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 تکامل تاریخی نقشه های جهانی

 ظهور نقشه الهی 

در پس پرده ای از تاریکی پنهان ساخته اند که آنرا با دستهای وهم و گمان بافته اند. بزودی ایادی متالال اما االن مرا 

آن خداوند تاریکی این شب را خواهد شکافت و درگاهی عظیم به این شهر خوواهد گشود. در ان روز مردم فوج فوج به 

 شهر وارد خواهند شد و خواهند گفت آنچه را که مالمتگران گفتند که در آخر همان ظاهر خواهد شد که در ابتدا بود. 

 حضرت بهاءهللا، لوح سلطان

شما برای این مقصد اعلی نهایت جهد مبذول دارید؛ ایمان داشته باشید و برای ایجاد مدنیت نهایت آرزویم آن است که جمیع 

کوشش نمایید؛ برگزیندگان الهی باشید و در راه اجرای این نقشه عظیم مطیع امر الهی گردید! فتح و ظفر  جدید روحانی

 بسیار نزدیک است، زیرا علم الهی بلند شده و شمس صدق الهی در افق عالم انسانی طلوع نموده. 

 حضرت عبدالبهاء، مجموعه خطابات در پاریس

اش بی سابقه، خصایصش بی همتا و قوای روحانی اش شدید است، اجرای نقشه بر اساس موفقیت این نقشه، که گستره 

بعدی در عصر تکوین امر الهی به اجراء در خواهد آمد و مشتمل  ادوارهای آتیه ممکن خواهد گردید، نقشه هایی که در 

قدمه ای بر اجرای نقشه نقشه هایی که به نوبه خود م–بر تمامی محافل روحانی خواهد بود که در عالم بهایی موجودند 

به اجراء در آورد؛ نقشه هایی  تکوین های جهانی خواهد بود که مقدر است بیت العدل اعظم در عهود آتی از همان عصر

 د ساخت. ند بود  و اقدامات جمیع محافی ملی را متحد خواهنتجسم وحدت و هماهنگی خواه که

 1951فوریه  25حضرت ولی امرهللا، 

 به ما فرموده اند که دو فرایند عظیم در جهان در کارند  نقشه عظیم الهی، که ترقی آن با اضطرابات حضرت ولی امرهللا

همراه است و در تمام عالم انسانی در کار است، و موانع وحدت عالم را از میان بر می دارد و نوع بشر را در آتش درد و 

میقات معین خویش صلح اصغر یعنی وحدت سیاسی جهان را  تجربه در قالب یک هیکل واحد شکل می دهد. این فرایند در

 متحقق می سازد. نوع بشر در آن زمان می تواند به هیکلی که متحد گردیده اما حیاتی در آن نیست تشبیه شود.  

 کار بهاییان است که ایجاد وحدت حقیقی و نقطه اوج صلح اعظم–فرایند دوم، یعنی دمیدن روح حیات در این هیکل متحد 

ن را ایجاد کنند، یآگاهانه می کوشند تا بر اساس دستورات مفصل و هدایت متداوم الهی، بنای ملکوت الهی بر روی زم

 مدنیتی که همنوعان خویش را به آن فرا خواهند خواند و به این واسطه به آنان حیات ابدی خواهند بخشید. 

، اما نقشه کوچک که او است که او خود هدایت می کندبه نحوی اسرار آمیز و در جهتی نقشه بزرگ خداوند پیشرفت 

و آن را به عنوان نقش ما در طرح عظیم خویش برای رستگاری نوع بشر تعیین اجرای آن را به ما محول ساخته است، 

نموده است، به نحوی روشن تشریح گردیده است. این کاری است که ما باید انرژی های خویش را برای ان صرف کنیم 

 برای انجام آن کس دیگری نیست. زیرا 

 1967دسامبر  8بیت العدل اعظم، 

در بحبوحه مدنیتی که دشمنی ها آن را منقسم ساخته و مادی گرایی آنرا ضعیف نموده، اهل بها در حال ایجاد مدنیتی جدید 

د. بگذارید هر مومن در هستند. ما در این زمان با فرصتها و مسوولیتهایی مواجهیم که ابعادی عظیم و فوریتی شدید دار

اغواء کند و نه دشمنی ها و را  اوجامعه اطرافشان،  زودگذرهای فریب دهداجازه نه قبل خویش عزم خویش را جزم کند تا 

هیجانات زودگذر آن او را به سوی خود کشاند بلکه در عوض همه توان خود را از جهان قدیم به جهان جدید متوجه سازد، 

 ی او و ثمره کوششهای او خواهد بود. جهانی که منتها آرزو

1963دسامبر  18بیت العدل اعظم،   

حال مناطق بسیاری در جهان هست که هزاران نفر امر الهی را چنان سریع پذیرفته اند که تحکیم این پیشرفتها ورای 

ایی حساب شده فهم خویش توانایی جوامع بهایی موجود بوده است. مردم این مناطق باید به نحوی فزاینده بر اساس نقشه ه
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را از امر الهی عمیق سازند، تا جوامعشان هر چه زودتر سرچشمه قوایی عظیم برای کار امر الهی شود و شروع به ظاهر 

 ساختن حیات بهایی نماید. 

1975می  25بیت العدل اعظم،   

 سواالتی برای بحث  

 د را مبذول داریم؟آرزوی حضرت عبدالبهاء برای ما این است که در چه راهی همت خو -1

 فرایند دوم که حضرت ولی امرهللا توصیف فرموده اند چیست؟ -2

 اهل بهاء به چه کاری مشغولند؟ -3

 چه امری در نقشه های قبلی از توان جامعه بهایی خارج بود؟ -4

 (1996-2000نقشه چهار ساله )

هدف نقشه چهار ساله یک موفقیت عظیم است  پیشرفت قابل توجه در فرایند دخول افواج مقبلین. همچنان که پیشتر بیان 

داشتید، چنین پیشرفتی تنها زمانی حاصل می شود که پیشرفتی قابل مالحظه در میزان فعالیت و رشد فرد بهایی، موسسات 

 و جوامع محلی بهایی صورت پذیرد. 

 1996عظم، رضوان بیت العدل ا

برای تاثیر گذاری بر امکانات توسعه و تحکیم که دخول افواج مقبلین متضمن آن است، مجهوداتی مصممانه و جهانی در 

جهت پرورش منابع انسانی الزم است. کوششهای افراد برای برگزاری کالسهای امری در منازل خود، حمایت موسسات 

ی غیر رسمی جامعه، اگر چه مهم اند، اما برای آموزش و کاراموزی جامعه ای که از دوره های آموزشی کوتاه و فعالیتها

به سرعت در حال گسترش است کافی نیستند. بنابراین بی نهایت مهم است که به تدوین روشهایی برای آموزش تعداد 

استعدادهای خداداد خویش  زیادی از احباء در حقایق اساسی امر مبارک و کمک به آنها برای خدمت به امر الهی بر اساس

در تاسیس موسسات دائمی آموزشی تاخیری نباید صورت گیرد، موسساتی که برای مبذول گردد.  توجهی سیستماتیک 

 ارائه برنامه های رسمی و حساب شده بر اساس زمانبندی منظم طراحی شده اند. 

 1996بیت العدل اعظم، رضوان 

 

 

 1996بیت العدل اعظم، رضوان 

ری منظم کالسهای اطفال باید از اولویت باالیی برخوردار باشد. در واقع در بسیاری از مناطق جهان این نخستین گزابر

فعالیت در یک فرایند جامعه سازی است که اگر با قوت دنبال شود، به پیشرفتهای دیگر منجر می شود. در همه این 
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ه عموما پرشورترین حامیان امر الهی هستند. تاسیس این موارد، توجه خاصی باید به جوانان مبذول شود، جوانانی ک

فعالیتها نخستین مرحله از فرایند جامعه سازی را تعریف می کند که هر زمان که متحقق گردید، باید با مراحل بعدی 

 پیگیری شود تا یک جامعه به نقطه ای برسد که می تواند نقشه های توسعه و تحکیم خود را تدوین نماید. 

 1995دسامبر  26لعدل اعظم، بیت ا

 سواالتی برای بحث

 هدف کلی نقشه چهارساله چه بود؟ آیا این هدف در پایان نقشه چهارساله به آخر رسید؟ -1

 بیت العدل اعظم می فرمایند که در تاسیس چه چیزی تاخیری نباید صورت گیرد؟ 1996در پیام رضوان  -2

 ایند که بهاییان در همه جا در ابتدای چه راهی بودند؟در ابتدای نقشه چهار ساله بیت العدل اعظم می فرم -3

 چه فعالیتهایی مرحله اول از فرایند جامعه سازی را تعریف می کنند؟ -4

 (2000-2001نقشه دوازده ماهه )

 

 2000بیت العدل اعظم، رضوان 
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 2000بیت العدل اعظم، رضوان 

 

 

 1999نوامبر  26بیت العدل اعظم، 

 سواالتی برای بحث 

 امل اصلی تغییر در فرهنگ جامعه بهایی در انتهای نقشه چهار ساله چه بود؟ع -1

بیت العدل اعظم از سه مجری نقشه خواستند که توجه خود را بر کدام کارهای اساسی متمرکز کنند تا برای  -2

 نقشه پنج ساله آماده شوند؟
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 غفلت قرار گیرند؟ در استراتژی ما برای دخول افواج مقبیلن چه گروه خاصی نمی توانند مورد -3

 چه امری باید به نحو کامل در فرایند جامعه سازی گنجانده شود؟ -4

 (2001-2006نقشه پنج ساله اول )

 

 

 2001ژانویه  9بیت العدل اعظم، 

 

 

 2001ژانویه  9بیت العدل اعظم، 

 

 

 2001ژانویه  9بیت العدل اعظم، 
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 2003ژانویه  17بیت العدل اعظم، 

 حث سواالتی برای ب

 بیت العدل اعظم می فرمایند که با افزایش توان موسسات آموزشی توجه خاص به چه امری باید مبذول گردد؟ .1

 بنا به فرموده بیت العدل اعظم، چه امری در برنامه رشد محوریت دارد؟ .2

جه چه همچنان که در صد قابل توجهی از احبای جدید در موسسه آموزشی آموزش می بینند، انرژی آنها باید متو .3

 امری گردد؟

 چه چیزی باید از اهداف اساسی هر جامعه ای باشد؟ .4

 چه کسانی برای خدمت به نیازهای جمعیتهای فزاینده بهایی فرا خوانده خواهند شد؟  .5

 این دوستان چه نوع فعالیتهایی انجام خواهند داد که در نتیجه توسعه پایدار را ممکن خواهد ساخت؟ .6
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 (2006-2011نقشه پنج ساله دوم )

 

 2005دسامبر  27بیت العدل اعظم، 

 

 2005دسامبر  27بیت العدل اعظم، 
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 2005دسامبر  27بیت العدل اعظم، 

 

 

 

 2010رضوان بیت العدل اعظم، 

 سواالتی برای بحث 

 موسسه آموزشی چگونه ازدیاد مداوم اقدامات اساسی را به حرکت در می آورد؟ .1

 ظه چه امری آماده باشد؟یادگیری جوامع باید برای مالح .2

 چه اصلی بر اقدام جمعی به نحوی فزاینده حاکم خواهد بود؟ .3

 بیت العدل اعظم چه کوششهایی را رضایت بخش ارزیابی فرمودند؟ .4

 ما کار خود را در محله ها و روستاها چگونه باید مالحظه کنیم؟ .5

 فرایند جامعه سازی چه هدفی را دنبال می کند؟ .6


