یند آموزشیفرا

بزرگ تر  ی فزاینده در اجتماعتکراشمت یو هدا فزاینده یدگیچیبا چالش پ ییارویرو یبرا آنها مجهودات

 رد.  کاشاره 

 

 م یکو تح رویجت ی ازداریپا آهنگ 1-1

-رخ می جغرافیایی هایمحدودهدر که   ی از عملیالگو اند ح فرمودهیتوض یالهظم اعت العدل یب

 یبا اعتبار مساو اندازچشمتوان از دو  یم ،آوردبه وجود می جامعه راپرشور یک  یزندگنماید و 

... ترویج سریع که کندماهۀ فّعالّیت که از طریق آن جامعه رشد میادوار سهشامل " یکی. مالحظه کرد

تقویت شود، دوران ضروری تحکیم که در طّی آن نفوس جدید... های فشرده حاصل میدر نتیجۀ فّعالّیت

شود."ریزی همۀ اعضا اختصاص داده میهایی که به تأّمل و برنامهگردند، و فرصتمی
3
   

 یبه زندگ ایویژهآهنگ ضرب، پایدار بماننده در طول زمان ک یهنگام ،تیفعالۀ سه ماهادوار ن یا

 یو چالش هاشرفت ی، پکنندمی جدیدتخود را  نگرشبه طور منظم  احّبا ،دورهند. در هر بخش یجامعه م

ت یفعال ای ازهفشرد مراحل، و کنندمیم یش را تنظیاقدام خو ی، نقشه هانمایندمی یابیخود را ارز ینونک

 ترویج یالگوها گرچه شوند،پدیدار میادوار بدون وقفه ن ینند. اک یم یدهم سازمانیکو تح ترویج یبرا

توانند  یا مؤمنان ماّم ،دنانداز یر میتأخشرفت را به یپ یالتکمشهر چند گاه . متفاوت باشدممکن است 

 ش روند. یمتحد به پ یو در اقدام دینبر موانع فائق آ

ی که م در مواقعیغ مستقیاز ضرورت تبل عمیق یکرومند با درین جغرافیایی هایمحدودهدر  احّبا

فراتر رفته  شیخو ادواردر  ترویج مرحلۀرد نسبت به کیروتنها یک داشتن از  ،کندشرایط ایجاب می

 یوتاهکنسبتًا  یرا در دوره زمان تعداد افرادوشند کبدارد که آنها را وا می یلومشغاین دلاند. آنها بر 

از  یترمتبّحرانه لیلتحوتجزیه عمل،وب چاز چار تری عمیقکادرابا آنها . اندفائق آمده ش دهندیافزا

قادرند های پیش رو، بر دستاوردهای خود و چالشتر تأّملی هوشمندانهروها، یط و نیشراۀ دیچیش پیآرا

 .   داشته باشندن یمع یرشد در زمان یازهایپاسخ به ن یبرا یترمناسب راهبردی یانتخاب ها

تمرکز عمدۀ " اندچنین یاد گرفتهکه احّبا هم دنیفرما یم 3112ام رضوان یت العدل اعظم در پیب

قاًل در یک بدین معنی که اقسمت ترویج در هر دورۀ برنامۀ رشد نباید لزومًا معطوف به یک هدف باشد 

دوره ممکن است شرایط ایجاب کند که دعوت نفوس به اقبال به امر مبارک از طریق مجهودات فشردۀ 

تواند به ازدیاد یک   توّجه میای دیگر این تبلیغی انفرادی یا جمعی مورد توّجه قرار گیرد و در دوره

فعالیت اصلی خاص معطوف گردد."
 4و2

در نظر گرفته  ترویج مرحلۀ یه براک ییها  ن نحو، نقشهیبه هم

قت، یحق گر متفاوت باشند. دریخاص، با همد دهکدۀا یمحله یک  یازهایبسته به  نن است کشود مم یم

 یبه سودر یک مرحلۀ ترویج، ن است کاز افراد مم یمختلف یه منابع فراوان است، گروه هاک ییجا در

 یشیمتعدد، افزا ادوارل از کمتش ین راه، در محدوده زمانیابند. از ایمل سوق کم یمتفاوت ول یاهداف
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 یهمراهبا ه ک یسانکن یهمچنو  ،نندگانک تکو شر یاساس هایفعالیتد، یوسته در تعداد مؤمنان جدیپ

 . به دست خواهد آمد، م را وسعت بخشندیکو تح جتروی کار یدگیچیقادرند قلمرو و پ نیریشدن توسط سا

عنصر جدید که به نقشه اضافه می شود تا مدتی نیاز به ه "کاست  یعیطب یریادگیند یراشرفت فیبا پ

."توجه خاص دارد
5

 توجه به هیچ وجه از اهمیت سایرن ی"ا دهند:چنین ادامه میت العدل اعظم یب اّما 

."جوانب فعالیت های جامعه سازی نمی کاهد
6
  

ت العدل اعظم، بدون یب پیاپی یام هایشده در پ یمعرفد یجدص منابع به عناصر یتخص ییتوانا

دهد تا به  یاجازه م جغرافیایی هایمحدودهن یشرفته تریدر پ احّبا، به نقشه خادمانۀ همتوجه  رییتغ

"امری امور در عمومی مشارکت دیرینۀ هدف" یسو
7
 .   پیشرفت کنند 

متنوع  پرتحرک، یت هایاز فعال یا  گستره سرشار از یسه ماهه اۀ ن مالحظات دوریا یتمامۀ جینت

 یها تیط جمعین است بسته به شراکشرفت ممیپ نرخه ک یوجود هماهنگ شده است. و با یو به خوب

سراسر  احبایان یدر م کمتفاوت باشد، روح وحدت و حس هدف مشترمتنوع در جاهای مختلف 

از  نوید بخشی ین الگویه چنکمهم است آن فهمش . آن چه گرددویژگی دوره می جغرافیایی ۀمحدود

زان ی، و بدون توجه به میریادگیۀ ه هر فرد، در حالت متواضعانک حفظ شودتواند  یم یتنها وقت ،رشد

 یه در باغستان الهک یگریخود را در رفتار و گفتار، نسبت به هر نفس د قید و شرطیت بیتش، حمایفعال

ش یرا به پهایی گردند که همدیگر بال دیهمه با" :دنیفرما ی، مبذول دارد. حضرت بهاءاهلل مکندکار می

)ترجمه( برند." یم
8

 

  های محکمبا پایه یند آموزشیفرا کیظهور  1-2

 کی ،دگرد مالحظهواند از آن منظر ت یم محدوده جغرافیایی کیعمل در  یه الگوکدوم  اندازچشم

مرحلۀ اول برای کم سن و سال ترین اعضای جامعه، " ،ز استیمتماۀ با سه مرحل یند آموزشیفرا

مرحلۀ دوم برای کسانی که سنین حساس انتقالی و پرچالش حیات را می گذرانند و مرحلۀ سوم برای 

"ساالن.جوانان و بزرگ
9

ای  نمودار بزرگی و در نتیجه پیچیدگی ،جغرافیایی هایمحدودهن یرشرفته تیپ 

 یدر جمهور یباشلوبوم محدوده جغرافیایینمونه، در  ی. براتواند کسب کند می مجهودهستند که این 

توان  یه از آن جمله مکند ک ینفر خدمت م 3111نون به حدود کهم ا یند آموزشینگو، فراک کیراتکدمو

ه همه کرد کمطالعه اشاره  یسال در حلقه هانوجوان و صدها جوان و بزرگ 3311، کودک 2111به 

-گروه هایتالشو  زدسامید و نظام مند یه دانش را تولکشوند  حمایت میده یچیپبسیار  یطرحۀ لیبه وس

 .ندک یرا هماهنگ م کودکانالس ک معلمانو  مشوقانان، یراهنمااز هایی 

 یار آسانک نسبتا یبهائ یالس هاکبه  تربزرگ اجتماعان از کودکجذب  ،نقاط عالم یاریدر بس

ها و رفتار منشرا بر  یو اخالق روحانیت یم و تربیر سودمند تعلیتأث ین به راحتیاست، و والد

مؤسسات  محدوده های جغرافیایین یشرفته ترینون در پکه هم اک یدهند. چالش یص میشان تشخفرزندان

 یبرا نظامی بادوامجاد یو ا تالشردن کنظام مند  ،کنندبه آن رسیدگی میبه درجۀ اتقان آموزشی 

ۀ ه هر مؤسسک مجموعۀ مسائلیان ی"در م :دنیفرما یم ت العدل اعظمیب. تان اسکودک یآموزش روحان

اکنون با آن رو به رو است یک مسئله از فوریت خاص برخوردار است و آن اینکه چگونه می  یآموزش

معلم برای کالس های متوالی کودکان و طبعا راهنمایانی را که بتوانند گروه هایی برای  توان تعداد کافی

" مطالعۀ دوره های مورد نیاز تشکیل دهند، بسیج نمود.
 11

ن یاه در برابر حصول ک یچالش یبزرگ 

 هکمه انخست برن پایۀسه  معلمانآموزش  یبرا ییشناخته شده است. نه تنها دوره ها ،هدف وجود دارد

نندگان و کاز هماهنگ  یه اکه شبکبل می شود،، برگزار شان موجود استآموزشی برایمواد اکنون 

ن ینند و به اک یرا همراه علمانتا ممستقر می شود  محدوده جغرافیاییج در هر یز به تدریشان ناورانی
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گر به ید پایۀبه  پایه ای، از نند تا هر سالک یاری را انکودکو  الس ها را برقرارکب آنها بتوانند یرتت

در سال  پایه های دوم و سوم یبرا آموزشیمواد ه کن یدر هند، به محض ا مثال، یش روند. برایپ

، ندردک یدهسازمان یآموزش ینارهایسم مجموعه ای از یمنطقه اۀ مؤسس 17د، یمنتشر گرد 3111

و هماهنگ  افتیمنطقه شدت  ین هار زبایو سا یبه زبان هند آموزشیمواد ۀ ترجم یبرا هاتالش

 ییان را شناساعلمم جغرافیایی هایمحدودهدفاتر با مشورت  جغرافیایی هایمحدودهو  ینندگان منطقه اک

 2111 ، نزدیک بهبود کنندهدلگرمه یج اولیتازه را به آنها آموزش دادند. نتا آموزشی و مواد ندردک

 افتند. یراه  سوم پایۀبه  کودکصد  و چند دوم پایۀبه  کودک

شرفته یپ جغرافیایی هایمحدودهاز  یاریغالب بس برجستۀ یژگینوجوانان و یروحان یتواندهۀ برنام

جایگاه ه به عنوان ک ،محدوده جغرافیایی 11ش از یاز ب یه اکشب یاری. به است شدهسر جهان ادر سر

 یاقتصادو  یاجتماعۀ دفتر توسعتحت هدایت  و برنامه مقرر شدهۀ دربار یریادگیانتشار  یادگیری برای

غلبه شده تا اجرا کردن و برپا نگه  یعمل یاز چالش ها ی، بر تعدادقرار دارند یبهائ یز جهانکمر

 هایمحدودهو  یریادگی هایجایگاهدر احّبا ه به ک گرد آمده ییدانش گرانبها. داشتن برنامه ممکن شود

از  ینده ای، تعداد فزاکنندت یرا تقو مشوقانت از یحماآموزش و  کارآیی دادهاجازه  مربوطه جغرافیایی

د نن و مقامات را به دست آوریت والدی، حماکننداز را حفظ یسه سال مورد ن ینوجوانان برا یگروه ها

انتشار  ترتیبات برایبه انجام رسانند.  محدوده جغرافیایی یت هایفعال یلک یالگو بسترو برنامه را در 

 چندگان را به صدها و در دننک  تکش تعداد شریافزا ،شرفتهیپ جغرافیایی هایمحدودهدر  یریادگی مداوم

در نوجوانان،  یمندهدف قویحس  یبا القا ن برنامه،یا ن ساخته است.کمم ،ش از هزار نفریمورد به ب

و  یانت روحیم و تربیش تعهد آنها نسبت به تعلیجوانان، افزا یدگرگون در یت قابل مالحظه ایظرف

شان، مقاومت در ع جوام سازیدر جهت به یبرعهده گرفتن اقدام اجتماع یان براآن ی، تواندهیماد

بهتر نشان داده  یساختن جهان سهیم شدن در، و شاناجتماعاتدرون  بارانیو ز مخّرب یروهایبرابر ن

 است. 

افراد  تکحره کن است کمم یها وقتنت ،ح داده شدیه در باال توضک یند آموزشیفراۀ البته دو مرحل

 زای ان مداومیجر جغرافیایی هایمحدودهن یشرفته تریپ رد ومؤسسه وجود داهای متسلسل دوره یبه سو

در رده اند. کحفظ  – دوره 21تا  31در حدود  یبرخ – طوالنی یزمان ۀدور یرا طنندگان کت کشر

 یراب . مؤمنانندرسانده ا یاری آورددستن یبه ادر سراسر عالم  یمختلف یردهاکی، روانیطول سال

گران را در گفت و یه دک یهنگامنند و سپس، کت کدر دوره ها شرتشویق شدند تا ند مؤسسه یآغاز فرا

خانواده،  ی، اعضااحباان یرا در م یرندگیت دادند، پذکام حضرت بهاءاهلل شریپۀ دربار ییگوها

ت جستند. کالعه شرمط یدر حلقه ها فورااز آنها  یاریه بسک یسانک؛ افتندیاران خود کو هم گانیهمسا

از راه تالش در تبلیغ مستقیم تا  یاد گرفتند جغرافیایی هایمحدودهاز  یارین در بسآن، مؤمنا یاز پ

هایی از جمعیت که از استعداد روحانی زیادی گروهبه "ها، شامل مالقات در منازل یا کمپین

"برخوردارند
11

زمان با افزایش توجه به هم .گیری از بهائیان تازه بودتعداد چشم اشکه نتیجه ابندیدست  

شرفته یدر پجوانان در این جمعیت ها، درصد قابل توجهی شروع به ورود به حلقه های مطالعه کردند. 

ۀ لیبه وس ،از جوانان ینده ایتعداد فزاۀ پاسخ آماد بهره برداری ازت ی، ظرفجغرافیایی هایمحدودهن یتر

نوجوانان، و البته  یگروه ها مشوقدان عمل اساسًا به عنوان یع در میت سرکحر یساختن آنها براتوانا 

هم چنین، ش است. یدر حال افزا ،یاساس یت هایگر فعالیا آغازگران دینندگان و کت کبه عنوان شر

 د.  شو یفعاالنه دنبال مبرند می سود  فرصتن یه از اک یانیش تعداد راهنمایچالش افزا

 ترویجه کدهد  یم نشان شرفتهیپ جغرافیایی های محدودهدر مستعد  یت هایربه با جوانان جمعتج

 یند آموزشیفراۀ را به هر سه مرحل یریشرفت چشمگیتا پاین پتانسیل را دارد نوجوانان  یتواندهۀ برنام
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ان جوانان یاز م به نحوی فزایندهنوجوانان،  یگروه ها مشوقانوارد سازد. تالش به منظور آموزش 

 یین هایمپکن ی. چنرا ایجاب می کندمؤسسه  ین هایمپکا یتر بیشۀ مطالع ی، حلقه هاتر بزرگ اجتماع

ن یچند یس فوریه به تأسکباشند  یروحۀ مؤسس 1 و 1 یتاب هاکۀ فشردۀ ل مطالعکتوانند به ش یم

نند تا ک یت مکمطالعه شر یدر حلقه ها بیشتر مشوقان ،زمان با گذرد؛ یگروه نوجوان خواهد انجام

می ت یخدمت تقو یبراکنند که توانایی های آنها را امل کرا ه های متسلسل مانده از دوریباق یتاب هاک

ان و جوانان کودکشتر یه بکگر اعضا، ینوجوانان، د یان خانواده هایدر م یش آگاهیهمگام با افزاند. ک

وارد می شان است ایه مناسب ک یند آموزشیاز فرا یسال، در مرحله ابزرگ یهستند، و البته تعداد

برنامه به منظور به ر یدن چشمگیوسعت بخش یچگونگمربوط به  ینش هایببسیاری از . در واقع، شوند

و با  جغرافیایی هایمحدودهحاصله در آن نندگان، از تجارب کت کاز شر یمیدربرگرفتن تعداد عظ

ان نهاده شده و یدر م یا  نش ها با مؤسسات منطقهین بیا. اند استخراج شده، یریادگی حمایت جایگاه های

 محدودهت، در ی. در نهااند ار رفتهکبه  ،رسانده اند یاری یگر اقدامات اساسید یه به اجراک یبه نحو

 یدن به انتهایان متعدد تا رسیرا در طول سال ننوجوانا یآموخته اند گروه ها احباه ک جغرافیایی های

و  اند نشان داده یاصل متسلسل یگذراندن دوره ها یبرا یاقیاز نوجوانان اشت یارینند، بسکبرنامه حفظ 

ن ی. چنضروری پرداخته اند یمطالعه و انجام دادن اقدامات خدمتبه  خود معمولبا شوق و انضباط 

این جوانان هم چنان که دوره ه ک حاکی از آن استاست،  ک، اگرچه هنوز در مقدار اندیدبخشینوۀ جینت

صفوف معلمان کالس های کودکان، مشوقان و راهنمایان را در توانند  یمهای متسلسل را می گذرانند، 

 یند آموزشیراپیشرفت ف تنها راه ح داده شده،ین جا توضیآن چه ا .محدودۀ جغرافیایی وسعت بخشند

 یریگیپشایان ه ک راهکاریرا به عنوان خود  بارها کارآیینوجوانان ۀ ، برنامحالن ی. با انیست

 به اثبات رسانده است.  ،استقدرتمندانه 

 یشرفت در جامعه سازیپ 1-3

ر یثکت یاقدامات اساس شوند، یفراوان تر م محدوده جغرافیایی کیدر  یه منابع انسانکآن هنگام 

 همۀه کشود  یم داریاز عمل پد یا دهیچیا و پیپو ی. الگوزایش می یابداف تکزان مشاریم می شود و

 یرییتغ ،شرفتهیپ جغرافیایی های محدودهار کآش یژگیویک رد. یگ یجامعه را در برم یزندگ های جنبه

ند جامعه یفرا داللت های عمیق تربه  ،فعالیت ها فراتر رفتهد یتزا صرف دغدغۀ ازه کاست  یکدرادر ا

 د:نیفرما یم 3112ام رضوان یپبیت العدل اعظم نگرد. در  یم یساز

برای ترویج یک الگوی غنی و  نیز مندی آنانبا عمیق تر شدن تجارب دوستان، توان

جغرافیایی افزایش یافته است، الگویی که صدها یا حّتی ۀ زیبای زندگی در یک محدود

گیرد. بینش های متعّددی که این خادمین عزیز امراهلل از  هزاران نفر را در بر می

خرسندی فراوان است، از جمله آنکه: پیشرفت مساعی خود کسب می نمایند موجب 

جغرافیایی فرایندی است پویا با ماهّیتی الزامًا پیچیده که ۀ تدریجی نقشه در سطح محدود

نمی توان آن را پدیده ای ساده انگاشت؛ این فرایند با افزایش توانائی در پرورش منابع 

به خدمت به پیش می رود؛  قائمین اهنگ نمودن و سازمان دادن اقداماتانسانی و در هم

 با ازدیاد این توانائی ها، تلفیق طیف وسیع تری از ابتکارات امکان پذیر می شود...

در واقع نفعی را که از کمک هر فرد عاید پیشرفت کّل می شود قدر می دانند و بدین 

ترتیب خدمت هر فرد به فراخور امکانات شخصی او مورد استقبال همگان قرار می 

گیرد.
13
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ۀ نندکت یتقو متقابالسرشت  ،محله هاو صمیمی تر دهکده ها و تر  کوچک یدر مجموعه ها

ت کدار و مشاریو رشد پا می شودارتر کند مؤسسه آشیفراۀ نندکر دگرگون یو تأث یاساس فعالیت های

 :توضیح می فرمایندهمان طور که بیت العدل اعظم  .می شودرتر یان پذکام عمومی

بر استقبال مردم از تعالیم حضرت بهاءاهلل تمرکز می یابد، مردمی که  این رویکرد در اصل

ند که از طریق شرکت ابرای تقلیب روحانی منبعث از ظهور حضرتش آمادگی دارند و مشتاق

آموزشی، رخوت و بی تفاوتی حاصل از ۀ در فرایند آموزشی ارائه شده توّسط مؤّسس

الگوهایی از عمل را که باعث ایجاد تحّول در  کنار گذاشته به جای آن نیروهای اجتماع را

در هر محّله یا هر دهکده ای که این رویکرد چند سالی توسعه  زندگی می شود دنبال کنند.

یافته و احّبا تمرکز خود را حفظ کرده اند، نتایج قابل مالحظه ای به تدریج ولی قاطعانه آشکار 

مسئولّیت پیشرفت اطرافیان جوان تر از دهی به جوانان موجب می شود تا می گردد. توان

ساالن از مشارکت جوانان در گفتگوهای پرمحتوا و سودمند خود را به عهده بگیرند. بزرگ

ه از طریق فرایند آموزشی لهای حاصدورآراجع به امور تمامی جامعه استقبال می کنند. دست

یجاد می کند و فضاهای ا نمندی برای مشورت را در پیرو جوان به طور یکساجامعه، توان

مند پدیدار می شود. با این حال، تغییر و تحّول صرفًا به بهائیان تازه ای برای مکالمات هدف

و افراد دیگری که در فعالّیت های اصلی نقشه شرکت می کنند و قاعدتًا ممکن است انتظار 

ًا تحت تأثیر قرار رود که زمانی طرز فکر جدیدی اّتخاذ کنند منحصر نمی گردد. جّو محیط کّل

وسیعی از جمعّیت ایجاد می شود. تساوی ۀ گیرد. گرایش به ستایش خداوند در بین گسترمی

زن و مرد با جلوه های چشمگیرتری ابراز می گردد. تعلیم و تربّیت کودکان اعّم از پسر و 

 البقدختر، مورد توّجه بیشتری قرار می گیرد. خصوصّیات روابط درون خانواده که در 

قرون و اعصار شکل گرفته به نحو محسوسی تغییر می یابد. حّس مسئولّیت ۀ تصّورات کهن

شوم ۀ که سایمحّلی و محیط اطراف خود فراگیر می شود. حّتی بالی تعّصب ۀ نسبت به جامع

یگانگی می گردد. نهایتًا مساعی ۀ خود را بر هر اجتماعی افکنده به تدریج تسلیم قوای غالب

 ّبا بر جوانب مختلف فرهنگ تأثیر می گذارد.جامعه سازی اح
12
  

ا اّم ،دهند ینشان نم شوندت فشرده یفعالآن که مراکز  یبرارا الزم  رشیمحله ها پذۀ البته هم

استقرار  را  یاساس فعالیت های بند وای یگران دسترسیتوانند به د ینند، مک یان، هر جا زندگیبهائ

 ،ه اقامت دارندک محدوده جغرافیایی یان خود در هر جایآشناان یرا از م ینندگانکت کو شربخشند 

 یگریو دو عمیق تر  زکدر مناطق متمر یکیه ک – زماندو موج هممشترکات نند. در شناخت کدعوت 

 یبه آسانشرفته یپ جغرافیاییهای  محدودهدوستان در  –ع تر است یوسو   محدوده جغرافیاییدر سطح 

ثرت در کنند. وحدت در کمی  کدررا  یجامعه ساز یبراواحد  یاقدام جمع کیدر  خودت کمشار

چارچوب عمل نقشه آن طور که در را  یتواند نقش یم یه در آن هر مؤمنک دشو یهر ماظاقدامات 

، دارندت کشر یمتفاوت فعالیت هایدر  مختلفه افراد ک آن و با وجودابد. یبتعریف شده برای ایفا کردن 

رفته با پذیرفتن تعداد فزاینده ای از شرکت کنندگان در الگوی حیات رفته دارند و کمشتر یهمه هدف

 . کنند یم کدرکنند، ایفا می گران یدسهمی را که  یبه آسان جامعۀ خود،

  کارآ یطرح سازمان کی 1-4

و متعاقبًا یاری شدن آنها به شروع  از افراد ینده ایت خدمت در تعداد فزایشتر ظرفیبۀ با توسع

محدوده ، وابسته که تعداد دائم التزایدی از شرکت کنندگان را در بر گیردتعداد فزاینده ای فعالیت های هم

یک نظام هماهنگ سازی و د به مرور زمان، با یت بایظرفایجاد ند ین فرایا .پیشرفت می کند جغرافیایی

تنها " :دنده یح میت العدل اعظم توضیل شود. بیمکت فزوده می شود،حمایت که دائمًا بر پیچیدگی اش ا
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دهی به سطحی پیچیده تر افزایش تعداد نفرات و فعالیت ها مستلزم آن است که طرح های سازمان

"برسد.
14

، محدوده جغرافیاییدر محله ها و در سطح  فعالیت ها ییایهمراه با انتشار جغراف یرشد عدد 

به کار می رشد ۀ فشردۀ مبرنا کیس یتأسآغاز  یاه برک اولیه را یهماهنگطرح یک شتر یبۀ توسع

ست بر بوده ا یشرفته گواهیپ جغرافیایی های محدودهۀ تجرب. ضرورت بخشیده است یضرور رود،

جغرافیایی... از حیث ساختارها و ۀ کار این سیستم محدودۀ شیو" :دنیفرما یه مکت العدل اعظم یب کالم

"قابلّیت قبول سطوح بیشتر و باالتری از پیچیدگی را دارا است... ذاتا روابط و فّعالّیت هافرایندها و 
15
 

 جغرافیایی های محدودهظهور در در حال  تالش های متنوع و نوپایان یاز م ستین نکه ممک یدرحال

م کن نقطه دست یرد، در اکعموم استخراج ۀ استفاد یرد را براکیرو کیتنها  ،جهان سراسرۀ شرفتیپ

 توجه است.  شایانعدسه ُب

تقسیم کردن محدودۀ  نده،یفزا یدگیچیپ خاطر، به جغرافیایی های محدودهن یشرفته تریدر پ

یک تالش متمرکز به جهت جغرافیایی به نواحی کوچک تر و نیز انتخاب محله ها یا دهکده هایی برای 

محفل  کیدر حوزۀ وظیفۀ  بزرگ یشهر زکاست. مرا ت یافتهضرور یادگیری دربارۀ جامعه سازی

و  ییروستا جغرافیایی های محدودهه ک یشده اند، در حال سازمان دهی سکتورهایی در محلی یروحان

از  ییها مثالاند.  دهیگرد یم بندیواحد تقس یجاد تعدادیاا ب ،دارند یمحل یچند محفل روحانه ک یشهر

ن یمع مسیر های در امتداده کاست یلمبکا در کاوکنورت دل  محدوده جغرافیاییمسیر پنج  ،ن واحدهایا

به بخش  هجامع 73 ردنک یبنده از گروهکا ینکدر ۀ تریکی غربی و سه منطق قرار دارند رانیاتوبوس

م یتصم، دهکده هاارتباط با محله ها و  ه به وجود آمده است. دریهمسا دهکدۀ 31تا  31ل از کمتش یها

موارد آسان نبوده است. ۀ در هم ،ل دهدیکرا تش کوچکۀ مجموع کیتواند  یم یزیه چه چکن یا یریگ

نار ک کوچک دهکده هایاز  ی، تعدادکه جمعیت پراکنده ای دارد ایدر زامب مباِپ محدوده جغرافیاییدر 

ه هایی را شکل دهند که برای یادگیری به اندازۀ کافی بزرگ شدند تا مجموع یبندگر گروهیدهم هم با 

ع آغاز یوس یار در مناطق شهرکدوستان با ، یاجنگ در مالزک محدوده جغرافیاییس، در کبرع هستند.

 مجهودات یه براکردند ک ییرا شناسا یتر کوچک یان هاکمن مناطق، یادرون  ،جیرداما به ت ،نمودند

 مناسب تر بود.  یجامعه ساز

 یهماهنگۀ تاز یدهد الگوها یاجازه م محدوده جغرافیایی کیواحد در درون  ردن چندکن ییتع

و  سازیهماهنگ  مشغول به. تعداد افراد به وجود آیندتر  کوچکخدمت به دوستان در مناطق  یبرا

. در استوابسته  تر کوچک ین مجموعه هایت در اکزان مشاریبه رشد در م عموما ،تیحما

یکی از سه حوزۀ فعالیت ه، هر یک برای نندک هماهنگسه نفر  جغرافیاییهای محدوده ن یتر پیشرفته

ن است از دوستان کمختلف، مم یرواحدهایز ییبا شناسا تعریف شدۀ مؤسسه، تعیین می شوند.

نندگان ک  هماهنگاوریا به عنوان یمؤسسه  یاضاف گاننندکک  هماهنگترخواسته شود به عنوان   باتجربه

ن نحو یز به همین برای سکتوررشد ا یغ یتبل تئیه کیه کد بوده است یها مف نمونه یند. در برخنکخدمت 

 ناحیهغ یتبلۀ لجنت یتحت حماتعیین شود که  سکتور در رشدۀ نندکل یفرد به عنوان تسه کیو  دیآپدید 

شکل گرفتن در حال  یررسمیغ یساختارها یبعض ،ها محله ن ترییپادر سطوح  یند. حتک میعمل  یا

در . دهد یم ترویجت را کزد و مشاریر یند، نقشه مک یت موره مشک یزکمر یمثل گروه ؛هستند

ل ینندگان و تسهکهماهنگ خدمت کردن در حال انجام گرفتن است،  زیادی فعالیته تعداد ک ییجا

به صورت تمام وقت به عنوان بخشی از یک طرح رسمی هماهنگ سازی ضروری نندگان رشد اغلب ک

ۀ کشبیک  ،در حال ظهور است امپیشگ جغرافیاییهای محدوده شتر ی. در هر مورد، آنچه در باست

ه کآنها است  تعیین شده به جهت مساعدت اوریو  هنندکهماهنگ  چندینمشتمل بر  رومندین یادار

انادا، تا کمانند تورنتو در  جغرافیاییهایی محدوده نفر در  11از حدود مجموعًا  نونکتعدادشان هم ا

موجود  یساختارها ،در هند یرسد. در شهر دهل یم غربی یکیرتو  یباشنفر در لوبوم 31ا ی 11تعداد 
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 1311مشتمل بر  یت اساسیفعال 311ه در حدود کنفر است  33شامل  ییبه تنها ،ش نگرکراهۀ در محل

 نند. ک یت مینفر را حما

 یاست. محافل محل یمحل یت محافل روحانکزان مشاریش میافزا ،گریدبخش دیو نو یاتیحامل کتیک 

فراهم شان  یت هایمسئول زمینۀت العدل اعظم در یب 3111دسامبر  38ام یه در پک یتیاز هدا یبا آگاه

"اساسی های فّعالّیت در فرد هر شخصی اشتغال و با " شده
16

سهم خود را در  ًامرتب، غنا یافته است 

 یزیدر جلسات برنامه ر مرتبندگان محافل اغلب به طور ینند. نماک یم یبررس این تالشکلّیت 

ت یفعالادوار تواند  یم آنها آن محفلۀ لیه به وسکرا  ییاو روش ه می کنندت کشر جغرافیاییمحدوده 

 یاعضاۀ توانند به هم ین میچن گذارند. محافل هم یان میدر م آن یگر اعضایبا د ،ندکت یحمارا 

م یکو تح کار ترویجمعنادار در  ینقش کیه هر ک کنند و تضمین کنندت یق و حمایشند و تشویندیجامعه ب

 ابد.یمی 

 اجتماع زندگیدر  شتریبت کمشار 1-5

می مل اعتها وارد با خانواده  کیاز نزد ،شرفتهیپ جغرافیایی های محدودهه دوستان در ک یهنگام

تالش . یابند یم حیات اجتماعخته با یشتر درآمیشتر و بیبرقرار سازند، خود را ب یواقع یو دوست شوند

 حوزۀ دول از "کتشم، عمومًا پدید می آید کمشتر یها یاز گفتگو و نگران یعیه به طور طبکآنها  های

"دیگرند یک کنندۀ تقویت و مرتبط هم به که فّعالّیت
17

اجتماع و  در جیرا یت در گفتمان هاک: شراست 

رد؛ یگ یرا دربرم یمررسیبًا غیساده و تقر ییتالش ها ،ها ن گامی. در هر دو مورد، نخستیاقدام اجتماع

 . تکامل یابندده تر و مداوم یچیپ مجهوداتی صورت بهاز آنها ممکن است سرانجام  یبرخ

 یو ارزش ها ادراکاغلب بر  گذارند یخود م یو محله ها دهکده هاه دوستان در ک یه ایر اولیتأث

 یالس هاکت یفیکان و جوانان است. با بهبود کودک یو جسمان ی، اخالقیمربوط به آموزش روحان

م و یتعل اتموضوعۀ معنادار دربار یگفتگوها یت مؤمنان براینوجوانان، ظرف یگروه هاو  کودکان

در فرزندانی که  نین حالت، والدیا به تبعاست. رده کشرفت یز پیجوانان ن یاخالق یت و تواندهیترب

 کیادمکشرفت مطالعات آیت و تعهد به پینسبت به اهم یتربیش کادارا ،دارندت کشر یبهائ یبرنامه ها

 . نشان داده اندشان  انکودک

ن به یچن هم دهکده هامحله ها و  یان خانواده هایمداوم در م یمانه و گفتگوهایصمهای  یدوست

ا ینوجوانان،  ی، گروه هاو بازنگری ده است. جلسات تأملیانجام یمحل یازهاین از یشتریب یآگاه

تعالیم امر  یریارگکبه ۀ نحو یتا بررسند ک یا میجامعه مه یبرا ییفضاها ،محلهۀ افات نوزده روزیض

 مردم از گروهی اقتصادی یا اجتماعی حیات های جنبه از بعضی یا و یک اصالح منظور به" مبارک

"باشد می
18

در حال  کیو به طور ارگان شروع شده اند کوچک یاسیدر مقبرخی تالش ها نند. کرا آغاز  

محدوده نمونه، در  یمحله ها در حال اجراست. برا ای دهکده هان انکساخود ۀ لیبه وس و  هستندتوسعه 

 یتقاطع اصل کیه به کهر ن کیعبور از ر یمسدند یفهماز نوجوانان  یتانا در وانواتو، گروه جغرافیایی

 یگاهپل و استراحت کین منظور یصعب العبور است، به همسالمندان  یرا، به خصوص برسد یم

استراحت توانند ، بندیمایپ یماده یرا پ یطوالن یمسافت ها ی کهانرفمسا که در آن ساختند و ابتدایی ساده

  رند. ین در آنجا پناه گیسنگ یا هنگام باران هایو نند ک

است  یریشود تأث یده میشرفته دیپ جغرافیاییهای محدوده نده در یه به طور فزاک یگرید یژگیو

ه امروزه اغلب ک یزنان داشته است؛ زنانت کزان مشاریش میت و افزایظرفایجاد ند مؤسسه در یه فراک

 اطمینانی یاساس فعالیت هایزنان و دختران با آغاز . هستند یو ادار یغیتبل یارهاکشتازان یاز پ

بلندتر در  ییصدا جلسات،و دیگر  بازنگریت در جلسات تأمل و کمشار باو اند نده به دست آورده یفزا



11 
 

الس ک علمانن مادر خدمت به عنو شانارات دخترانکابت ه ازک ین، در حالیوالد. دارندجامعه  امور

به ، گرفته اندقرار تأثیر تحت مطالعه  یان حلقه هایا راهنماینوجوانان  یگروه ها مشوقان، کودکان یها

های محدوده . و در دست یافته انددختران  یبا پسران برا یت مساویم و تربین تعلیت تأمیاهمدرک 

زنان  یپارده اند، مردان جوان همکهنوز حفظ  راشرفت زنان یمانع پ یسنت های دگاهیه دک جغرافیایی

، ۀ نونیگپاپوآ داگا در  محدوده جغرافیایی، در مثال ی. برامی شوندل یتبدفکور ر ییتغ عامالنجوان به 

 ، نه تنها به عنوانبه آنها محول شدهان کودکخانه و مراقبت از  یارهاکه معمواًل انجام ک یزنان جوان

تا  یه حتک یاملکت ،گردند یز میس آن نیا رئی یمنش یه حتکبل ،شوند یانتخاب م یمحافل محل یاعضا

 رقابل تصور بود. یش غیپچند سال 

معینی،  جغرافیاییهای محدوده ، در که در سطح توده ها صورت می گیرد ن جنبش هایعالوه بر ا

می ت یتقو بهائی تعالیمملهم از  دفاتر یاقتصادو  یاجتماعۀ توسع یت هایق فعالیاقدامات دوستان از طر

ه ک یا، جوانانیلونگا در زامبینیِمو یشرق محدوده جغرافیاییوال در یاتوک ی، در روستامثال ی. براشوند

، به داشتندت کشود شر یدو عرضه منینشیاد ایه توسط بنک یاقدام اجتماع یبرا یسازه آمادۀ در برنام

 یباال به سطوحردند تا کرا آغاز  یارکدرختۀ پروژ کی ،چند گروه نوجوانان ی ازراه نوجوانانهم

ن ی. ادربرگیرندۀ ایجاد شیار و سوزاندن رسیدگی کنند یسنتکشاورزی  یروش ها ناشی از ییجنگل زدا

س محل، مقامات یت رئیحمااکنون و  ساختت یر فعالیرا درگ دهکدهمردم  هک ردکرشد چنان اقدام مهم 

 . می کندافت یرا در حکومت یدارجنگل وزارتو  یمدن

  برنامه های نوپدید رشد –3

رشد، به ۀ برنام کیظهور نشان دهندۀ  نمادن یه نخستکد نیفرما یمدسامبر  38ام یت العدل اعظم در پیب

 : شود یدان عمل مشخص میبه م یمنابع انسانۀ یان اولیجرۀ لیوس

 هر و ترکیب هر با نوجوانان، های گروه و کودکان های کالس دعا، جلسات که معنا بدین

 اند کرده طّی را آموزشی مؤّسسۀ متسلسل های دوره که شود می اداره کسانی توّسط تعداد،

.بندند پای دهند می ترویج ها دوره این که جمعی و فردی تغییر و تقلیب بینش آن به و
19
  

ا چند نفر از ی کیشود. نخست،  یآغاز م نوپات یرفظدو  توسعۀرشد با  ۀ تازۀبرنام کی

 یاریمؤسسه دوره های متسلسل را در مطالعه  ید بتوانند افرادیبا محدوده جغرافیایی کیدر دوستان 

د بتوانند ین افراد باینند. سپس، اک یهمراه شانیاساس فعالیت های  ردنک آنها را در آغاز دهند و

در بخش  یی که. با به ثمر نشستن تالش هاندینماجذب  یاساس فعالیت هایت در کشارمگران را به ید

را ش از حد یانتظارات بمورد نظر مؤسسات  صورت می گیرد، خطوطن یدر اهای مختلف عالم، 

 ند. رگذامی نار ک  ،را ظهور یافته انگاشتد رشد یجدۀ برنام کی آن که بتوانش از یپدربارۀ موارد الزم 

اّولین ن یورای اتا بتوانند به  کار می کنند جغرافیایی محدوده 1311دوستان در حدود  نون،کهم ا

 3111تا  1111د هنوز به یبا ین اقداماتیخود برسند و چنفرایند رشد توسعۀ در  دعدتمنماد از نمادهای 

ه به ک محدوده جغرافیایی 1111ابد تا به هدف ینده گسترش یگر در سه سال آید محدوده جغرافیایی

 . دست یافته شود ه،دین گردییتع یلهت العدل اعظم ایبۀ لیوس

 ظرفیتایجاد  یبرا ییمبناس یتأس 2-1

افت یبه عنوان هدف درصرف نظر از این ن باشند، که ساک محدوده جغرافیاییدوستان، در هر 

س یتأس یاقدامات خود را در راستا دیبا یچ درنگیبدون ه، ریخا یانتخاب شده باشد  کیستماتیتوجه س

ا یمحله  کی تنهاچند مؤمن مشتاق در اقدامات با  کاند کارر اگ یند. حتینمارشد آغاز ۀ برنام کی
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تواند به  یم بارقۀ نخستین، یآموزش سالمند یفرایک ق یرطزمان، از  رآغاز شده باشد، به مرو دهکده

ن یچن ی. وراکند یمتحد جذب ممجهودی افراد را به تعداد فزاینده ای از ه کل شود یتبد یشعله ا

ر را کا مناطق بیت و یحما دار شده تا از مؤمنان در هر محلیپد کارآساده اما چندین راهبرد ، اقداماتی

 . کند فتح

 مهاجرت 

 کی آغاز یهاراهکاراز  یکیبه  عالمان یئخود به بها 3111 هم 32ام مورخ یت العدل اعظم در پیب

 فرمودند.رشد اشاره ۀ امنبر

نیازمند خدمات چندین هزار نفس فداکار خواهد بود موفق نقشه  پیگیری، یدر پنج سال آت

رد تا کخواهند  کخود را تر یخانه هاکه عشق به حضرت بهاءاهلل آنها را برانگیخته و 

 جغرافیایی های محدوده تا شمارن شوند کسا های کوچک و بزرگشهر  ها،دهکدهدر 

برسانند. 1111رشد را به  یبرنامه ها یدارا
31

 )ترجمه غیر رسمی( 

 یا هخارجهدف مهاجرت محدوده های جغرافیایی ونت در کسفراخوان ن به اکنو هماز مؤمنان  تنصدها 

، یلکپاسخ داده اند. به طور  هایی که به یک فرایند رشد ارگانیک منجر شوند، ه و آغاز تالشداخل

گروه  مشوقانمطالعه،  یان حلقه هایراهنما در نقشه کاند، کسانی بوده  از جوانان ن نفوسیاز ا یاریبس

محدوده های در ر و آموخته اند چطو ،رده اندکتجربه کسب  کودکان یالس هاک علماننوجوانان و م یها

شتر آنها به عنوان مهاجران یزند. بیرآمتر داجتماع بزرگبا  یعیطب صورتبه خود ۀ پیشرفت جغرافیایی

ا دو سال ی کیتوانستند به طور تمام وقت به مدت  یند و چون اغلب مکردام به خدمت یوتاه مدت قک

 . انجام شدباال  یجامعه با سرعتنیز توسعۀ در رشد و  رفتشیپنند، کخدمت 

  های سّیارگروه

ممکن است گروه های " فرمودند: رشدۀ برنام کیظهور ۀ ح نحویت العدل اعظم در توضیب

"تحّرک بخشندفّعالّیت های نوشکفته ۀ سّیار دعوت شوند تا به مجموع
31

فراهم  اته مؤسسک ییدر جا 

 یت هایند از حماستتوان یا مهاجران و مؤمنان محل می یافتندمیهاجران را در آغاز پرچالش م کردن

گروه ا ی، عضو هئیت معاونت کی توسطن شده ییتعی مساعد گاه  فرد، کیف بهره مند شوند، عمضا

هدف  جغرافیاییهای محدوده به ، تعاونی یو نگرش ناب یجارببا ت یل از مؤمنانکشمت یغیتبل های 

اغلب  ،تیحمانوع ن یادر تقویت رسانند.  یاریند مؤسسه یم فراکس مستحیشده اند تا به تأس فرستاده

 کیرا در  یرشد بتوانند زمانۀ بدون برنام جغرافیاییهای محدوده  ی ازدوستان کهداده می شد  یبیترت

ش یبه پۀ ق تجارب دست اول از نحویخود از طر کدر بگذارنند وافته یتوسعه  محدوده جغرافیایی

 .ش دهندیافزا رشدند یفرا کیراندن 

 یبرا یاریبس یتالش ها ماریشوس،در سواحل  زگیرودر یره ایجز محدوده جغرافیاییدر 

 یم کره را تریجز ،رفت، اما هرگاه در آخریوتاه مدت صورت پذکداخلی ونت دادن مهاجران کس

مجاور به ۀ منطقباتجربه از  مشوقل از چهار کمتش گروهیماند.  یند رشد متوقف میهمواره فراردند، ک

به آن ت یمنابع درون جمعۀ نوجوانان و توسع یس گروه هایتأس یبرا یامه انمدت سه هفته با بر

ن آنها یو والد ندافتی ینوجوان دسترس 31، به یمحل مشوقدو  کمکآنها با ، ۀ اّولهفت در. سرزمین آمدند

ب دادند؛ یرا ترت یهفته ا کین روزانۀ یمپکیک دوم، ۀ ح برنامه مالقات نمودند. در هفتیتوض یرا برا

ر ین ادامه دادند تا تأثیبه مالقات با والد مشوقانسوم، ۀ ت جستند. در هفتکنوجوان به طور ثابت شر 11

 یداشته باشند. از گروه نوجوانان ییت هایفعالخواستند ز ینفرزندان کوچک تر نند. ک یابیبرنامه را ارز



12 
 

ه در کرود  ید میمو ا ه خواهد شدسال 11 ینفر به زود 2ند، یجو یت مکنون در برنامه شرکه هم اک

اش  یم گرفت تا در مالقات بعدیتصم ماریشوساز  یارسالگروه ند. کت کشر 1تاب ک ۀمطالعۀ حلقیک 

 . ترتیب دهدرا  اننوجوان یهاشتر در گروه یدادن ب یارین یو همچن 1تاب کۀ مطالع

 تشکیالتیت یاحم

ان مؤسسات متعدد یق شدند تا پس از مشورت در میتشو یپنج ساله، جوامع ملۀ در آغاز نقش

برنامه  شروع کردنۀ دربار یریادگی در آنجا توانند یه مکرا  محدوده جغرافیایی یمربوطه، تعداد محدود

هم  ،هیاول یهات یموفقتجربه و با داشتن   شورها،ک یاری. بسنمایند، انتخاب کنندد رشد را آغاز یجد یها

ش یپ وارنددیه امک جغرافیاییهای محدوده همۀ در  را کارتا بتوانند  استقراریافته دارندند یفرایک نون کا

 برخی کشورهای دیگرنند. ک، آغاز به پیش روند ین نمادنخستورای تا ]مرحله ای[ نقشه این ۀ از خاتم

 به گونه ای کهن حوزه گسترش دهند، یدر ا ،ش رویل سال پوشان را در طاقداماته کآنند ازمند یهنوز ن

ریشه گرفتن فرایند مؤّسسه و آغاز به شکوفایی آن در هر محدودۀ جغرافیایی وجود  زمان کافی برای

 .داشته باشد

ت ئاز همه اعضای هینهادهای امری، و بیش مؤسسات و ۀ "هم :دنیفرما یاعظم م لت العدیب

معاونت، که اهداف سلسله نقشه های جهانی جاری را ترویج می نمایند باید آن چاالکی و هوشیاری را 

"که توّلد یک چنین فرایند پویایی ایجاب می کند از خود نشان دهند
33

ن به دیرس یه براک راهبردیهر  

 محدوده جغرافیاییه در ک یداخل مهاجریک است.  یضرور تشکیالتیت یار رود، حماکن هدف به یا

ت خود را با ین خانم فعالیافت. اینجا را در آ یمیعظ یرندگید پذین گردکار ساکا در ماداگاسورانتسناایف

ان را در کودکن یاز والد یرد. او توانست تعدادکآغاز  کودکانالس ک یک ۀجلسات دعا و ارائ یزبانیم

 ه ک یکمکنداشت.  یشرفتیگر پید محدوده جغرافیایی یمدت زمان یا برااّم ،مطالعه وارد سازدۀ حلق کی

د یاز محل بازد یا ناحیهۀ نندکه هماهنگ ک یرد. هنگامکجاد یا یتفاوتافت شد یدر یآموزشۀ از مؤسس

 یگروه ها مشوقه به خدمت به عنوان ک یجوانان ییشناساۀ لیگر توانستند به وسیدکیا با رد، آنهک

مالقات با جوانان و  یموزون برا ی. آنها اقدامک بخشندتحّرفرایند رشد را ، دادندنشان نوجوان عالقه 

ان گذاشتند و یم نوجوانان را با آنها در یروحان یتواندهۀ ، اهداف برنامندشان انجام داد یخانواده ها

ز کمر کیسسه را در ؤم ین جوانان دوره هایردند. اکنه از جانب آنها را فهرست کمم یت هایحما

ت کشر 111با  ،نه گروه نوجوانان ،نونک. هم او امر مبارک را قبول نمودندند گذراند کینزد یشهر

از نخستین نه ماه مّدت  در فقط محدوده جغرافیایین ی، ادوستان محلۀ وجود دارد. با خدمت فعاالن ،نندهک

 رد. کگذر  نماد

 

 اساسی هایفّعالّیت دسترسیحدود گسترش    3-3

غاز آرشد  یس برنامه هایتأس یبرا یاقداماتدر دو سال اخیر ه ک یدیجد جغرافیایی های محدودهر د

شان[]و شرایط شخصی "شخصی اقدامات از حاصله های فرصت ده است، دوستان از "یگرد
32

بهره  

روزانه با آنها  یگه در زندک یبا مردمشان دربارۀ شرایط روحانی و مادی جوامعگفتگو  اند و به برده

وزان جوان دانش آمشان، مغازه داران، فرزندان ایهمدرسهمان کودکن یگان، والدیهمسا -ابند ییتماس م

هزاران های  داستان. ندا هت جستکشر- ردندک یمالقات م یعموم یه در فضاهاک یدیجد آشنایانا ی

در  مؤمنانمی فرمایند ظرفیت  هک کردهد ییت العدل اعظم را تأیب برخوردها، این مشاهدۀمورد از این 

"گروه و طبقه هر از مردم با روحانی مهّم مسائل مورد در مند هدف گفتگوهای شروع"
34

رو به رشد   

."باشد رشد محّرک تواند می " یاساس فعالیت هایاز  کیهر این که و  است
35
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ش یالس به نه نفر افزاکرد و کرا با دو فرزند خود آغاز کودکان الس ک کیدر بالروس  یمادر

 یمادر و شوهرش در دوره هااین و  ندعالقه نشان داد یبه زود 11تا  13ن یاز سن یجوانانافت. ی

نند. کگروه نوجوانان خدمت  مشوقاناموزند چگونه به عنوان یت جستند تا بکشر یآموزشۀ مؤسسۀ فشرد

ان کودکن یوالدۀ ندیفزاۀ مطالعه در پاسخ به عالقۀ حلق کی، دوم یاساس فعالیتن یا از به راه افتادنپس 

ا یمهنبضی برای شروع حرکت دعا ۀ جلس کی، در ایاالت متحده جغرافیاییای محدوده ل شد. در یکتش

پس از  یمک. و شکل گرفتدعا  ۀ نندگان در جلسکت کاز شر یمطالعه با برخۀ حلق کیج ی. به تدرکرد

محدوده  کی. در شدل یکآن تش یاز پنیز گروه نوجوانان  کی وآغاز شد  کودکانالس ک کیآن، 

خدمت  یبه جوانان و دعوت از آنها برا ین گام دسترسی، نخستیجیدر ف نمودار شدندر حال  جغرافیایی

، محفل این اقدامت از ینوجوانان بود. به منظور حما یل و حفظ گروه هایکتش مشوق به جهتبه عنوان 

ه یاتمام رسانند. اقدام اولرا به  1تاب کۀ مطالعیک بار ش یاعضاۀ م گرفت همیتصم یمحل یروحان

 یت آنها در دوره هاک. و با مشارکردرا به خود جلب  وسیع تر  اجتماعت جوانان از کعالقه و مشار

الس کس یتأس یبراهم چنین ه کنوجوانان بل یر گروه هایثکنه تنها به منظور ت یمؤسسه، منابع انسان

 افت. یتوسعه  کودکان یها

رار شده کت عالمسراسر   جغرافیایی های محدودهبسیاری اگون در گون یبه روش هاکه  ن تجاربیا

محدوده  کیچگونه  کیستماتیاقدام س عرصۀبه  یمنابع انسانورود ۀ یان اولیه جرکدهد  ینشان م اند،

 راند.  یش میبه پ در راستای پیوستار توسعه، به سرعت نمادن ینخست ورایرا به  جغرافیایی

 هاتشدید فّعالّیت –3

 گبه منظور هماهن یاز سازمان ده ی، سطح باالتریاساس فعالیت های حدود دسترسیگسترش با 

اق ید. اشتشو یار مکم آشیکو تح ترویجادوار در  تمایزیم آهنگضربد و یآ یمپدید ردن اقدامات ک

و در پاسخ به  گیرندبیش از پیش وفق و انس مینقشه  یا ابزار و روش هاب، بدایمیش یافزادوستان 

شتر، یت بی. آنها با فعالکنندمهارت بیشتر پیدا میاطراف خود  یط منحصر به فرد اجتماعیشرا

می افزوده  ی را کهیها یدگیچیت پیریو مد خود یها یت انرژیهدا یالزم برا یتمؤسسا یساختارها

ش یرشد به پۀ فشردۀ برنام کیس یتأس یعنیدوم  نماد یه مرور زمان، به سوب برقرار می سازند.د وش

 روند.  یم

ن تنها یاز است، ایمورد ن نمادن یفرارفتن از نخست یبرا یقابل توجه تالش ممکن است هک یدرحال

ر نگه داشتن دایپاو  اتم شدت اقداموش مدایاافز یوشش براکد در یه باکچالش هاست  یاریغاز بسآ

موارد، دوستان با  یدر برخ در واقعرد. یقرار گ رسیدگیه مورد جامعۀ نیز توسعند رشد و یفرا

اهش کا به یرده کف یشان را ضع یانرژبرای مّدتی ه ک شده اندروبه رو  یا موانعی سوءبرداشت ها

ه غلبه بر چالش ها که اند دیرس کن دریسب تجربه به اکا بآنها . منجر شده استشان یهاتالشقلمرو 

 دهد. یل میکرا تش ذاتی سفر آنهابخش یک 

در راستای  جغرافیاییهای محدوده شرفت یبه منظور پ تشدید فعالیت ها براین رو، در تالش یاز ا

 نوپای یسالم برنامه ها ییایه چگونه پوکن خواهد بود یا ک سواز یچالش مؤسسات  ،توسعهپیوستار 

 ودهمحدرشد را در ۀ فشرد یچطور برنامه ها این که گرید ی، و از سوو توسعه دهند کنندرشد را حفظ 

 ینواختکیبه سطح در آنها  یمنابع انسانۀ ت و توسعیسطح فعال به نظر می رسد هک جغرافیایی های

یاری تا دوستان را  پدید آمدهردها کینش ها و رویب برخی، این زمینه. در ندیادوباره زنده نماست ده یرس

 خود منابع از دهند، تشخیص را خویش امکانات باشند، داشته خود اطراف واقعّیات از قرائتی"دهد 

".گویند پاسخ وسیع مقیاس در تحکیم و ترویج نیازهای به و نمایند استفاده
36
. 
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 ند مؤسسه یت فرایفیک ارتقای 3-1

هدف و ۀ ، دربار3111دسامبر  13ام مورخ یو در پ 3111ام رضوان یت العدل اعظم در پیب

ام ها، ین پیا عمیقۀ مطالع . بافرموده اندح یت آن توضیفیکت یت تقویند مؤسسه و اهمیفرا سرشت

 ۀتوسع یزنده براسرو  کیستماتیند سیفرا کیجاد یه اکنائل آمده اند  کن دریمؤمنان و مؤسسات به ا

 کّمی مستمّر آوردهای دست حصول نهایتًاه "ک می دانندآنها خواهد بود. آنها  ی، چالش اصلیمنابع انسان

."بود خواهد کیفی پیشرفت به منوط
37

 زمینۀ" چه در ،"اعدادۀ دربار یردن نگرانکن یگزیدوستان با جا 

سسه ؤم ندیفرا ییارآکبا اعتماد به  ،لیتسجچه شمار موارد نندگان و کت کشر ، چهیاساس فعالیت های

ۀ در هم یند آموزشیت فرایفیکرا بر  ید مجددیک، تأبه گروه های فزاینده ای از افراد یتواندهدر 

ام یت العدل اعظم در پیه بکدهند. همان گونه  یقرار م ،مطالعهیفیت حلقه های ک، به خصوص سطوح

."نقش کسانی که در مقام راهنما خدمت می کنند مهم خواهد بود" اند:فرموده  3111رضوان 
38
 

 :محیطی ایجاد کنندت آنهاست تا یمسئول

دهی روحانی به افراد می گردد تا خود را عوامل فّعال یادگیری خویش و که موجب توان

اندرکاران تالش های مستمّر برای استفاده از دانش برای ایجاد تحّول فردی و جمعی دست

.شمرند
39
  

نند، ک یخدمت م اطفالالس ک معلمو  مشوقه به عنوان راهنما، ک یآنان یت هایظرف افزایشبا هدف 

مؤسسه در نندگان کهماهنگ  کارت یرا به تقو یشتریدر سراسر جهان توجه ب یمؤسسات آموزش

شان ای ۀبا آنان برعهد یهمراه یت اصلیه مسئولکهماهنگ کنندگانی ، نشان داده اند محدوده جغرافیایی

وقت بتوانند  یشترینندگان بکرفت تا هماهنگ یصورت پذ یبات مخصوصیر، ترتیدر دو سال اخ است.

هماهنگ  یبرا ین، جلساتیچن. هم، در بسیاری موارد به صورت تمام وقت، در اختیار گذارندیبیشتر

موجود حیاتی م یمل بر مفاهأمؤسسه و ت آموزشیژرف مواد ۀ شامل مطالع محدوده جغرافیایینندگان ک

ن راه، هماهنگ یاز اشورها برگزار شد. کاز مناطق و  یاریدر بس، یدانیم یمالقات هاهمراه ، در آنها

برگزار کردن مطالعۀ مواد درسی مؤسسه  یت از دوستان برایخود را در حما یینندگان مؤسسه تواناک

به صورتی که درک را افزایش دهد و اجرا کردن مؤلفه های عملی به صورتی که اطمینان ]به نفس[ 

ق با ساختار یعم ین نوع از تأمل و بررسیه اک ییدر جابرای خدمت را به وجود آورد، افزایش دادند. 

 .شدمشاهده  یفیکشرفت یخته شد، پیمنظم آنها درهم آم یردهاکارکو  یمؤسسات آموزش

 یدگیچیش پیافزاه موازات بزرگ تر ب هایساختار ایجاد 3-2

 جهت نوپا برنامۀ یک بتوانه "کده اند یاز توسعه رس یه به سطحک جغرافیایی های محدودهدر 

"نمود مشاهده را اهلل امر پایدار تحکیم و ترویج
21

 یبه مرور زمان به نحو یاز به ساختار اداری، ن

در . مربوط ساختش تصورشده یطرح از پ یک آن را باتوان با شتاب  یشود و نم یار مکآش یعیطب

ت و ین شان هدایأت معاونت و مساعدیه یاعضاۀ لیبه وس یلکدوستان به طور  تالش های ،آغاز

 ینندگکده تر هماهنگ یچیپ یالگوها ،تینندگان و سطح فعالکت کش تعداد شری. با افزاشد یت میحما

 ابد،یمیگر اقدامات رشد یسطح د بسیار فراتر از یاساس فعالیت هایاز  یکیاگر از است. یمورد ن

آن دسته نمونه، در  ی. براشودن یین خط از اقدام تعیا یننده براکهماهنگ  کیه نخست کاست  یعیطب

نوجوانان سوق داده شد،  یش تعداد گروه هایافزا یز به سوکه در ابتدا تمرک جغرافیایی های محدودهاز 

 . تعیین شده کبود  یننده اکن هماهنگ ینوجوانان نخستۀ نندکهماهنگ

 فرایند از حمایت جهت هایی مکانیزم استقرار موازات به" :دنیفرما یح میت العدل اعظم توضیب

."گیرد می شکل تدریجًا دیگری اداری ساختارهای آموزشی مؤّسسۀ
23و21

-بهپرسش مربوط به ظهور  
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 های محدودهدارد. در  ین بستگیمع محدوده جغرافیایی کیط یبه شرا یا ناحیهغ یتبلۀ لجن کی موقع

ممکن  یو منابع انسان فعالیت هاچه تعداد  ، اگررا پشت سر گذاشته اند نمادن ینخستصرفًا ه ک جغرافیایی

 توسعه درۀ نندکل یفرد به عنوان تسه کیه انتخاب کش باشد، معمواًل ثابت شده یدر حال افزا است

در در مالقات  امر مبارک دوستانت مؤمنان و کت از مشاریحما یتواند برا یم محدوده جغرافیایی

عمومًا به  لجنۀ تبلیغ ناحیه ای کیۀ هستباشد.  یافک یغیتبل یت هایگر فعالی، جلسات دعا و دمنازل

در خدمت را از خود نشان گران ید یهمراه ظرفیته کاز مؤمنان فعال  یگروهان یاز م یعیطور طب

 . شود یدار میداده اند، پد

ز به ین یو تأمل و بررس یزیبرنامه ر یهارا، ابزمحدوده جغرافیایی کی یگر ساختارهاید همانند

 یافته، سیستماتیک و متنوعسازمان شیاز پ شیب اند و با افزایش پیچیدگی، افتهی توسعه کیطور ارگان

مساعد  کیا ی اعضای هیئت معاونت از یکی ۀلیه احتمااًل به وسک، یررسمیغ اولیۀد. تعامالت ونشمی 

 یت هایگر موقعیو د محدوده جغرافیایی و بازنگری برای تأملۀ جلس کیبه  سرانجام ،شودیمل یتسه

هماهنگ  یبرا یمانند جلسات ییت هایانجامد؛ موقع یم ازنگریتأمل و ب یبرا یررسمیو غ یرسم

ه در ک ینندگانکت کشر یا برای؛ گروه های سّیار؛ کودکانالس ک معلمانا ی مشوقانان، ینندگان، راهنماک

 نند.ک یار مک محدوده جغرافیاییاز  یمخصوص یهاها یا دهکده، محلههاسکتور

  هاها و دهکدهسازی در محلهمجهودات جامعهد یتشد 2-3

ن رو، اقدامات یوجود دارند. از ا یجوامع بهائ یتعداد، جغرافیاییهای محدوده شتر یدر ب 

نندگان در کت کد خواهد آمد. شریها پد محلن یاۀ در هم یعیطب یبه طور یمربوط به جامعه ساز

محدوده  کیگوناگون  یان بخش هایاز تماس ها و احتمااًل از م یعیوسۀ ان حلقیاز م یاساس فعالیت های

 یریانعطاف پذممکن است قدری است،  کانده تعداد مؤمنان ک یی. در جاجذب می شوند جغرافیایی

-خود به هم مجهوداتدر  ، ممکن استنندک یم یزندگ کیه در جوامع نزدک احباییو  باشداز یمورد ن

سازد تا  یا میمه یفرصت یز محلکمر کیدر ها  ییگردهماند. در جوامع بزرگ، داشته باش ازین یارک

شود که سبب تقویت کار ده ظهور گذارۀ به منصمبارک روح ممتاز امر  شوند و یزبانیم یادیتعداد ز

حلقه های احبا، برای مثال ساختن وارد ه به منظور ک یی. تالش هامی شودتر  کوچک یمجموعه هادر 

ش یپ یند جامعه سازیت فرایلک در، رفتهیصورت پذ یاساس فعالیت هایدر  دانشجویان یا مادران جوان،

 یانات اطراف شان در بخش هاکامۀ شف خالقانک. با تالش دوستان به منظور دارد یقدرگران سهمرو 

 یو الگو ندک یرشد م ی، منابع انسانشود یماستقبال مؤمنان تازه  از، محدوده جغرافیاییاز  یشتریب

مؤمنان و ۀ ابد تا همییج گسترش میبه تدر شکوفا شده یاساس فعالیت هایۀ لیه به وسکجامعه  یزندگ

 مقیاسسرانجام به سرعت و  ،ضروری هستند که این تالش ها رد. یرا دربرگبا آنها  مرتبطافراد 

ترویج و تحکیم در به پیش راندن جهت فشار الزم به  یابیدستبه تنهایی برای  ، وطبیعی خود می رسند

 .بسنده نیستندمقیاس وسیع 

ه آن گونه ک آن طور ،مطلوببسیار امل ک، توسعه و تمطرح شد 2-1ه در بخش کهمان گونه 

ه اغلب مؤمنان کاز دوستان،  یبرخزمانی رخ می دهد که ، می فرمایندح یت العدل اعظم توضیه بک

کمک به جمعیت های مستعد در شوند و خود را وقف می خته ین و درآمی"با هر محله عجهستند جوان 

ای را به وجود می ت فشرده یز فعالکمراپیشرفت در مسیر توسعۀ روحانی می نمایند و با این کار 

."آورند
22

 جغرافیایی های محدودهشتر یز بیمتما یژگیه وکن گونه تالش، یا )ترجمه غیرمصّوب( 

که احبا در آنها خواهان تشدید فعالیت  جغرافیایی های محدودهۀ هم یبرانیز  ید بزرگیشرفته است، نویپ

سازمان  یغیتبل یت هایلفعاۀ جیها در نتدهکده یاحله ها در م کارموارد،  یدر برخ خواهد بود.ها هستند 

مواردی شود؛ در  یغاز من آیمع یاساس فعالیت کی ۀن با هدف توسعیمپک کیا یم یشده و مستق یده
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 ،محدوده جغرافیاییدفاتر ، نیز یند و در برخبایمی ونت کن هدف سینوان مهاجر با اعبه  یدگر، افراید

-میان همسایگانشان در  یغیشتر اقدامات تبلید بیرا به منظور تشد محدوده جغرافیایین در کمؤمنان سا

 ینوجوانان به عنوان عنصرۀ ه از آغاز، برنامک جغرافیایی های محدودهنند. در ک یم یهمراه شان

از جوانان  یادیبا تعداد ز ییمحله ها دفاتر، برجسته شده هادر آن یند جامعه سازیبرد فراشیدر پ یاصل

ه کز، مشاهده شده کاقدامات متمر یها برادهکده یانند. در انتخاب محله ها ک یم ییو نوجوانان را شناسا

ن تجارب ینده سازد. اکها را پرا یتواند انرژ یم زیادار یت در مناطق بسیفعال بارۀیک رواج دادن

خاص به دست  ۀدهکدا یمحله  کیاز ق یعماین نکته است که احبا دیدگاهی ت یاهم حاکی ازمتنوع 

ان یبهائ کار کردن دوشادوشت آن به منظور یل جمعیمنابع، چالش ها و پتانس ، یعنیت آنیواقعآورند تا 

"جمعی تقلیب فرایند یک"آغاز  یبرا
24
 .    را درک کنند 

ا یمحله  کیت در یفعال رواج دادنجه خود را بر وار از مؤمنان تکم فدایت کیه ک یهنگام

ند یفرا کیهماهنگ با  یعمل داده شود تا به نحو یزادآن دوستان ید به ایدارد، با یممتمرکز  دهکده

. آنها برای شان گرددمؤسسات شامل حال سوی ت مناسب ازیو حما فعالیت کننددرحال ظهور  کیارگان

چطور ه کن ی: اگویی به مقتضیات رشد در یک جمعیت مستعد نیاز به زمان دارندیادگیری نحوۀ پاسخ

ه چگونه کن یمؤثر هستند، و ا یغیتبل یت هایه چه فعالکن یرا به وجود آورند، ا یقیحق یدوست روابط

همۀ ه کست ین مثمر ثمر یو حت یت نمود. ضروریهدا یند رشدین فرایحفظ چن یتوان منابع را برا یم

ا یمحله  کی رشرفت دیپ هکده شده ین همه، اغلب دید. با انز شوکبر محله متمر محدوده جغرافیاییافراد 

کند  القا محدوده جغرافیایی یگر بخش هایرا در اقدامات د یتازه ا ینیو خوش ب یتواند انرژیم دهکده

 همۀ در حال اجرا در یند جامعه سازیفرا یو برا پیش خودبه رو ت کحر یبراای تازه ۀ زیانگ و

 ا سازد. یمناطق مه

ر یث، تأدهکدها یمحله  کیًا منسجم در و نسبت کوچکت در مناطق یفعالچندین ز شدن کبا متمر

ت یعجمکّل مورد توجه  شیاز پ مشغول به کار، راحت تر یو اجتماع یروحان یاروهین سازدگرگون

فهمند  یو ماند شرفت یش چشم آنها درحال پیان و جوانان شان پکودکه کنند یب ین میرد. والدیگ یقرار م

 کی یاعضاۀ اوقات، هم یگاهده است. ین گردیتازه عج یبا روحآنها ۀ جامع یاجتماع مناسباته ک

و اقدامات  .رندیپذ یرا مآن  جذب می شوند و تعالیم ۀ بهائیجامع یت جستن در زندگکخانواده به مشار

 و ماّدی شرایط بهبود مشتاق که مردانی و زنان یعنی دهکده یا محّله بومی انسانی منابع توّسطتًا "ینها

."پذیرد تداوم هستند، خود اطراف محیط معنوی
25
  

 دار و غلبه بر آنها  یشرفت پایپ یش رویموانع پ ییشناسا 3-4

رشد در آنها آغاز شده ۀ فشرد یبرنامه هان یشیپۀ در نقشه کشرفته یپ محدوده جغرافیاییدر صدها 

 یرا به سو نمادن یسازد دوم یه آنها را قادر مکافته اند یدست  مستحکم پیشرفتی، مؤمنان به بود

 یگر، دوستان با موانعید محدوده جغرافیایین همه، در صدها یبا انند. ک یسپر یریادگی مرزهای

ت و کاهش مشارکه ب یا حتی بازداشتهشرفت مداوم شان را یپ یریشمگه به طور چکه کرو شده اند برو

آن  ینیو بازب اّتخاذ شدهرد کیروۀ و تأمل دربار یآنها را واداشته تا به بررس است و شده تجت منیفعال

ه در ک یچالش ها و تصورات اشتباه یبر برخ یند. مروریل فائق آکاموزند چگونه بر مشیبپردازند تا ب

 یروبه رو م مشابهیالت که با مشکرا  ین است آنانکد ممیآ یبه وجود م جغرافیایی های محدودهن یچن

 رساند.  یاریموقع و بهالزم  یها ِاعمال تعدیلشان و وضعیت مناسب یابیشوند در ارز

از چارچوب اقدام و عمل  یاتیحۀ جنب کیس یدر تأس یناتوانۀ جیموارد، چالش ها در نت یدر برخ

و از  ریشه نگرفته بودند مؤسسه یفرا معینی، جغرافیایی های محدوده، در مثال ید. برامآ یبه وجود م
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 ین، به جایبنابرا .نشد کمؤسسه است در یدوره ها یه ذاتک یان مطالعه و خدمتیمۀ ن رو، رابطیا

 یرا انجام م یافزون تر یت هایافرادفعالتعدا فزاینده ای از ه در آن ک کیارگان یندیفرا منجر شدن به

چالش  یتنها وقترد. یگ یاز مؤمنان قرار م یکتعداد اندۀ بر عهدروزافزونی  یت هایدهند، مسئول

 های محدودهگر یافت. در دی بسطاقدامات ۀ د، گستریبرطرف گرد یمنابع انسان توسعۀمربوط به 

درصد قابل توجهی از  کمک بهولی در  ند،ردکل یتسج یمؤمنان تازه ا ی، دوستان به آسانجغرافیایی

ن، یچنهم یک مسیر خدمت با چالش روبرو بودند.دوره های متسلسل و ورود به  برای طی کردنایشان 

غ و یبه تبل یرا بدون بذل توجه مقتض یمتعدد یاساس فعالیت هایه دوستان کبوده است  یینمونه ها

و  یاوقات، جلسات بررس یردند. گاهکان خود آغاز یمدر ، تر بزرگۀ از جامع ینندگانکت کدعوت شر

بیش ز کمجدد اقدام مطابق با آن، تمر یاز تجربه ها و بازنگر یریادگی یبرا یجاد فرصتیا یتأمل به جا

 . ندارها داشتکا دستوری یزیبر برنامه ر از حد

رشد، رو به تکامل ۀ برنام کیتازه و در حال تولد  وجوه رسیدگی بهن یاوقات، در ح یگاه

گر یده گرفتن دی، سهوًا به نادکاراز  یتازه اۀ موارد، توجه به جنب یا در برخیرو گشودند  یسوءتفاهمات

 یغ فردیت تبلیو مسئول یجمع یغیتبل یهان یمپک بینجاها،   ی، در برخمثال ید. برایجنبه ها انجام

ۀ جامعه به نقش ی از سویگر پاسخنشان یغیعمل تبل قت، هریه در حقک یده شد، در صورتیددوگانگی 

فعالیت ه کر شد ین امر تعبیز بر محله ها به اکاوقات، تمر یاست. گاه یالور یحضرت مول یوتکمل

د یگر نباید ،نمود یمب ذج محدوده جغرافیاییمختلف  یرا از بخش ها ینندگانکت که شرک یاساس های

این تمایل که تمرکز را با یکنواخت بودن یا انحصاری کردن مجهودات اشتباه می ز "ین یگاه. حفظ شود

"گیرند
26

ۀ ه همک اندیشهن یس، بر اکعبرا یت شده یرد تثبکیرو کی اصرار در تنهاه به کوجود داشت،  

 د. یانجام، برقرار سازندخواهند  یه مک یارکابتاقدام  گونهتوانند هر یافراد م

بل اجتناب ارقیه اشتباهات غک ندفرموده ا مکررت العدل اعظم یم، بیکو تح ترویجمربوط به  کاردر 

 یتًا با ثابت قدمیند، نهای. موانع، هرگاه به وجود آخود را نشان خواهند دادتازه  یخواهد بود و چالش ها

جاد ی، ایشخص یدگاه هایبر د یده، پافشاریفا یب یبرطرف خواهند شد. از بحث هاشتر یبۀ و تجرب

 طبق بر ساده گام چند به روحانی تقلیب پیچیدۀ فرایند یک تقلیل به تمایلا "ی، کاذب یها یگگاندو

، "دستورالعمل یک مقّررات
27

ن یا. می توان با دقت پرهیز کرد یا حکیمانه بر آنها چیرگی یافت 

 برای ای وسیله به موانعدهد تا " یالزم را به دست م ینش هایه بکگر است یدکیبه همراه  یریادگی

ل شوند.یتبد" پیشرفت
28

   

 

 مستعد یهاتیجمعمیان به جوانان در  یابیدست 2-1

محدوده  پیشرفته ترینبسیاری از د شده در یتولۀ ح داده شد، تجربیتوض 3-1ه در بخش کهمان گونه 

در  تر بزرگاجتماع از  یردن جوانانک واردز بر کمتمرراهبردی با توجه  ییارآک جغرافیاییهای 

ۀ فشرد ه هایت برنامیا تقویس یرد در تأسکین رویرا نشان داده است. هم یند جامعه سازیخدمت به فرا

 ان شده است:یب ینوشته شده از جانب معهد اعل یه در نامه اکرشد مؤثر بوده است. همان طور 

کسب می  یفراوان آموخته هایجامعه  کیپرطراوت نوجوانان،  یهار گروه یثکبا ت

ت خدمت یابند؛ ظرفییش میافزا گونهقابل چ یمنابع انسانکند، از جمله در این که 

را  بسطدر حال ۀ برنام کیابد؛ ییاد میاز افراد ازد ییان گروه هایمدر چگونه 

تواند به طور  یم چگونهفعالیت  کی زه آغاکن یرد؛ و اکتوان هماهنگ  یم گونهچ

ند یشدن فرا ارکآشۀ جیو در نتگر انجامد. ید شدن فعالیت های داری، به پدیعیاماًل طبک
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کّلیۀ نندگان، کت کشر مداوم یو اخالق یروحان توسعۀو رگانیک به صورت ا یآموزش

شود. یت میافته و تقوی بسط، مناسبرشد، در زمان ۀ برنام وجوه
29

)ترجمه غیر  

 مصوب(

 

ده بود یرس ینواختکی زانیت به میا، سطح فعالیتالیدر شمال غرب ا یانکتوس محدوده جغرافیاییدر 

نوجوانان و ۀ نندکهماهنگ  یاریافتند. با یبه جوانان مستعد را پرچالش  یارآزموده دسترسکو مؤمنان 

مؤمنان در آنجا ه کوورنو یشهر ل ینوجوانان در محله هاۀ برنام گسترشز بر کرمتم ینیمپکغ، یت تبلئیه

وورنو یا سه هفته را در لیتالیشور اکد. ده جوان از اطراف یمستعد تعامل داشته اند آغاز گرد یتیبا جمع

جه یردند. در نتک ینوجوانان سپرۀ برنامۀ گفتگو دربار یچگونگ یبرا یبه دعا، مطالعه و آماده ساز

 1و  1تاب ک یدو هفته اۀ فشرد یزشآموۀ برنام کیدر گسترده تر  اجتماعجوان از  13ن، یمپکن یا

خاص در  ین گروه سنیز بر اکتمرۀ ت جستند. تجربکرش مشوقبه عنوان جهت خدمت آماده شدن  یبرا

ل رو کبا مش یاساس فعالیت هایدر  مشارکتش یافزا یه براکرا  یجامعه ا دورنمایمستعد، ۀ محل کی

ه کم ینک یما احساس مۀ "هم :سال نوشته اندبزرگه دو نفر از مؤمنان کآن گونه ر داد. ییبه رو بود تغ

تازه به وجود آمده است."  بینش کیتازه و  یانرژ کی، تازه یآگاه کیست. یمانند قبل ن گریوورنو دیل

 کیدر  یاز جمله برخ ،شده است واردنقشه  یت هاینون در فعالکهم ا یمحل ۀبًا هر عضو جامعیتقر

ان در یتازه مؤمنان و متحر یبرا ییه جلسات دعاک ینند، و برخک ید خدمت میجد یا ناحیهغ یت تبلئیه

ی از مشابه وشند. تجاربک یبه جوانان م یدسترس یبًا همه برایند، و تقرینما یخود برگزار م یخانه ها

 است.    شدهدار یپدات قار یدر تمام این دست

 دهکده یادر محله ها  احتمااًل عمومًا هکنوجوانان  یمًا با گروه هایتوانند مستق یمؤمنان نمۀ البته هم

ه دانش کن همه، ثابت شده است ی. با اهستند کار کنندز کمتمر شانمحدوده جغرافیاییدر  یخاص یها

نش یرا بید، زت دارند گرانبها خواهد بوکنقشه شر کاره در ک یسانکۀ هم یبرنامه برا نیا درست از

سهیم شدن  مبارک در جهتامر  رسالتۀ دربارتر  بزرگۀ با جامع یگفتمان یریل گکبه ش حاصله یها

گروه های ه در ک یا، دوستانکیآمر رد یلَوتسیا محدوده جغرافیاییند. در ک یم کمک عالم سازیدر به

ت مؤثر جوانان و کمشارۀ نحو یریادگی یرو یمدت ،ردندک یخدمت م مشوقو به عنوان  یغیتبل سّیار

ز کنوجوانان، متمرۀ برنامۀ دربار یمؤثر و متعال ییمستعد در گفتگوۀ محل کیآنها از  یخانواده ها

ه در ک یدوستانۀ ان همین گفتگو در میشان، ا یتالش ها ندیبودند. به مرور زمان، با به ثمر رس

داشتند، چه مرتبط با گروه های نوجوانان و چه غیر ت کشر محدوده جغرافیاییدر سراسر  فعالیت هایی

با کمک به احّبا در تجسم و توصیف ه کبل ،ردک کمکر گروه ها یثکامر نه تنها به ت نیمنتشر شد. ا آن،

تر  یرا غنرشد ۀ ل برنامکسازی اجتماعی، سازی و دگرگونتر جامعهشان در بستر گستردههایتالش

 dساخت.

 

  های مداومدوستی 3-6

"صمیمانه خدمت روح"
41

آن در  انگیزیشوقروح  ترویج می شود،ند مؤسسه یق فرایه از طرک 

 رایب ی عمیقق تعهدیاز طر یانرس یاریق و یتشودر آنها ه کاست  جغرافیایی های محدودهدسته از 

موجود در فرهنگ  یاتین عنصر حیا. بروز می کندر خدمت یمسیک  پیمودنگر در یدهم یهمراه

شانه به  کار ارسد. ب یظهور مۀ ان دوستان به منصیت تعامالت میفیکق یاز طر بهائیدرحال تولد 

 اساسه کشود  یجاد میا یعشق و دوست یوندهایگر، پیدهم مشکالتو  سرورم شدن در یشانه، سه
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جای خالی تواند  ینم یندیا فرایچ ساختار ی، هوجود نداشته باشداین روح . اگر دوستی های مداوم است

 . روح دوستی مهرآمیز را جبران کند

، صبر متقابلمساعدت ت و یمتواضعانه، حمامنش یادگیری گران، ید ظرفیتمان به یه اک ییدر جا

ر صعناۀ افت شوند، همیق یز و تشویمحبت آم دوستی، و یو بخشندگ یری، انعطاف پذییبایکو ش

ح یم توضظت العدل اعیه بک. همان گونه می یابند و پیشرفت می کنندجام سچارچوب عمل به هم ان

 پیوندهای و شود می نمایان روزافزون طور به خدمت میدان در روحانی قوای کرد عمل" اند:فرموده 

" .گردد می تقویت مستمّرًا دارد حیاتی جنبۀ رشد صحیح الگوی یک برای که دوستی
41
  

ن در یشیبحث پهای جغرافیاییمحدودهت کبه منظور حمایت از حرتشکیالتی تقویت ظرفیت  -4

در  محدوده جغرافیاییدرون  یه ساختارهاکند ک ید میکتأ یادار اتبیترتۀ دربار 3-2و  1-1بخش 

و با پیچیدگی های دائم  ابندییامل مکگسترش چطور تفعالیت رو به چارچوب  کیپاسخ به رشد و 

بررسی خواهد  یو مل یرا در سطح منطقه ا ییاندهیها و فرارن بخش ساختای. االتزاید تطبیق می یابند

 رشد الگوی پیشبرد به که نمایند تلطیف و ایجاد را هایی مکانیزموشند "ک یمدر آنها  سازمان ها ه ک کرد

."نماید کمک آن به مربوط یادگیری فرایند و جغرافیایی محدودۀ
43
  

، یجارۀ در دو سال نخست نقش یسازگر طرح هماهنیگامل چشمکت با وجوده کرد ک اشارهد یبا

جغرافیایی به سوی مرزهای های زمان با حرکت محدودهکه هم خاص یلگوا کیردن کف یتعر

از است و یمورد ن یشتری. تجارب بناپخته است یارک، یادگیری، در همه جا مورد پیروی قرار گیرد

رود  ید مین همه، امی. با افراهم آیدت العدل اعظم یب از سوی یا فزایندهات یهداباید در طول زمان 

 ماهیتًاارائه شده، اگرچه در این بخش از سند  یادار یندهایه در مورد ساختارها و فراک یینش هایب

 مربوطه به یدگیچیند تا همگام با پک یاریشورها و مناطق گوناگون کرا در  سازمان هااند، یماتدمق

 ش روند. یبه پ توسعهپیوستار در طول  جغرافیاییهای محدوده از  ینده ایت تعداد فزاکحر

 یمؤسسات آموزش 1-1

سوم آنها در سطح  کیحدود ه کد در سراسر جهان وجود دار یآموزشۀ مؤسس 211تعداد 

 یه به سازمان هاکده اند یاز رشد رس ینون به حدکها هم انهادن یاز ا ینند. برخک یت میفعال یمنطقه ا

اوران آنها صدها یتمام وقت و پاره وقت و  ۀنندکهماهنگ  با چندینل شده اند و یتبد یده ایچیبزرگ و پ

مؤسسه، از  کارشتر یان متعدد، بیسال ی. برارا برپا می دارندننده کت کهزاران شرت مشتمل بر یفعال

بود.  یا منطقه ای ینندگان ملکهماهنگ ۀ برعهد ،برنامه ها توسعۀو  یادار مسائل نظارت برجمله 

ف یقت، با گسترش طیو در حق چنان مهم هستندهم نندگانکن هماهنگ یا یت هایه مسئولک یدرحال

بوده  یافزوده شده، ضرور هاآن یدگیچیگر، تنها بر پید محدوده جغرافیاییت مؤسسات به هزاران یفعال

 . سازندت وارد یدر فعال یامل ترکز به طور یمؤسسه را ن ۀمدیر های تئیه یه اعضاکاست 

در خدمت به عنوان که را  ین، افرادی، با مشورت با مشاوریمنطقه ا یا شوراهای یمحافل مل

 ه بوده اند و با نندکهماهنگ کودکان شرکت مستقیم داشته اند یا پیش ترالس های ک معلم، مشوقراهنما، 

 ی ازدرست کنند. درک یمتعیین مؤسسه  ۀمدیرت ئیه یبه عنوان اعضا ،ساختار مؤسسه آشنا هستند

 های تئیتجربه، هۀ رین ذخی. با چناست یضروز یدار نیو رشد پا یمنابع انسان توسعۀان یمۀ رابط

و  یجلسات بررس یساالنه، سازمانده یم برنامه ها و بودجه هایت تنظینده مسئولیبه طور فزاه ریمد

را برعهده  سازمان هاگر یبا د یارکان بودجه ها، و همیل جرینندگان، تسهکبا هماهنگ  یتأمل دوره ا

در تماس  انشای نیمعاونن و یه طور منظم با مشاوره بکمند آنست زایره نیمد تأین هیچنهمد. نریگ یم
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ا ی یمنطقه ا شورایبا  تعاونیو  کینزد یرابطه ا مشترکجلسات گاه ق ارتباط مداوم و ی، از طرباشند

 داشته باشد.  ،یمحفل ملخود با  آن،اب یدر غ

و  یمؤسسه، طرح هماهنگ یحام یسازمان هاۀ ره و همیت مدئیه یاصلیکی از مالحظات 

و منطقه  ینندگان ملکنندگان در هر سطح در خدمات شان است. هماهنگ کشدن هماهنگ  یهمراهۀ نحو

، با گرد هم آوردن هماهنگ کنندگان محدودۀ جغرافیایی در فواصل معین و تشکیل جلساتی برای یا

تبادل تجارب و با مالقات آنها در میدان ]خدمت[ برای پشتیبانی از کارهای هر روزۀ ایشان، از تعداد 

مانند  یه منابعکنند ک ین مین تضمیچنآنها هم ین هماهنگ کنندگان حمایت می کنند.فزاینده ای از ا

 محدوده جغرافیایینندگان کرسد و هماهنگ  یم محدوده جغرافیاییبه  موقعبه آموزشیو مواد  بودجه ها

از  یریت در تعداد چشمگیه فعالک ییجا . درهستند. در تعاملکاری با دیگر دفاتر و سازمان ها برای هم

 نندگان درکهماهنگ  کار یسازمان ده یحت دیدر حال انجام شدن است، شا جغرافیاییهای محدوده 

د یبا ،طقه هر چه باشندنم کیط ین مناسب با شرایمع یساختارها. باشد یز ضرورین مناطقخرده

 نند گردک یننده خدمت مکه به عنوان هماهنگ کرا  یه دوستانکوجود داشته باشد  تنوعیی مت هایموقع

 و  نند و بر برنامه اقدامات خود تأملک یرا بررس تازهت ایاموزند، هدایگر بیدۀ همهم آورد تا از تجرب

 ند. ینما یآن را بازنگر

 رواج یابد، همه سطوحنندگان در کد در هماهنگ یبا هک برخی منش ها و توانایی ها وجود دارد

ند جامعه ی؛ تعهد به فرایآموزشۀ مؤسس یها، هدف، و روش ماهیتو فهم ژرف از  کاز جمله: در

 کی؛ روح تشریریادگیدر خود گران؛ وقف ید پتانسیل هاین نداپرورخت ضرورت شنا ؛یساز

روش به  کبه منظور تمس شدن از جانب آنهات یحماگران و یت از دیحما یبرا ی؛ و آمادگیمساع

ازمند آنند تا به آنها ینندگان نکه هماهنگ کدهد  ینشان م یر به روشنیان اخی. تجارب سالبهائی حیات

د، و یز در آنها به وجود آیمورد ن ظرفیتاجازه داده شود به مدت چند سال به خدمت مشغول شوند تا 

دان تالش ین میخود را به ا یاز زندگ یابد تا آنان را قادر سازد دوره اید توسعه یخالقانه با یابزار

 الت شان باشد.یتواند متصل با تداوم تحص یم ه در مورد جوانانک  اختصاص دهند،

 

  تواندهی روحانی نوجوانان ۀیادگیری برای برنام هایجایگاه 1-2

 یتواندهۀ برنامۀ دربار یریادگی کیستماتیند سیح داده شد، فرایش تر توضیه پکهمان گونه 

 این یساختار رسمفراهم آورده است.  یلکرا به طور  یه سازعرشد و جامۀ زینوجوانان انگ یروحان

های محدوده از  یه شمارکدار گشت، آن هنگام ین پدیشیپۀ پنج سالۀ هنگام نقش یریادگیند یفرا

 یریادگیانتشار  جایگاه هاینوجوانان به عنوان ۀ برنام یر در اجرایشرفت چشمگیپ یدارا جغرافیایی

رسد و در مراحل گوناگون  یم 11ش از یه تعدادشان به بک جایگاه هایین ینون، چنکن شدند. هم ایمع

محدوده بًا ده یل از تقرکمتش یه اکاز شب کیبا آنها، هر  مرتبطاردان کنفوس  با هستند، توسعه

محدودۀ جغرافیایی تقریبًا همه از پیشرفته ترین  111در میان این حدودًا نند. ک یم یبانیپشت جغرافیایی

در حال ه ک کیستماتیس یریادگیساختار  این دارد ثابت می شود .محدوده های جغرافیایی عالم هستند

 یگرانقدر برا یمنبع یک مؤّلفۀ حیاتی چارچوب تشکیالتی برای پیشبرد جامعه سازی است، حاضر

ت العدل اعظم ی. باست ی، و موسسات آموزشیمنطقه ا ی، شوراهاین آنها، محافل ملین و معاونیمشاور

 د:نیفرما یمتوضیح 

 شامل با آنهامرتبط  جغرافیایی های محدودهو  جایگاه هان یدر ا یریادگی یاحوزه ه

ت یحما یالزم برا ینوجوانان، و طرح هماهنگ یگروه ها دینامیک، ظرفیت مشوقان
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ار یاخت سپس در یریادگین ی؛ ااستمتنوع  یعت هایان جمیبرنامه در م توسعۀاز 

 یآموزش ینارهایسمبا برگزاری برنامه کارآیی رد. یگ یقرار م یمؤسسات آموزش

 یارکمشغول به خدمت اند و هم یریادگی جایگاه هایه در ک یاردانکتوسط نفوس 

در اقدامات شان به منظور  محدوده جغرافیایینندگان کآنان با هماهنگ  کینزد

گردد. یت میتقو یعینوجوانان، به طور وس یو گروه ها مشوقانش تعداد یافزا
42
 

 )ترجمه غیر مصوب(

 

 بهائی یمنطقه ا یشوراها 1-3

پنج ساله در مناطق ۀ نقش ی"نظارت بر اجرا یت اصلیبا داشتن مسئول یمنطقه ا یشوراها

ارشان"یتحت اخت
44

ت کن حریآنها تضم اصلیۀ فیه وظکدانند  یمحاضر حال در  )ترجمه غیر مصوب( 

ن یه نخستک ییت جاهایاست، از حمارشد ی ایپو غنی و پیوستاریک در طول  جغرافیایی های محدوده

مرزهای یادگیری را به پیش می ه ک ییان هاکت میند رشد مشهود است گرفته تا تقویفرا یجنبش ها

ها و مؤمنان نهاد، یاری سازمان ها، از راه یآموزشۀ ت شوراها با مؤسسین امر عالوه بر فعالی. ابرند

 رد. یپذ یانجام م محدوده جغرافیاییدر سطح 

غ یتبل یهالجنه  موقعشدن به داریپدت خود "یاز مسئول یبه عنوان بخش یمنطقه ا یشوراها

"آنها یایرد پوکو عمل یا ناحیه
45

ۀ پنج سالۀ در طول نقشنند. ک ین میرا تضم )ترجمه غیر مصوب(

ق یاز طر یا ناحیهغ یتبل یها لجنهرد مؤثر کعمل ترویج یدر راستا ین، شوراها تجارب فراوانیشیپ

ۀ لیبه وس یین طور مالقات هایو هم یزیمشورت، و برنامه ر ،یجهت دهر وه منظب ییها ییگردهما

، به محدوده جغرافیایی پیشرفتها و  لجنهت یفعال یریگیپ ین شده براییگر دوستان تعیا دیشورا  یمنش

  ،محدوده جغرافیاییهر  ینقاط قوت و چالش ها یابیعالوه بر ارزن تعامالت، یهدف ادست آوردند. 

 یبرگزار ،گرید مفیدۀ شان بود. تجرب یها یها، مخصوصًا در منش لجنهدر  یت سازیز بر ظرفکتمر

ا شش یسه  هره ک هدر سطح منطقه بود یدیلکو تأمل توسط افراد  یبه منظور بررس یدوره ا یجلسه ا

ۀ و نحو یا ناحیهغ یتبل یها لجنهت از یحماۀ نحو یابید و هدف آن ارزیگرد یل میکتش بار، کی ماه

ا یشورا، مشاور  یشامل منش ین جلساتیچن بوده است. جغرافیاییهای محدوده  توسعۀآنها به  کمک

ن مربوط به یا مسئولی شورا یگر اعضایمؤسسه و د ینندگان منطقه اک، هماهنگ اعضای هیئت معاونت

 است.  جغرافیایی های محدودهت کحر یریگیپ

را  یمخصوص یف اداریدارند، وظا عملدان یه در مک ییت هایهمراه با مسئول یمنطقه ا یشوراها

ان بودجه، یتا جر ی را برقرار سازندمؤثر یارهاکستم ها و سازویوشند سک ینند. آنها مک یز دنبال مین

شوراها  یها یت منشیفعالۀ گسترند. ین نمایرا تضم ،نیمثل مهاجر، یو منابع انسان یریادگیاطالعات، 

ش است یهاست، در حال افزا ییموارد، دارا یو در برخ یدانیو م یرد ادارکه شامل نظارت بر عملک

ن ی، به ااست تمام وقت یه معادل با خدمتکساعت ها وقت خود را  یاریه افراد بسکازمند آن است یو ن

 یادر حامکو  خوبرد کبا عمل یف، دفاتریع وظایف وسیت طیریامور اختصاص دهند. به منظور مد

 است.  شدن داریدر حال پد

 مبارک امر یاجتماع ساز ایقو  -5

 ی را در زندگحضرت بهاءاهلل تعالیمده اند یوشکان یبهائ یار، نسل هایبس یدر طول دهه ها

و  ین جهانینظم نو کینش دورمنظر یاز ب یشگیبرند. مؤمنان با الهام هم ارکخود به  یو جمع یفرد
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 .کرده اند یجهانمتوالی  یها به اهداف نقشهرا وقف دست یابی خود به پیش رفته اند و  یوتکمل یتمدن

 را نظیرش ه "کاست چنان ، یجهان یدگاه از تمدنید این، اندنوشته  یافند یه حضرت شوقکهمان گونه 

".است نیامده در احدی تصّور به شبهش و ندیده احدی چشم
46

روان یپ یوشش هاکشان با اشاره به یا 

 :فرمودندبود،  کاندتعدادشان ه در آن هنگام کحضرت بهاءاهلل، 

 سازندهء که آئینشان خّلاقهء قّوهء بر اعتماد با و عظیمشان رسالت از وقوف با که آنانند

 اسبابی و وسائل و تازند می پیش به واهمه و ترس بی و وقفه بدون است، انسانی جامعهء

.میسازند فراهم است الزم بهاءاهلل حضرت جهانی نظم جنین پرورش برای که را
47

 

به شرفته یپ جغرافیاییهای محدوده در  یاله مودوعه در امرۀ و سازند سازدگرگون  یقوا

 یندیگان خود در فرایهمسا دوشادوشان بهائیدر آنها ه کتدریج به ظهور می رسند، محدوده هایی 

 یبه آگاه یاد می گیرندشمار،  یب یت در گفتگوهاکو مشار یاقدام اجتماع و با نندک یم کار یجمع

، پاسخ برون می تراود یاساس فعالیت هایت فشرده در کاز مشار یعیه به طور طبک یمضاعف یاجتماع

 :فرموده اندت العدل اعظم یدهند. ب

بهائی در رابطه با ۀ یکی از ویژگی های بارز دوازده ماه گذشته ذکر مکّرر نام جامع

بهبود اجتماع فّعالّیت در زمینه هایی بسیار متنّوع و هم کاری با گروه های هم فکر برای 

بوده است. رهبران فکری در سطوح مختلف اجتماع، از دوایر بین المللی گرفته تا 

جوامع روستانشین، این نکته را اذعان کرده اند که بهائیان نه تنها قلبًا خواهان رفاه عالم 

آنچه باید انجام شود درکی روشن دارند و از ابزاری مؤّثر ۀ انسانی هستند بلکه دربار

تحّقق آمال خود برخوردارند.برای 
48

 

"مدنّیت بنای متنّوِع و گوناگون ابعادش راندن "یش بر به پیش از پینون، بکهم ا ۀ بهائیجامع
49
 

ه همان کست ین یدیش رو، تردیپۀ رارشوندکت یند و چالش هایفرا یدگیچیبه پ اندیشیدنتوانا است. با 

"،"تمدن حقیقیبرای کار استقرار  ندح فرمودیتوض یالور یه حضرت مولکگونه 
51

 غیرت هّمت هّمت" 

".الزمست غیرت
51

حضرت  یوتکشمارعشق مل یب یر در جلوه هاک، دوستان با تفدر عین حال. 

با کمال مسرت و "و  می روندش ی، به پشیخو هاییشان در زندگیاۀ لباغشواهد قدرت بهاءاهلل و 

"اطمینان و استمرار
53

ونت کمحل س صرف نظر از را خود انرژی هایو  هااستعدادکار می کنند تا  

"است امم نجات و عالم حیات سبب که آنچه"به ه کتقدیم تالش هایی کنند که  شان
52
 می انجامد. 
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