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  مقدمھ ي مترجم
  

اگر  یقین دارم. نمودمي گویم كھ بنده ي حقیر را موفق بھ ترجمھ ي این اثر جلیل  آستان الھي را سپاس
 در كساني كھ آشنایي چنداني با مفاھیم و موازین رشد ندارند،، و حتي رشد گرایان و رشد دوستان

 را بنیادین تغییري ھمانند مترجم، ؛بنمایند ،بخصوس بھ صورت گروھي ،آن تأملي و صفحات فقرات
احساس  در دیدگاه ھاي خود نسبت بھ اولیت ھا و ارزش ھاي نوین تبلیغ امراهللا در سراسر دنیا،

  . خواھند كرد
از پیام ھاي بیت  ، سي و شش فقرهل مجموعھگونھ كھ در مقدمھ ي ناشر آمده است، در بخش اّو ھمان

مرتبھ بھ انواع  ٢٣۶ العدل اعظم كھ مستقیما مربوط بھ موضوعند گنجانیده شده و در بخش دوم نیز
چھار  و در بخش سوم ھم استناد گشتھ ومسو اسناد مندرج در بخش  پیام ھاي موجود در بخش اول

از پیام ھاي بخش اول در سنوات  معدوديترجمھ ي از آنجا كھ  .مورد از اسناد شھیره ذكر شده است
شده، و  بخش دوم فقرات بسیاري از آن ھا نقل در مباحث متنوعگذشتھ در اختیار جامعھ قرار گرفتھ و 

قط روي بخش ف ،، در این ترجمھآمدهترجمھ ي ھمھ ي اسناد مذكور در بخش سوم نیز كامال فراھم 
از تجربیات مبتني بر ھدایات را در  ذخیره اي غنّي ،مطالب این بخشكل . دوم تمركز گشتھ است

اختیار خواننده قرار مي دھد؛ و درك و فھم او را از ضروریات رشد روشن و متقن مي سازد و میل 
از شكوه و عظمت آنچھ  پرجالو بخصوص، جلوه اي  مشاركت را در قلب و روحش بر مي انگیرد

اطمینان است، نمودار مي نماید و  ساختندر حال  ،دنیاي بھایي، با اتحاد روحاني و اقدام زیر بنایي
نسبت بھ قطعیت تحقق وعود الھي از طریق مجاھدات متحدانھ ي اھل بھاء در سراسر دنیا  را او قلبي

و علل آن تفكر  طي كھ در احوالحین عمل، بھ شر درست است كھ از اشتباھاِت .افزون مي سازد
یاتي چون این، ثابت مي كند كھ از تفكر و تأمل رود، مي توان چیز آموخت؛ اّما متون و اسناد و ھدا

گروھي در چنین مجوعھ ھا، و البتھ قیام بھ عمل بر اساس آن ھا، بیشتر مي توان چیز آموخت؛ در 
قطعًا مطلب زیر كھ برگرفتھ . تھیھ و منتشر نمي شدند ،تت و صّحغیر این صورت با این حجم و دّق

بیت العدل اعظم در مكتوبي از جانب خود، . تر مي سازداز متن خود سند است، این نكتھ را روشن 
، در اشاره بھ نقشھ ھاي جھاني، تصریح مي نمایند كھ چالش موجود در برابر ٢٠٠٢مورخ آگوست 

بھ مطالعھ ي ھدایات صادر از بیت العدل اعظم  ،از یك سو"دوستان در ھرجایي این است كھ 
ت بھ كارگیري آن ھدایات، از تجارب خود مطلب بپردازند و از سویي دیگر، ھنگام تالش در جھ

رقیمھ ي دیگري نیز كھ چندي قبل صادر شد، مشتمل بر این امید بیت العدل اعظم است  ١."بیاموزند
پیام ھاي عمومي گھگاھي صادر از ناحیھ ي آن مرجع مصون و نیز رقائمي كھ بعضي جنبھ ھاي "كھ 

كمك كند مسائل و مبھمات را در عمل روشن سازند و این تحوالت جدید را توضیح مي دھد، بھ احبا 
  )ترجمھ( ٢."پیوستھ در جھت وحدت نظر و عمل حركت نمایند

 ،حد اكثر انطباق را با متن اصلي داشتھ باشد؛ اما این ،سعي شده ترجمھ در عین رواني و شیوایي
ھبودي بھ پیش در مسیر ب پیوستھ عرصھ اي است كھ ھمواره نظریات صائب اھل فن را مي طلبد و

ان استقبال مي نماید و اصالحات پیش از نظریات این عزیز ،مترجم ،بھ ھمین جھت. مي رود
  .ت مي پذیردرا با دیده ي مّن نھادیشان

                                                             
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢آگوست  ١۴جانب بیت العدل اعظم، مورخ مكتوب مرقوم از  ١
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢آگوست  ١٢مكتوب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢
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، از منابع و متون ذكر گشتھ" ترجمھ ي رسمي"رت ھا عبا كھ در ذیل آن از پیام ھا و اسناد فقراتي
اخذ و تایپ شده است؛ و مواري كھ زیر آن ھا واژه ي  ،اند تا آنجا كھ در دسترس بوده ،ترجمھ شده

  .مترجم است شخص كار ،آمده است" ترجمھ"
در  رشد ي عرصھ نابز يسراف الینامید است این مجموعھ بدیعھ، مفید اذھان و ارواح و َاقدام فّع

ھنگام بھره گیري از محتویات عالیھ ي آن، براي مؤلف موفق و مترجم  ،آنان واقع شود وسراسر عالم 
  . دعا بفرمایند شمحتاج

  
  مھندس خسرو دھقاني                                                                                         
  شمسي ١٣٨٩آبان ماه                                                                                         
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  ي ناشر مقدمھ
  

یا مشھور بھ الواح (واح طرح ملكوتي حضرت عبدالبھاء ال )م –سال  ٩۴اكنون ( قریب نود سال قبل
عظیم براي تسخیر  برنامھ اي"؛ "با منشأیي الھي"بدیع  ؛ نقشھ ايرا نازل فرمودند )م –تبلیغي فرامین 

" ھستھ ي تجدید حیات روحاني عالم و نجات بني آدم"ي كھ در خود ؛ طرح"اره ي ارضروحاني سی
حضرت عبدالبھاء براي ترویج و تحكیم امراهللا در سراسر دنیا و استقرار نھایي . را جاي داده است

ھدایتي را عرضھ فرمودند كھ  ،"عباراتي مشخص"و " تصویري" ملكوت اهللا بر بسیط غبرا، با لساني
این طرح ملكوتي، . ندآغاز نموده و حضرت بھاءاهللا تقویتش فرموده بودآن را  قبال حضرت باب

تحت قیادت بیت العدل اعظم الھي، طي مراحلي كھ  تحت ھدایت حضرت شوقي افندي و اكنون نخست
  . یافت، ظاھر و عیان گشتھ و خواھد گشت خواھد عصر ذھبي ادامھ" تا آستانھ ي" 
حضرت شوقي افندي بھ جھت آغاز اجراي منظم طرح الھي، جامعھ ھاي بھایي را ھدایت فرمودند  

، با اولین نقشھ ي ھفت سالھ در آمریكاي ١٩٣٧نقشھ ھاي عملي ملي تنظیم كنند و این كار در سال 
، بھ مرحلھ اي رسیدند كھ ھر كدام توانستند پس از دیگريھا، یكي بھ تدریج كشور. شمالي شروع شد

این جریان بھ ھمكاري بین المللي شش ملت و مشاركت آنان در جھاد . احي نمایندنقشھ ي خود را طّر
جھاد كبیر اكبر، كھ  منتھي شد، و عاقبت بھ اولین نقشھ ي جھاني، ١٩۵١ - ١٩۵٣آفریقا در سال ھاي 

در برمي گرفت منجر آغاز و مساعي متحد دوازده محفل روحاني ملي موجود را  ١٩۵٣در سال 
در نتیجھ ي اجراي این نقشھ ھا، امرالھي بھ روستاھا، شھرك ھا، شھرھا، و استان ھاي داخل . گشت

و اساس  حلي افزایشافل روحاني متعداد مح ،تیبتر و بدین ؛ز سراسر جھان سرایت كردممالك و نی
گاندا، ي دخول افواج در او ھمچنین، بخصوص بھ سبب ظھور پدیده. نظم اداري استحكام یافت

مردمان نھ فقط بھ صورت جریاني مستمر از  مالكي كھ در آن ھام  –اندونزي، و كشورھاي دیگر 
بھ امرالھي اقبال  ر نفري،مصدقین جدید، بلكھ بھ گونھ ي گروه ھاي صد، و ھزار، و عاقبت ده ھا ھزا

  . حجم و تنوع عضویت در جامعھ ي بھایي افزایش فراوان یافت  –نمودند 
 عظم الھي، نقشھابیت العدل ... ر است در عھود آتيمقّد"حضرت شوقي افندي پیش بیني نموده اند 
متحد ؛ نقشھ ھایي كھ فعالیت ھاي محافل ملیھ را ھماھنگ و ھاي تھور آمیز جھاني بھ اجرا در آورد

بعد از جھاد ده سالھ، ." ه اي از اتحاد و ھمبستگي آن ھا را نمودار خواھد ساختخواھد كرد و جلو
ھمچنان ھدف انتشار امرالھي بھ مناطق  ،نقشھ ھایي كھ تحت ھدایت بیت العدل اعظم بھ اجرا در آمدند

ز در راستاي تنوع دند و بھ تدریج نیجدیده و تأسیس محافل روحانیھ ي محلیھ و ملیھ را تعقیب كر
 -١٩٧٣(ھ سالھ نقشھ ي ُن. بخشیدن و تقویت نمودن ظرفیت دنیاي بھایي، اھدافي تازه بھ آن افزودند

ت عمومي افراد مشاركدوم، و  اول، افزایش گسترده ي اعضاي جدید: در بر داشتدو ھدف ) ١٩۶۴
ي محافل محلیھ و  ھ مخصوص بھ توسعھتوّج) ١٩٧۴ - ١٩٧٩(نقشھ ي پنج سالھ . در حیات امراهللا

فعالیت ھاي مربوط بھ حیات جامعھ، مثل رعایت منظم ضیافت نوزده روزه و ایام محرمھ معطوف 
اھمیت مشاركت در امور اجتماع را تأكید كرد و پیگیري  )١٩٧٩ - ١٩٨۶(نقشھ ي ھفت سالھ . داشت
راي پیشرفت ب) ١٩٨۶ -١٩٩٢(نقشھ ي شش سالھ . نمود ه ھاي اجتماعي و اقتصادي را مطرحپروژ

آن و طي مشاورات  یخت و روشي را ابداع نمود كھ بادنیاي بھایي ھفت ھدف اصلي را بھ ھم آم
قاره اي، نقشھ ھاي ملي تنظیم شدند و این در حالي بود كھ نقشھ ي سھ سالھ  نمحافل ملي با مشاوری

كھ عبارت  ،سھ گام جدید را كھ بھ تحقق آن ھفت ھدف كمك مي كرد مطرح نمود) ١٩٩٣ - ١٩٩۶(
  .امري ني، و ترتیب عمل كرد صحیح تشكیالت، توسعھ ي منابع انسابودند از تقویت روح ایمان فردي
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طي این دوره ي سي سالھ، جریان دخول افواج كھ در زمان حضرت شوقي افندي آغاز شده بود بھ 
ده ھا ھزار نفر مؤمنین جدیده را  ،بسیاري از كشورھا. دیگر ادامھ داد افزایش تحرك خود در ممالك
 این رقم از یكصد ھزار نفر ھم گذشت؛ و این در حالي بود كھ جامعھ ي ،ثبت نام نمودند و در معدودي

 ،این رشد سریع، كھ اغلب. ھندوستان بھ صدھا ھزار نفر و عاقبت بھ دو ملیون نفر رسید مؤمنان
گرفت، فاقد الگویي مناسب براي تحكیم خلصھ صورت مي كوچك از مؤمنین م توسط گروھي نسبتًا

كند؛ موسسات ؛ كودكانشان را تربیت معارف تعدادي چنین كثیر را عمق بخشدبتواند  ؛ الگویي كھبود
مقیاس ھرچند توسعھ ي بزرگ در نتیجھ،  .مستقر سازد ؛ و اساس حیات جامعھ راامریھ را برپا دارد

فقط این نبود كھ بر  رودررو چالش. ست پایدار بماندآغاز شد؛ اما نتوان در كشوري بعد از كشور دیگر
م توان توّر بھ فعالیت ھاي تحكیمي تأكید نھاده شود، كاري كھ بھ تنھایي، بھ حالتي درون نگرانھ و

از  بود كھ مورد این در توانایيحصول  ، نیاز مبرم،در واقع. جامعھ بھایي منتھي مي گشت بالقوه در
  . حفظ شوددر طول زمان ، تعادل میان ترویج و تحكیم اتیكسیستم طریق الگویي از اقدام

، ٢٠٠۶تا  ١٩٩۶زمینھ را براي دھھ ي  ،ترسیم زنجیرواري كھ فوقًا از تحوالت گسترده بھ عمل آمد
 -٢٠٠٠(بیت العدل اعظم با نقشھ ي چھار سالھ . كھ مورد تمركز این كتاب است، فراھم مي آورد

از جملھ  شروع كردند و دنیاي بھایي را در مسیري بي سابقھ از اقدام و عمل قرار دادند؛ و) ١٩٩۶
اده در تاریخ امراهللا را آغاز خواھد كرد؛ نقطھ ي دوره اي فوق العكھ چھار سال آینده، "بیان داشتند 

جھان  سرنوشت بھایي وحایگاھي ویژه در تاریخ  ،این نقشھ" نیز ،"است عطفي بھ وسعت یك عھد
رد شدن بھ كھ در حال وا تاریخي قرار گرفتھ،جامعھ ي بھایي در پروسھ اي عظیم و "، "خواھد داشت

تسریع جریان دخول افواج " ھدف داشت كھفقط یك  ي چھار سالھ نقشھ ."مرحلھ اي بحراني است
در این حالت از  در این مرحلھ از پیشرفت امراهللا و"بود؛ جریاني كھ بیت العدل اعظم آن را " مقبلین

حامیان این جھاد، یعني فرد، . توصیف نمودند" جامعھ ي بشري، امري ضروري اوضاع و احوال
براي استقبال از  از ھر زماني، توان و تمایل خود رامحسوس تر "جامعھ، و تشكیالت، موظف شدند 

و برتر از روحاني و اداري در ھزاران ھزار نفوس،  تغییر و تبدیلعمال ِاو جدید،  توده ھاي مؤمنین
 ظھورشان از باید كھ ھمھ، تزاید سپاھي از مبلغین آگاه و مخلص امراهللا اثبات نمایند؛ مبلغیني

  ." ي در سراسر سیاره ي خاكي ثبت گرددانسان امع بي شماروجدان جوبر  مجھولیت و گمنامي
م ظاھر ، بھ گونھ ي واقعیتي مسّل٢٠٠۶در بھ عنوان نیازي مبرم مطرح شد،  ١٩٩۶آنچھ كھ در 

 -٢٠٠١(، و ھر دو نقشھ ي دوازده ماھھ كھ با نقشھ ي چھار سالھ آغاز شد طي دھھ اي. گشت
، توان ترفیع فرایند دخول افواج بھ نحوي بارز بودرا شامل  )٢٠٠١ -٢٠٠۶(و پنج سالھ ) ٢٠٠٠

، منظري از یاران بیت العدل اعظم، با قرار دادن این دوره ي ده سالھ در معرض دید. تقویت گشت
متحدانھ در جھت  عناصر الزم براي مجاھدتي"ون نوشتند آن مرجع مص. امكانات آتي را نشان دادند

در چارچوبي از اقدام تبلور یافتھ كھ در   واحي مختلف عالم،افاضھ ي روح ظھور حضرت بھاءاهللا بھ ن
ھ ھایي كھ در پانزده دنیاي بھایي قیام نموده تا طي سري نقش." ردحال حاضر فقط باید از آن بھره ُب

ظاھر  ،، یعني پایان اولین قرن عصر تكوین٢٠٢١آینده تا سال ) م –سال ١٠ن قریباكنو(سال 
  .بي سابقھ در روند دخول افواج مقبلین ایجاد نمایدد شد، پیشرفتي منظم و نخواھ

در . این كتاب مي كوشد تحول اندیشھ در دنیاي بھایي را در طول دھھ ي بحراني گذشتھ ردیابي كند
مي توان از  ، بینش ھایي را فراھم مي آورد؛بسیاري از عرصھ ھاي امراهللا كتاب برايحالي كھ 

نكتھ ي اول متمركز است بر سرشت . صفحات آن دو نكتھ را كھ حائز اھمیت ویژه اند استخراج نمود
براي پایداري پیشرفت الزم  ،این كھ منابع انساني با سطوحي مختلف از توانایي. نفس فرایند رشد
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ن كھ آن ھا باید منطبق با است؛ این كھ این منابع باید طي برنامھ ھاي رسمي آموزشي آمادگي یابند؛ ای
نقشھ ھاي اقدامي كھ متمركز بر مناطق جغرافیایي و حائز ابعاد مدیریت پذیر باشند، براي خدمت 

این ھا برخي از مشخصات برجستھ ي الگوي رشدي است كھ در ده سال گذشتھ  –صف آرایي شوند 
، و "مراحل توسعھ"، "ريدو جنبش ضرو"با كار برد عباراتي مثل  ،در خالل كتاب. ظاھر شده است

، توصیفي غنّي از قواي محركھ ي رشد و ابزار ارتقاء بخشنده ي آن بھ عمل مي "چرخھ ھاي فعالیت"
آنچھ اعجاب انگیز است سرعتي است كھ اھل بھاء در ھر جایي با آن ادراكي چنین متعالي از . آید

زماني وسایل استقرار الگوي در ھیچ "بیت العدل اعظم اشاره مي كنند  .موضوع حاصل نموده اند
فعالیتي كھ تأكیدي مساوي بر فرایندھاي دوگانھ ي ترویج و تحكیم بگذارد، بھتر از این درك نشده 

  ."است
اما نكتھ ي دوم، كھ از نكتھ ي اول انفكاك ناپذیر است، مربوط بھ تغییري مي شود كھ  در دوره ي 

پذیرش جمعي این حقیقت كھ ھیچ گونھ . تپیش آمده اس ي بھایي در فرھنگ جامعھ ،مورد بررسي
با وجھ و نیز تمایل بھ اتخاذ موضعي  ،فرمول ساده اي براي تسریع جریان دخول افواج موجود نیست

مشخصھ ي یادگیري، راه را براي پیشرفت ھاي سریع فراواني ھموار ساخت كھ در یك چنین فاصلھ 
كھ یاران با آن ھدایات را مطالعھ فراگیر شد روش اقدامي   بھ سرعت،. زماني نسبتا كوتاھي حاصل شد

شوند؛ و مي ي عمل وارد ھانمایند؛ در عرصھ مي كنند؛ براي گزینش بھترین رویكردھا مشورت مي 
شاید ھمین . تأمل مي كنند تا دركشان را بھبود بخشند و مساعیشان را تنظیم كنند در تجارب خود

ن دستاورد این دوره است؛ زیرا تضمین مي كند كھ جامعھ ي كھ ارزشمندتری فرھنگ یادگیري است
بھایي قادر است بھ طور پیوستھ، اقدامات خود را با نیازھاي ارگانیك امراهللا و شرایط دائما متغیر 

  . اجتماع، وفق دھد
بخش اول شامل سي و شش پیام برگزیده از بیت العدل اعظم است . كتاب بھ سھ بخش تقسیم مي شود

 ٢٩بخش دوم سندي است مورخ . را در بر مي گیرد ٢٠٠۶تا رضوان  ١٩٩۵دسامبر  ٢۶كھ از 
ي از برنامھ ي خدمت بھ كھ بھ عنوان بخش ، كھ لجنھ اي ویژه براي كارگاھي آماده نمود٢٠٠۵اكتبر 

سري جاري از نقشھ  مندرج در مھم كھ مواضیعاین بخش . رائھ گشتدر مركز جھاني ا  ،نقشھ ي الھي
 سواي؛ اّما فراھم مي آورد در باره ي آن ھا را بررسي مي نماید، توضیحات مفیديھاي جھاني 

مستخرج از مكاتیب مرقوم توسط یا از جانب حضرت ولي امراهللا و بیت العدل اعظم،  فقرات كثیره ي
است كھ  یيآشنا كامال چھار عدد سندبخش سوم شامل . تلقي گردد يطعقنباید بیانیھ اي حاوي ھدایت 

اولین . دنانتظام مي بخش ،رد جریان دخول افواجبیادگیري جوامع ملي را در مساعیشان براي پیشامر 
سند را بیت العدل اعظم خود تھیھ و تصویب فرمودند و سھ مورد دیگر را بھ درخواست آن مرجع 

ارزشمند امیدواریم این مجموعھ ي پیام ھا و سندھا، منبعي . مصون، دارالتبلیغ بین المللي آماده نمود
بر آن مفاھیم ضروري كھ در فعالیت ھاي آتي براي ترویج و تحكیم  و بسطي تلقي گرددبوده، شرح 

  .امراهللا نقش خواھند داشت جھاني
  انتشارات پارابال                                                                                                  
                  ٢٠٠۶نوامبر                                                                                                     
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  بخش دوم

  مفاھیم اساسي: نقشھ ھاي جھاني
  

شامل  ،م این مجموعھبخش دّو. بعضي مفاھیم در درك نقشھ ھاي جھاني اخیر امراهللا نقش كلیدي دارند
این . تھیھ شده است يكارگاه نمایش است كھ توسط لجنھ ي مخصوص ٢٠٠۵اكتبر  ٢٩رخ سند مو

در متن . ، در مركز جھاني ارائھ گشتز برنامھ ي خدمت بھ نقشھ ي الھيكارگاه بھ عنوان بخشي ا
بھ توسط یا از جانب حضرت ولي محبوب امراهللا و بیت العدل اعظم  فقراتي از مكاتیب مرقوم ،سند

د، مثل جریان دخول معدودي از مھم ترین مفاھیم موجود در سنبھ كمك آن ھا، كار برده شده است تا 
 عرصھ ھایي را كھ این سند ھمچنین. عمل را كنكاش كنیم ، و یادگیري حینافواج، دو جنبش ضروري

و تا پایان سالھ،  ، تا نقشھ ھاي دوازده ماھھ و پنج١٩٩۶از آغاز نقشھ ي چھار سالھ در رضوان  –
 در آن ھا – كھ در آن بیت العدل اعظم مقررات یك نقشھ ي جدید جھاني را اعالن كردند ٢٠٠۵سال 

  .ص و بررسي قرار مي دھدبراي جامعھ ي بھایي حاصل شده است، مورد تفّح یادگیري عمده اي
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٣٩  

  جریان دخول افواج مقبلین پیشبرد
  

خطاب بھ كنفرانس ھیئت مشاورین قاره اي  ١٩٩۵دسامبر  ٢۶بیت العدل اعظم در پیام مورخ  ٣٩/١
را آغاز خواھد كرد نقشھ ي چھار سالھ ي جدیدي  ١٩٩۶اعالن فرمودند كھ عالم بھایي در رضوان 

این پیشرفت مي بایست بھ واسطھ  .فواج خواھد بوداقابل توجھي در جریان دخول  كھ ھدفش پیشرفت
و  اداري تشكیالتفعالیت ھاي اي آنان، و نیز ھزایش فوق العاده اي در تعداد مقبلین و فعالیت ي اف

. جوامع محلي، سھ عاملي كھ مشاركین اصلي در نقشھ ي چھار سالھ محسوب بودند، حاصل مي شد
  :گونھ توضیح مي دھند بیت العدل اعظم این مرحلھ از پیشرفت امراهللا را این

  
موكول بھ پیشرفت ھر سھ مشاركیني است كھ صمیمانھ  ،كھ پیشرفت این جریان این موضوع«  ٣٩/٢

آینده باید شاھد قیامي عظیم در  چھار سال . بھ یكدیگر مرتبط شده باشند، امري كامال واضح است
نیاز است كھ ھزاران . شودمي فعالیت ھاي مؤثر تبلیغي باشد كھ بھ ابتكار و خالقیت فردي حاصل 

از طریق تبلیغ مستمر امراهللا و حمایت از نقشھ ھاي مؤسسات اداري  تا یاري شوند نھنفوس مؤمھزار 
باید آنان را  .بپردازند بھ بیان ضرورت حیاتي ایمان بھ امر حضرت بھاءاهللا  ،و تالش ھاي جوامع خود

لمعان اصول "یاري كرد درك كنند كھ تالش ھایشان بھ میزاني كھ حیات خصوصي و درونیشان 
، پایدار و استوار "آن منعكس مي سازد  جاوداني شریعت حضرت بھاءاهللا را در جلوه ھاي گوناگون

 د برنامھ ھاي تبلیغي محلي و منظقھشتاب در آھنگ تبلیغ فردي باید ضرورتًا با تزاید تعدا. خواھد ماند
خود را براي  اداري كمك كرد توانایي بھ تشكیالتباید براي وصول بھ این ھدف، . اي تكمیل گردد

، و كاربرد بھایي، و تجمع و توحید احبا حول دیدگاھي واحد و موازین مشورت كردن بر طبق اصول
عالوه بر این، كساني كھ در جرگھ ي مؤمنین  .افزایش دھند استعدادھاي آنان در خدمت بھ امرالھي

ي آن ھا تحمل و  شوند كھ وجھ مشخصھ و پویایي اضوارد مي شوند باید جذب جامعھ ھاي محلي نّب
ھدایت مي شوند و  ،ھدفمندي و اراده ي جمعيي قدرتمند از بردباري و محبت و دوستي بوده، با حّس

قابلیت ھاي تمام اعضاي تشكیل دھنده، اعم از مردان،  ،آرورند كھ در آن محیطي را بھ وجود مي 
 ٣».متحدانھ، تزاید مي پذیردمي یابد و قوایشان در حوزه ي اقدام  افزایش  كودكان،زنان، جوانان و 

  )ترجمھ(
  
جریان دخول افواج، در خالل  اشاره فرمودند كھ پیشرفت ١٩٩٩امبر بیت العدل اعظم در نو ٣٩/٣

  :خواھد بود ي جھانيھمچنان ھدف اصلي نقشھ ھا ،قرن اول عصر تكوین
  
یكي بھ مدت یك  ،كھ در پیش است" نقشھ ي الھي"دو مرحلھ از مراحل پیشرفت و اجراي «  ۴/٣٩

از جامعھ ي جھاني  ٢٠٠٠در رضوان سال . ي بھ مدت پنج سال ادامھ خواھد داشتگرسال و دی
. ا گذارداه خواھد بود بھ موقع اجربھایي خواستھ خواھد شد تا مرحلھ ي اول را كھ مدت آن دوازده م

متمركز ساختن استعداد ھا و توانایي ھا و امكاناتي خواھد بود كھ با چنان شدتي بھ  ،ھدف این مرحلھ
اقدامات یك سلسلھ  ،كھ بھ دنبال خواھد آمددر نقشھ ي پنج سالھ . منصھ ي ظھور و بروز رسیده است

                                                             
  ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي١٩٩۵دسامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٣
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وین مدد بیست سال آخر نخستین قرن عصر تكمي گردد كھ جامعھ ي بھایي را در ز ي آغاجھان شمول
منظم ریان دخول افواج مقبلین و تسریع این نقشھ ھاي جھاني متمركز در پیشرفت ج. د كردخواھ

  )ترجمھ ي رسمي(٤».جریان مزبور خواھد بود
  
ف ان عالم، بر طبیعت این مقصد و ھدخطاب بھ بھایی ١٩٩۶بیت العدل اعظم در پیام رضوان  ۵/٣٩

  :متمركز شده، بیان مي دارند
  
 نيضمن این مفھوم است كھ شرایط كنومت" جریان دخول افواج مقلبینپیشرفت "عبارت « ۶/٣٩

ایجاب مي كند و فرصت ھاي موجود اجازه مي دھد كھ جامعھ ھاي بھایي پیشرفت و توسعھ اي عظیم 
جھان ضروري است و در تأسیس نظم  چنین پیشرفتي در قبال اوضاع كنوني. دنو مستمر حاصل نمای

. افراد و مؤسسات و جامعھ مي توانند چنین پیشرفتي را عملي سازند سھ عامل یعني ،حضرت بھاءاهللا
ابتدا از نظر روحاني و عقالني امكان چنین اقدامي را ي عمل عوامل مذكور چنین است كھ  نحوه

ز وسائلي براي یھین جدید و تھیھ و تجلھایي از مقب بپذیرند و سپس با سعي و كوشش براي تبلیغ گروه
تعداد مبلغین و مدیران مطلع و فعال را براي مشاركت در  ،اني و اداري آنانآموزش و پروررش روح

  .ضمین نمایندتخدمات امري چندین برابر كنند و بدین  ترتیب دخول صفوف مقبلین جدید را 
حاكي از آن است كھ این " افزایش پیشرفت جریان دخول افواج مقبلین"عالوه بر این، عبارت  ٣٩/٧

حال از جمیع . یان قرار دارندحلي و ملي در مراحل مختلف این جرجوامع مپیشرفت آغاز شده و 
تحكیم ھر جامعھ  قدام نمایند و توسعھ وان مزبور اینتظار مي رود كھ براي استمرار جرجوامع محلي ا

الي كھ ھر از افراد و مؤسسات، در ح. اسب باشد افزایش بخشندتنھ میزاني كھ با امكانات موجود مرا ب
رفع نیامندي ھاي این  ورارند، درخواست مي شود كھ بھ منظالیت دعفوزه ي خاص خود یك در ح

 ٥».دوران بحراني در حیات جامعھ ي بھایي و در سرنوشت تمامي جامعھ ي بشري، قیام نمایند
  )ترجمھ ي رسمي(
  
ح بیت العدل اعظم، با عبارات زیر توضی ١٩٩٣نوامبر  ٩جریان دخول افواج در پیام مورخ  ٣٩/٨

  :داده شده است
  
میزان اقبال جمعیت بھ  اساس بر لھ اي از پیشرفت امراهللا نیست كھمرح دخول افواج صرفًا...« ٣٩/٩

واقع شود؛ بلكھ پدیده اي است كھ جوامع بھایي مي توانند با فعالیت  نر و معّیدر زماني مقّد طور كلي،
ست كھ وقتي آغاز شد مي اي جریان این پدیده ھمچنین. و سرعت بخشندمساعدت  وقوعش راھاي خود 

ي، ھمزمان فعاالنھ ي نقشھ ھای رانھ ي منابع و پیگیريبا اختصاص مدّب. د پایدار نگاه داشتھ شودتوان
از مؤمنین  روزبھ فزوني و تعمیق و تحكیم، فرایند دخول افواج باید ذخیره اي سریعًا براي ترویج

  )ترجمھ( ٦».آورد فراھم را محلي و مليمستمرًا متحّول ، و مؤسسات مستحكم محليال، جوامع فّع
  

                                                             
 عالم بھایي ، خطاب بھ١٩٩٩نوامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٤
  ، خطاب بھ بھاییان عالم)بدیع ١۵٣( ١٩٩۵پیام بیت العدل اعطم، مورخ رضوان  ٥
 ، خطاب بھ كلیھ ي محافل ملیھ١٩٩٣نوامبر  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٦
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توسعھ ي  از رشد و یك مرحلھالبتھ حضرت ولي امراهللا توضیح داده اند كھ دخول افواج  ٣٩/١٠
مختلف جھان  از ممالك مردمان ، اقبال دستجمعيروزي است كھ در آن امراهللا و بشارت دھنده  بھ 

  :واقع خواھد شد
  
؛ پدیده رو بھ پیشرفت است ،ا مستدامجذب مؤمنین جدید بھ سپاه رب الجنود كھ آھستھ اّم...« ٣٩/١١
كھ نیروي توان بخشش براي حفظ انتصارات حاصل توسط گروه قھرمانان فاتح بھایي در  است اي

  .ات عالم، بسیار ضروري استخالل جھادھاي متعددشان در تمامي قاّر
است؛  ائز ضرورتي بنیادينقشي حیاتي داشتھ، ح ،جریاني چنین مستمر از تقویت و تجھیز ٣٩/١٢
نمي تواند  ،است بھایي جھاني جامعھ يحیات  ھیچ چیز جز تزریق خون جدید كھ ضامن زیرا

این  ھایي كھ مستلزمي رفداكاحافظت كند؛ ، محاصل شده چنین فداكاري ھایيدستاوردھایي را كھ با 
الش و ھزینھ بوده، و ھم اكنون نیز توسط سلحشوران شجیع حضرت بھاءاهللا در مناطق ھمھ وقت، ت

مي دھند كھ  زاني را شكلرامب يونده ھمین سلحشورانند كھ جبھھ ي پیش ر. بكر، در حال انجام است
گوناگون و اغلب بسي نامساعد و چالش برانگیز، براي تسخیر روحاني ممالك در عرصھ ھا و شرایط 

  . مي كنند رقابت با یكدیگر بكر سطح سیاره، و جزایر
چنین جریاني، ھمچنین حلول روزي را بشارت مي دھد و تسریع مي نماید كھ بھ پیش بیني  ٣٩/١٣

بھایي خواھد  ون در ظل امراز ملت ھا و نژادھاي گوناگ بدالبھاء، شاھد دخول افواج نفوسحضرت ع
قدمھ اي خواھد بود براي آن ساعت از دیرباز اگر در موقف صحیحش نظاره شود، م بود؛ روزي كھ

این . ھمین ملت ھا و نژادھا تحقق خواھد یافت از انمردم ایمان دستجمعي ،مورد انتظاري كھ در آن
خواھد بود  فاجعھ بار با سرشتيو احتماال  ،بسیار مھم يحوادث ، نتیجھ ي مستقیم سلسلھتوده اي نایما

را  الھيمقدرات امر ،طور ناگھانيھ ب حوادثي كھ مبھم ھم بھ تصور كسي نمي آید؛ كھ اكنون بھ نحو
عالم را بر ھم خواھد زد؛ و قدرت آماري و مادي و نیز سلطھ ي روحاني  دگرگون خواھد كرد؛ تعادل

  )ترجمھ( ٧».افزایش خواھد داد ضرت بھاءاهللا را ھزاران بارامر ح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
پیام ھاي ): انگلیسي(مكتوب مرقوم از جانب حضرت ولي امراهللا، خطاب ب محفل روحاني ملي آمریكا، مذكور در كتاب گھواره ي امراهللا  ٧

 ١١٧، ص ١٩۴٧ -١٩٩٧آمریكا  خطاب بھ 
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۴٠  

  دو جنبش ضروري
  
شھ ي پنج سالھ در بیت العدل اعظم در پیامي خطاب بھ كنفرانسي كھ چند ماه قبل از شروع نق ۴٠/١

  : اشاره نمودند بھ مفھوم دو جنبش ضروري ،بھ وضوح براي اولین بارتشكیل شد؛ ، ٢٠٠١سال 
  
نقشھ ي پنجسالھ كھ بي تردید محور مشاورات شما در چند روز آینده خواھد بود، مستلزم «  ۴٠/٢

 نخستین جنبش، جریاني مستدام از مؤمنین. بھ دو جنبش ضروري است آن و استمرارتوجھ تمركز 
آموزشي و بھ منظور  است كھ بھ واسطھ ي توالي دوره ھاي ارائھ شده توسط مؤسسھ ي  آموزش دیده

مین جنبش كھ نیروي محركھ ي خود را از جنبش دّو. محقق خواھد شد ي منابع انساني امراهللاتوسعھ 
از یك مرحلھ ي رشد بھ مرحلھ ي  )ھمجوار جغرافیایيمناطق (ھا ند، حركت كالستراول كسب مي ك

  )ترجمھ( ٨».بعدي است
  
قره ي زیر، ف. یك جریان آموزشي در قاعده ي جامعھ است ، جنبش اول ضرورتًابدین لحاظ ۴٠/٣

خطاب بھ یكي از محافل ملیھ، مسئولیت مؤسسھ  از جانب بیت العدل اعظم، مأخوذ از مكتوب مرقوم
  : ي آموزشي را در نظارت بر این جریان روشن مي سازد

  
ن برنامھ ي ملي براي كھ دوره ھاي متوالي آموزشي بھ عنوادر این مرحلھ از رشد امراهللا، «  ۴/۴٠

ال معلوم و توسعھ ي منابع انساني در نظر گرفتھ شده است، مسئولیت مؤسسھ ي آموزشي شما كام
افزون از جوانان و بزرگساالن است كھ كمك نماید تا تعدادي روز این وظیفھ ي مؤسسھ .مشخص است

  )ترجمھ( ٩»..از این دوره ھاي متوالي بھره مند شوند
  
اشعار مي دارد كھ دوره   آن مرجع، پیام ھاي صادر از بیت العدل اعظم یا از جانبتعدادي از  ۵/۴٠

گروه ھایي رو بھ تزاید از مؤمنین، با معارف، خصایص «باید  آموزشي ھاي متوالي منتخب مؤسسات
روحاني، و مھارت ھا و توانایي ھاي الزم را تربیت نماید تا بتوانند بھ نحو مؤثر از عھده ي اجراي 

، توضیح مجمل ترین صورتزیر بھ  ي فقره ١٠».و تحكیم بر آیند یف متعدده، در رابطھ با ترویجوظا
چطور بھ قاعده  مي دھد كھ این جریان آموزشي در آغاز نقشھ ي چھار سالھ چگونھ بھ حركت آمد و

  :ي جامعھ رسید
   

در راستاي برپایي مؤسسات آموزشي در ھر گوشھ اي از   در خالل نقشھ ي چھار سالھ،«  ۶/۴٠
مؤسسات تشویق شدند براي ارائھ ي دوره این در آن موقع، . جھان، تالش عظیمي صورت گرفت

حلقھ ھاي مطالعھ كھ توسط آموزشگران تربیت شده . غیر متمركز اتخاذ نمایند سیستميھاي خود 
وقتي بھ این ترتیب، . كمك كردند تا جریان آموزشي بھ جامعھ ھاي محلي منتقل شودھدایت مي شدند، 

                                                             
  ، خطاب بھ نمایندگان بھایي شركت كننده در ھشتمین كنفرانس آسھ آن ٢٠٠١دسامبر  ٢٢پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٨
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ترینیداد ٢٠٠٣مارس  ٢٣مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٩
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢جوالي  ٣١مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  مكتوب ١٠
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مند گشتند، وارد شدند و از دوره ھاي آن بھره مؤسسھ در ھر جامعھ، مؤمنین بیشتر و بیشتري بھ 
   )ترجمھ( ١١».منابع انساني امراهللا در سطوح مختلف توانایي، بھ طور مستمر افزایش یافت

  
در . چھار سالھ محسوب گشتتوفیقات عمده ي نقشھ ي استقرار این فرایند آموزشي یكي از  ۴٠/٧

در  سالھ مفھوم جنبش دوم در آغاز نقشھ ي پنج. پایان آن چھار سال، جنبش اول بھ خوبي مستقر شد
معرفي شد، ھنگامي كھ از محافل ملیھ خواستھ شد كشورھاي خود را بھ مناطق  ٢٠٠١سال 

مدیریت پذیر بھ رشد امراهللا  در مقیاسي«كھ بھ احبا امكان دھد  )كالستر( كيكوچجغرافیایي ي 
وقتي تعداد . تقسیم كنند ١٢»در جوار قاعده ي جامعھ، طرح و اجرا نمایندنقشھ ھاي خود را بیندیشند و 

 و این شد كھ براي رفع نیازھاي ترویجبر  دوره ھاي متوالي را گذراندند، تصمیم ،زیادي از مؤمنین
چنین فرایندي آموزشي كھ احبا براي «توضیح داده شده كھ . تحكیم، در سطح كالستر مستقر گردند

 بھ عھده مي گیرند و جمعي كھ از آن پسفردي  فعالیت ھايآن آن شوند، بھ  چندین ھفتھ یا ماه، درگیر 
بیت العدل اعظم در رقیمھ ي صادره از جانب خود خطاب بھ محفل  ١٣».مناسبي مي دھد شكل

  :روحاني ملي برزیل این نكتھ را تأكید نموده اند
   

باید تضمین كند كھ وقتي بھ واسطھ ي جریان مؤسسھ، صفوف ) منطقھ اي بھایي(شوراي ...« ۴٠/٨
در مقیاس  و تحكیم كار ترویج وان بھ میدان خدمت گسیل گردند حامیان متعھد امراهللا تزاید مي یابد، آن

اي  منابع انساني باید بر اساس یك نقشھ ي منطقھ تصفیِفالبتھ این تزاید و . بزرگ را تقویت نمایند
بھ مرحلھ ي باالتر بعدي  موجود در منطقھ را از مرحلھ ي فعلي تا ھر كالستر صورت گیرد

  )ترجمھ( ١٤».برساند
  
منابع انساني بر اساس یك نقشھ  چنین بر مي آید كھ تزاید و تصفیِف از فقره ي فوق بھ وضوح ۴٠/٩

بیت العدل اعظم . آید تا یك كالستر را از یك مرحلھ ي رشد بھ مرحلھ اي باالتر برساند بھ اجرا در مي 
  :مي دھند ي در باره ي این تفكرتوضیح بیشتراب بھ بھاییان عالم، ، خط٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧در پیام 

  
ناطق و بھ آساني توانستند مقشھ با سھولت نسبي روحاني ملي در نخستین ماه ھاي ن محافل«  ۴٠/١٠

د تقسیم كنند كھ بھ نواحي كوچك تر كھ داراي جوامع امري نزدیك یكدیگرن تحت اشراف خود را
این تقسیم بندي در  ضوابطي كھ براي. نامیده مي شوند) cluster(» ھ ھاي جوامع ھمجوارعمجمو«

بنا بر . بھایي ارتباط نداشت صرفا جغرافیایي و اجتاعي بود و بھ قوت و ضعف جوامع ھ شدنظر گرفت
ناي كشوھایي كھ بنا تھان بھ اسثجسر ارجھاني واصل گردیده تا كنون در س ش ھایي كھ بھ مركزگزار

تشكیل » مجموعھ ي ھمجوار«یب ھفده ھزار ردود است، ق، فعالیت ھاي امري در آن ھا محبر جھاتي
 ١۵٨٠مثال در ھندوستان . تعداد این گونھ مجموعھ ھا در ممالك مختلف متفاوت است .ه استشد

 پور بھ طور كلي بھ عنوان یك مجموعھ ي جوامع، در حالي كھ سنگاھمجوار تشكیل شده مجموعھ ي
بعضي از این مجموعھ ھا بسیار كم جمعیت ھستند و تعداد ساكنان آن ھا از چند . عمل مي كند راھمجو

 ،كثر مواردادر . در حالي كھ در بعضي دیگر بھ چندین ملیون نفر مي رسد ؛زار نفر تجاوز نمي كندھ
                                                             

 ھمان ١١
 ھمان ١٢
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي آلمان٢٠٠۵آگوست  ١٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٣
  ي برزیل، خطاب بھ محفل روحاني مل٢٠٠١دسامبر  ٢٣مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٤
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مراكز بزرگ شھري كھ در ظل یك محفل روحاني ھستند بھ عنوان یك مجموعھ شناختھ شده و بھ 
  . تر شود تقسیم گشتھ اند تا تنظیم برنامھ ھا و اجراي نقشھ ھا در آن ھا آسان) sector(چندین بخش 

تر كھ بھتر مي  رزمین ھاي مختلف بھ مجموعھ ھایي كوچكسپس از تقسم بندي كشورھا و  ۴٠/١١
د وه بدش جرھ ي بعدي كھ در پیام نھم ژانویھ ده كرد، جوامع ملي بھایي بھ مرحلرتوان آن ھا را ادا

این . شرفت امرحل توسعھ و پیاوارد شده اند و آن عبارت است از طبقھ بندي مجموعھ ھا بر حسب مر
وابطي دقیق ولیكن كار ایجاد ض. اھم آورده استبیني امكانات آتي فر شاقدامات موجباتي را براي پی
ك قرار دادن ی. ؤسسات امري ھمچنان سرگرم آنندعھ ھا مشكلي است كھ متر براي طبقھ بندي مجمو

قي گردد، بلكھ میزان وضعیت آن ناحیھ تل ينزلھ ي ارزیابم، نباید بھ مجموعھ در طبقھ اي مخصوص
وان روش ھاي مناسبي تا بت ،ي  توسعھ و پیشرفت مشخص مي سازدبرا توانایي مجموعھ ي مزبور را

دمندي این طرح مي وضوابطي خشك و انعطاف ناپذیر مانع س. ن مجموعھ اتخاذ نمودبراي پیشرفت آ
ھ نظر مي رسد كھ دو ب. اسيامري است اس ،و عملي براي ارزیابياما داشتن یك طرح روشن . گردد

زان توانایي نیروي انساني كھ توسط یمیكي . زیابي داراي اھمیت خاص استمعیار در این ار
ماده مي شود و دیگري میزان عھ آموجالھي در ھر مزي براي توسعھ و تحكیم امرارآمومؤسسات ك

  )ي رسميترجمھ ( ١٥».مري براي بھ كارگرفتن منابع مزبور در میدان خدمتاتوانایي مؤسسات 
  
  :، بھ صورت زیر تعریف شده اند٢٠٠١ژانویھ ي  ٩ا، مراحل رشد در پیام و اّم ۴٠/١٢

  
. متفاوتي تقسیم شوندز لحاظ رشد و توسعھ بھ گروه ھاي ھر منطقھ ممكن است انواحي «  ۴٠/١٣

گروه ھا و افراد  ممكن است در حالي كھ در بعضي دیگر ،بعضي از این نقاط ھنوز فتح نشده اند
در بعضي دیگر ممكن است جوامعي مستقر باشند كھ بواسطھ ي . پراكنده ي بھایي وجود داشتھ باشد

الي در جریان كسب توانایي ھاي بیشتر باشند و بھ تعدادي كمتر جوامعي ھستند مؤسسھ ي آموزشي فّع
عھ و تحكیم منظم و سریع پرتوان كھ با داشتن احباي مطلع در وضعي خواھند بود كھ امر خطیر توس

   )ترجمھ ي رسمي( ١٦».را بھ عھد گیرند
  
را بھ این صورت  ي ھمجوارژانویھ، بیت العدل اعظم جنبش مجموعھ ھا ١٧و در پیام  ۴٠/١۴

  :توضیح مي دھند
  
لب مجموعھ ھا، شاخص تحول از یك مرحلھ بھ مرجلھ ي بعدي افزایش تعداد جرگھ در اغ«  ۴٠/١۵

كھ  دعا و مناجات و كالس ھاي تربیت امري نونھاالن و رشد و توسعھ ایستھاي آموزشي، مجالس 
نبھ ي جبت بھ بیتشر نسالس دعا و مناجات در اثر آگاھي رونق یافتن و افزایش مج. مي گردد حاصل

اي مؤسسات كار آموزي ھه اي ھر مجموعھ است كھ از طریق دورروحاني وجود انسان در بین احب
تربیت امري نونھاالن نیز از نتایج آموزشي است كھ در مراحل مقدماتي  كالس ھاي. حاصل مي شود

مفتوح ساختن این دو فعالیت بھ روي افراد . دوره ھاي متوالي در جریان  كارآموزي كسب شده است
حریان حقیقت را جذب متجامعھ ي خارج، از طریق اقدامات ابتكاري و متین، تعداد روزافزوني از 

بسیاري از . قھ مند بھ شركت در جلسات تبلیغي و جرگھ ھاي آموزشي مي شوندمي كند كھ غالبا عال
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آنان بالمآل بھ امرالھي اقبال مي كنند و خود را در جامعھ در نقش نفوسي مي بینند كھ در جریان 
متقابال اقدامات تبلیغي و گروھي شدت بیشتري پیدا مي كند و . پرتحرك رشد و توسعھ مشاركت دارند

جامعھ ھایي كھ از قبل . رك رشد و توسعھ مي افزایدحبر سرعت و شدت جریان پرت ،خود بھ نوبھ ي
حفل روحاني انتخاب م ھرچھ زودتر امتیازشده اند حیاتي جدید مي یابند و جامعھ ھاي جدید  تأسیس

   .آورند محلي را بھ دست مي 
ت و كالس ھاي تربیت انسجامي كھ در اثر تأسیس جرگھ ھاي آموزشي، مجالس دعا و مناجا ۴٠/١۶

رشد و توسعھ در مجموعھ مي گردد، امري نونھاالن حاصل مي شود، بھ نوبھ ي خود مشوق مقدماتي 
اقداماتي كھ سبب .انگیزشي كھ در پي ازدیاد این اقدامات اساسي پیوستھ قوي تر و مؤثرتر مي گردد

متوالي كارآموزي بھ حدي گذراندن دروه ھاي الحظھ اي از یاران الھي در مي شود تعداد قابل م
بھ نوبھ ي خود انگیزه ي ازدیاد این گونھ فعالیت ھا  ،پیشرفت كنند كھ براي قیام بھ خدمت آماده شوند

  )ترجمھ ي رسمي( ١٧».مي گردد
   

ي كھ در این مجموعھ نحوه ي اقدامات«: دنبیت العدل اعظم در رابطھ با این موضوع مي نویس ۴٠/١٧
و تحكیم محسوب مي  )ترویج( شده، طرق مطمئني براي تسریع توسعھایجاد ھان ھا در اطراف ج

  :١٩».این ھنوز از نتایج سحر است« : با وجود این، آن مرجع مصون اشاره مي نمایند كھ ١٨».گردد
  
راد در ظل شریعة اهللا كاري فدر بسیاري از مناطق جھان وارد كردن تعداد كثیري از ا«  ۴٠/١٨

مایھ ي امیدواري است كھ در بعضي از مجموعھ ھا كھ توسعھ و تكامل   این،بنا بر . دشوار نبوده است
ضافھ اده بھ برنامھ ي خدمات جاري شھایي كھ براي اقدامات امري با دقت تنظیم  بیشتري دارند طرح

ھ بھ ترسي پیدا شود و میزان رشد و توسعمي گردد و سبب مي شود بھ جماعاتي كھ آمادگي دارند دس
این قبیل طرح ھا بھ اقدامات فردي تبلیغي كھ رو بھ افزایش است سرعت و . رتقاء یابدسطحي باالتر ا
فعالیت ھا سبب اقبال عده ي كثیري از افراد بھ در مواردي كھ این گونھ . مي بخشدشدت بیشتري 

ھ وارد برنام امرالھي شده است، تمھیداتي بھ كار گرفتھ مي شود كھ در صد معیني از مقبلین جدید فورًا
ھاي مؤسسات كارآمورزي شوند؛ زیرا ھمان طور كھ در چندین پیام تأكید كرده ایم، این، یاران ھستند 

این نفوس با . تھ افزایش مي یابد عھده دار شوندمورد نیاز جمعیت بھایي را كھ پیوسكھ باید خدمات 
ن مي افزایند و با آنا مالقات كردن افراد جامعھ ي بھایي بھ طور مرتب و منظم، بر معلومات امري 

تعلیم دادن اطفال و تشكیل جلسات دعا و مناجات و بھ راه انداختن جرگھ ھاي آموزشي، استمرار 
  )ترجمھ ي رسمي( ٢٠».جریان توسعھ و رشد را میسر مي سازند

  
ھمان طور كھ در . فقره ي فوق نشان مي دھد كھ چگونھ دو جنبش، با یكدیگر تعامل دارند ۴٠/١٩

  :مي شود يتوضیح داده مي شود، ھر یك از آن ھا ذاتا سبب تقویت دیگرفقره ي بعدي 
  
یك یا دو دوره ي مطالعاتي نیست؛ بلكھ  معیني از ھايدرصد چالش پیش رو فقط ارائھ ي«  ۴٠/٢٠
اگر مؤسسھ . طھ ي سیستمي مؤثر از آموزش دوردست، توالي چندین دوره ي آموزشي استھ واسب
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تري از یاران بھ ن تبلیغ نیز تحرك بیشتري خواھد یافت؛ زیرا تعداد افزوموفق بھ این كار گردد، كار 
وارد برنامھ   از مصدقین جدید نیز بھ نوبھ ي خود، جریاني مستمر.  قیام خواھند كردخدمت امراهللا

حالتي پایدار  ،ھاي مؤسسھ خواھند شد و بھ این طریق، رشد و توسعھ ي تمامیت سیستم آموزشي
  )رجمھت( ٢١».خواھد یافت

  
یني كھ دوره ھاي نبراي حفظ سیستم گفتھ شده در سطح مجموعھ، الزم است كھ نسبت مؤم ۴٠/٢١

ا سواي نیاز بھ حفظ این اّم. در حد معیني ثابت بماند ،متوالي آموزش را مي بینند بھ كل جمعیت بھاییان
گسیل مؤمنین بھ میدان خدمت باید منتھي . حائز اھمیت است و پویایي است كھ كموضوع تحّر  نسبت،

بھ تشدید فعالیت ھاي تبلیغي گردد؛ بھ نحوي كھ میزان افزایش جمعیت كلي بھایي، بھ طور مستمر 
ھمین مسئلھ است كھ ژانویھ توضیح مي دھند،  ٩ھمان طور كھ بیت العدل اعظم در پیام . شتاب گیرد

  :فشرده ي رشد است برنامھ ي اندیشھ ي زیر بنایي
  
موازات امل بین جریان مداوم توسعھ و بھ پایھ و اساس این برنامھ باید ھمراه با ھماھنگي ك«  ۴٠/٢٢
 انواع فعالیت ھاي تبلیغي باید انجام شود كھ شامل. جریان تربیت و تجھیز نیروي انساني باشد ،آن

 با ازدیاد. تشكیالت ترویج مي شود ھمچنین طرح ھایي باشد كھ بھ وسیلھ يفعالیت ھاي انفرادي و 
شمار احبا، باید درصد قابل مالحظھ اي از آنان در مؤسسھ ي آموزشي كارآموزي ببینند تا از قابلیت 

   )ترجمھ ي رسمي( ٢٢».ل جامعھ ھاي محلي استفاده شودآنان در توسعھ و تحّو ھاي 
  
این است كھ اگر چنین برنامھ  ،بخش اخیر نقشھ ي پنجسالھ مشخص شده است آنچھ كھ طّي ۴٠/٢٣
متشكل از چرخھ ي فعالیت ھاي معیني باشد كھ ھر چند ماه یكبار تكرار مي شوند، افزایش  ھایي

افراد دوره دیده بھ كل جمعیت  بود و در عین حال، نسبت مطلوب واھدمیزان توسعھ امكان پذیر خ
، در باره ي چنین برنامھ ھایي مي ٢٠٠۵بیت العدل اعظم در پیام رضوان . حفظ خواھد شد نیز بھایي
  :فرمایند

  
در ناحیھ ھایي كھ از این طریق شرایط الزم بھ وجود آمده، برنامھ ھاي سیستماتیك ترویج  « ۴٠/٢۴

اطالعات مفیدي در باره ي اھمیت برنامھ ھاي فشرده ي رشد . و تحكیم امراهللا شروع گردیده است
این گونھ . این كوشش ھا كامال روشن شده است اندوختھ گشتھ و ھم اكنون بعضي از خصوصیات

و ھر دور شامل فعالیت  ،چندین ماھھ )چرخھ ھاي متوالي( برنامھ ھا معموال متشكل از ادوار متسلسل
ز یك دور بھ دور پروزش نیروي انساني ا. ھ ریزي، ترویج و تحكیم مي باشدھایي در زمینھ ي نقش

ت فرایند ترویج نھ تنھا استمرار یابد بلكھ بھ طور تصاعدي حّد تا اینكھ ،ادامھ مي یابددیگر بدون وقفھ 
ات تجربیاگر چھ بدون شك، نكات و مسائل بیشتري را ھنوز در این زمینھ باید آموخت، ولي . گیرد

یا مجموعھ ھاي (فعلي تكرار این خط مشي را در تعداد روزافزوني از محدوده ھاي جغرافیایي 
  )ترجمھ ي رسمي( ٢٣».لفھ ي عالم ممكن مي سازددر نقاط مخت) كالستر= ھمجوار
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۴١  

  یاد گیري حین عمل
  
، در اشاره بھ نقشھ ھاي ٢٠٠٢بیت العدل اعظم در مكتوبي از جانب خود، مورخ آگوست  ۴١/١

از یك سو بھ " د كھ چالش موجود در برابر دوستان در ھرجایي این است كھ نجھاني، تصریح مي نمای
ھنگام تالش در جھت بھ  ،بیت العدل اعظم بپردازند و از سویي دیگر از مطالعھ ي ھدایات صادر

ي نیز كھ چندي قبل صادر رقیمھ ي دیگر ٢٤."مطلب بیاموزند كارگیري آن ھدایات، از تجارب خود
پیام ھاي عمومي گھگاھي صادر از ناحیھ ي آن "این امید بیت العدل اعظم است كھ  شد، مشتمل بر

دھد، بھ احبا كمك  ي كھ بعضي جنبھ ھاي این تحوالت جدید را توضیح ميمرجع مصون و نیز رقائم
و پیوستھ در جھت وحدت نظر و عمل حركت  روشن سازند را در عمل مسائل و مبھمات كند

  )ترجمھ( ٢٥."نمایند
  
فقره ي فوق اشعار مي دارد كھ در بنیادي ترین سطح، اجراي نقشھ ھاي جھاني امرالھي با  ۴١/٢

ھر یك از نقشھ ھاي جھاني، مرحلھ اي از نقشھ ي الھي را . یادگیري بھ پیش برده مي شودپدیده ي 
، ھدایت و ت جھاني مورد نظر حضرت بھاءاهللانمودار مي سازد؛ نقشھ اي كھ بشریت را بھ سوي مدنی

تاریخي وابستھ است بھ ظرفیت جامعھ ي  موفقیت در ھر مرحلھ از این كار مھم و. مي نماید قیادت
در . ایي در پاسخ گویي بھ مقررات مذكور در نقشھ اي جھاني كھ آن مرحلھ را تعریف مي نمایدبھ

 ٢٠٢١، كھ محور اصلي پیام ھا تا سال مقبلین ھمین عرصھ است كھ ھدف تسریع جریان دخول افواج
  خواھد بود، 

احوال جامعھ ي الھي و اوضاع و  این مرحلھ از پیشرفت امر مبین یك ضرورت بنیادي در...« ۴١/٣
مشارك جدایي ناپذیر در میدان تحول نظم بدیع الھي، یعني افراد، عامل و اكنون سھ  .بشري است

از قبل، توان و تمایل خود را  بھ نحوي محسوس ترمؤسسات، و جامعھ، با این منظرگاه در ذھن، باید 
ھزارن ھزار  در ي و اداريعمال تغییر و تبدیل روحانبراي استقبال از توده ھاي مؤمنین جدید، و ِا

اثبات نمایند؛ مبلغیني كھ باید  ،مبلغین آگاه و مخلص امراهللا ي ازنفوس، و برتر از ھمھ، تزاید سپاھ
جوامع بي شمار انساني در سراسر سیاره ي خاكي ثبت  گمنامي بر وجدانمجھولیت و ظھورشان از 

  )ترجمھ( ٢٦».گردد
  
یام ھاي بیت العدل اعظم گونھ كھ در پ ھاي جھاني، آن آموختن پاسخ گویي بھ ضروریات نقشھ ۴/۴١

حالتي از "بدین معني، یادگیري . مقررشده، سبب افزایش ظرفیت و توانایي مشاركین سھ گانھ است
بیان داشتھ اند كھ وجھ مشخصھ ي این حالت،   بیت العدل اعظم در فرصت ھاي گوناگون،. است" عمل

  :اقدام، تأمل، و مشورت است
  
اگر قرار است در یك جامعھ، یادگیري حالت اولیھ ي عمل باشد، باید ھر چند گاه یكبار، در  « ۵/۴١

بھ موازات انجام . تجدید نظر نمود) methods(، اھداف و روش ھا )strategies(دیدگاه ھا، روال ھا 
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اقدام  در اراستمر در آن دادن وظائف، رفع موانع، تزاید منابع، و یادگیري دروس، باید بھ شیوه اي كھ
  )ترجمھ( ٢٧».حفظ شود، اصالحیھ ھایي در اھداف و رویكردھا ایجاد گردد

  
و یادگیري در سطح  عمل، تأمل و مشورت تسریع شود ھايیندافر ابزاري كھ میسر ساختھ ۶/۴١

بیت العدل اعظم . جلسات تأمل و بررسي است ،قاعده ي جامعھ با سرعتي رضایت بخش، تحقق پذیرد
  :، خطاب بھ بھاییان عالم مي نویسد٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧در پیام 

  
سبب رضایت خاطر است مالحظھ ي مشاركت فوق العاده ي یاران در جنبھ  ،آنچھ بھ ویژه« ۴١/٧

در مجموعھ ھا، یكي پس از دیگري، تعداد افرادي كھ بھ . ھاي گوناگون جریان رشد و توسعھ است
جلسات مشورتي در این تشكیل . و تحكیم مي پردازند مرتبًا افزایش مي یابد )ترویج( خدمات توسعھ
ت و شور و شوق یش آگاھي یاران نسبت بھ امكانات موجود و سبب ایجاد موّدموجب افزامجموعھ ھا، 

ھاي رسمي است،  در این جلسات كھ فارغ از محدودیت ھاي تصمیم گیري. در میان آنان مي گردد
بھ تأمل و تفكر مي پردازند و نظرات خود را با  ،شركت كنندگان در باره ي تجاربي كھ بھ دست آمده

ي گذارند و راه ھاي جدید را بررسي مي كنند و بھتر در مي یابند كھ ھر یك چگونھ یكدیگر در میان م
این گونھ تبادل افكار در بسیاري از موارد، . عدت نمایدحقق یافتن مقاصد نقشھ مساتند براي امي تو

یادگیري در حین عمل از . سبب وحدت نظر در تعیین اھداف كوتاه مدت فردي و گروھي مي شود
  )ترجمھ ي رسمي( ٢٨».رز این نحوه ي فعالیت است كھ بھ تدریج مشھود مي گرددمشخصات با

  
 ،كھ بھ این ترتیب، تجربھ ي حاصل در یك گوشھ از جھان است آنچھ كھ حائز اھمیت است این ۴١/٨

از طریق مؤسسھ ي مشاورین، درس ھاي آموختھ شده در . نمي ماندجدا از تجارب مناطق دیگر 
مي شود كھ مي تواند بھ یاران  م و تدوینیتنظ ،آگاھي ھا بھ گونھ ي مجموعھ اي از  ،قاعده ي جامعھ

. حاصل نمایند مقبلین كمك كند درك بھتري از نیروھاي محركھ ي مؤثر در ارتقاء فرایند دخول افواج
توسط دارالتبلیغ بین المللي، مشاورین قاره اي و  ،ر است كھ این تجارب آگاھي بخشسپس میّس

ین آنان، بھ طور گسترده منتشر شود و بھ فعالیت ھاي معمول در قاعده ي جامعھ تحرك بخشد و معاون
بیت العدل اعظم این جنبھ از كار مشاورین را بھ . فرایندھاي یادگیري را بیش از پیش تسریع نماید

  :گونھ ي زیر توضیح مي دھند
  
كھ از طریق دارالتبلیغ بین المللي در دسترس مشاورین و از طریق آنان در  اريمنبع ذّخ«  ۴١/٩

از علم و حكمت ناشي از تجربھ  ور كلي قرار مي گیرد، ذخیره اي روبھ افزایشاختیار جامعھ بھ ط
كھ خود را وقف ایجاد  بسیار متنوع و گستردهاست عمل كرد جامعھ اي  حاصلكھ ي ااست؛ تجربھ 

دارالتبلیغ از طریق شبكھ ي مشاورین، اعضاي ھیئت ھاي معاونت و . مدنیتي بدیع نموده است
مساعدین، مي تواند اقدامات فردي و تالش ھاي جمعي را نظارت نماید، روش ھا و رویكردھاي آن 

بھ این . ي تزریق نمایدھا را تجزیھ و تحلیل كند، و نتایج حاصل را در فرایندھاي رشد منظم امرالھ
ھاي یادگرفتھ شده  درس ،ترتیب، ما، در مؤسسھ ي مشاورین، داراي سیستمي ھستیم كھ از طریق آن

گیتي مي تواند در اختیار تمامي مؤمنین قرار گیرد و سبب تقویت مشورت، برانگیختن در اقصي نقاط 

                                                             
 ٢۴، ص ٢٠٠١قاره اي، مورخ سند خطاب بھ مؤسسھ ي مشاورین  ٢٧
 ،  خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧پیام بیت العدا اعظم، مورخ  ٢٨
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اھل بھاء درگیر آن ھستند، عاقبت تجربھ، و القاي اعتماد در این مورد شود كھ برنامھ ي عظیمي كھ 
  )ترجمھ( ٢٩».قرین موفقیت خواھد شد

  
  :نوشت نخطاب بھ مشاوری ١٩٩٨در ھمین زمینھ است كھ بیت العدل اعظم در سال  ۴١/١٠

   
شما سپاھي از خادمان توانا و بسیار مصمم و متحرك امرالھي را در سراسر عالم نمایندگي «  ۴١/١١

و مخصوص با بیت العدل  شما متعلق بھ مؤسسھ اي ھستید كھ از یك جھت ارتباطي صمیمانھ. مي كنید
 .مایددر عمق قاعده ي جامعھ نفوذ نكھ  اعمال كند است تأثیراتي، و از جھتي دیگر، قادر اعظم دارد

مشحون از  وي منحصر بھ فرد، بھ آن امكان مي دھد ھمانند رودخانھ ايسرشت این مؤسسھ، بھ نح
را بھ  برجستھ، و عشق و انجذاب آب گوارا، عمل كند و روح تشویق و ترغیب، نمونھ و الگوي

رار روح و جان ھر مؤمنیي را كھ در تماس با آن ق جاریش، رودخانھ اي كھ آب زالل ؛ھمگان برساند
  )ترجمھ( ٣٠».مي گیرد، مسّرت و قدرت مي بخشد

  
، یاران آموختھ در طول دوره ي نقشھ ھاي چھار سالھ، دوازده ماھھ، و پنج سالھاز آنجا كھ  ۴١/١٢

ت، روش ھاي بیان و اند ھدایات بیت العدل اعظم را بھ كار گیرند، تغییرات حاصل در افكار و عادا
فرھنگ ي آشكاري در دگرگون منجر بھ است كھ فراگیر بودهشان چنان گسترده و الگوھاي رفتار
  :است جامعھ گشتھ

  
بوده  خود از آغاز نقشھ ي چھار سالھ، تمام دنیاي بھایي متحمل تغییري عمیق در فرھنگ«  ۴١/١٣

تمركز انحصاري الزمھ ي  در این نیمھ ي پایاني قرن اول عصر تكوین امرالھي، است؛ امري كھ
حائز اھمیت است كھ یاران ضرورت این . پیشرفت جریان دخول افواج بوده است نقشھ ھاي جھاني بر

جدید را نباید با شیوه ھاي تفكر قدیم  ایده ھا و طرح ھايتغییر را كامال درك كنند و متوجھ باشند كھ 
منتھي بھ پیشرفت سریع ا ، اّماري از زمینھ ھا ارزشمند بوده اندھایي كھ گرچھ در بسیمحك زد؛ شیوه 
  .امراهللا نشده اند

اختالف عقیده پیش مي آید و وقتي ایده ھاي جدید و چالش برانگیز ظاھر مي شود، ناگزیر  ۴١/١۴
زمان مي برد تا عادات . رخ مي دھد ًاافراط و تفریط در تفكر مكرر. تغییر مي كند و درك فھمسطوح 

چیزي را كھ بیت العدل اعظم . دتغییر كند و الگوھاي عمل و اقدام تنظیم شو فكري و شیوه ھاي بیاني
 و شدیدًا در حال برداشتن گام ھایي بلند ھستند...ند این است كھ مؤسسات امراهللا درشوق انگیز مي بین

مي كوشند بیازمایند و ببینند چگونھ مي توان با عناصري مثل حلقھ ھاي مطالعھ، جلسات دعا، و 
، در ین دانایي چون شماناز مؤم ر استن میّسسرعت بخشید و چھ سا كالس ھاي اطفال فرایند رشد را
  )ترجمھ( ٣١».داین جریان ضروري كمك طلبی

  
فھم و تصدیق حصول ، عالمي بھایي در سراسریك جنبھ ي مھم تغییر در فرھنگ جامعھ ھا ۴١/١۵

  :از استمورد نی براي تحقق اقبال افواج آنچھ جمعي است نسبت بھ
                                                             

  ٢٨ -٢٩، صص ٢٠٠١خطاب بھ مؤسسھ ي مشاورین قاره اي، مورخ بیت العدل اعظم، سند  ٢٩
  
 ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي١٩٩٨مي  ٣پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٣٠
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢آگوست  ١۴از جانب بیت العدل اعظم، مورخ مكتوب مرقوم  ٣١
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تسریع و توسیع جریان دخول افواج  سالھ كھ در باره يموضوع اساسي نقشھ ي چھار «  ۴١/١۶

این ھدف اصلي و ...در ھماھنگي میان تفكر و عمل بھ وجود آورد امقلبین بود، مرتبھ ي باالتري ر
در انواع فعالیت ھاي امري تأثیر نمود و سبب درك و فھم روشني گشت كھ بھ موجب  ،مركزي نقشھ

بھ عنوان ابزار الزم براي اقدامات فردي و گروھي ) سیستماتیك(آن طراحي نقشھ ي منظم و دقیق 
اعضاي جامعھ ي بھایي بھ تدریج دریافتند كھ چگونھ مراعات نظم و ترتیب و منتظم . میسر گردید
مایھ ي تسھیل جریان رشد و توسعھ مي گردد و توجھ بھ این امر قدم بزرگي بھ سوي  ،تساختن خدما

  )ترجمھ ي رسمي( ٣٢».تشدید مساعي تبلیغي و دگرگوني فرھنگ حاكم بر جامعھ بود
  
ھمان گونھ كھ بیت العدل اعظم در مكتوبي مرقوم از جانب خود توضیح مي دھند، درك  ۴١/١٧

بھ روش ھاي جدیدي از تفكر و عمل منتھي  مقبلین ان دخول افواججمعي از ضروریات پیشرفت جری
  : شده است

  
در  )كالستر( جامعھ ي بھایي بھ واسطھ ي ایجاد مجموعھ ھاي ھمجوار تجدید ساختار«  ۴١/١٨

زه اي از اندیشھ سطح جھاني نمونھ اي از تغییري است كھ جامعھ را بھ چالش مي كشد تا روش ھاي تا
را در میان مؤسسات محلي و افراد مؤمنین بھ حركت  ي مشتركتالشچنان كھ  آن ،و عمل را بپذیرد

گونھ كھ متوجھ خواھید  ھمان. آورد و دامنھ ي آن را تا نقاط دوردست درون مجموعھ گسترش دھد
ه فرایندي است كھ ضرورتًا مستلزم یك دوره ي ابتدایي از تنسیق و تنظیم است و در یك درو ،شد، این

 تكاملو  لتحّو در حالا را نمودار خواھد كرد كھ دائما صایص بارز جامعھ اي پویخ ي زماني،
  )ترجمھ( ٣٣».است

  
ل مي كند و با چالش ھاي یادگیري را متحّو حاكم بر عادات ،طور كھ جامعھ ي بھایي ھمین ۴١/١٩

واقعیتي محسوس و ملموس  ، در سراسر عالم بھایيھم نقشھ ھا مواجھ مي شود، وحدت نظر و عمل
  .مي گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠٠پیام بیت العدل اعظم، رضوان  ٣٢
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۵آوریل  ١١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٣٣
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۴٢  

  ستماتیكیس یاد گیري اقدام
  
ا بھ طور وظایف خود ر ند، از بھاییان جھان خواست١٩٩٨بیت العدل اعظم در پیام رضوان  ۴٢/١

امور  ضرورت اقدام ایجاب مي كند كھ در انجام وظایف و" دھند و تأكید فرمودندانجام  منظم و مرتب
  :."مراعات گردد) سیستماتیك(ترتیب عملي  اداري، نظم و

  
آمال ما، اھداف ما، امكانات ما براي تقدم و پیشرفت، جملگي در اثر متمركز ساختن مساعي «  ۴٢/٢

بھ شرط آن كھ بھ نحوي  ،در اجراي ھدف اصلي نقشھ ي الھي در مرحلھ ي كنوني تحقق خواھد یافت
این مقصود از . شرفت قابل مالحظھ اي نصیب گردداقدام شود كھ در جریان دخول افواج مقبلین پی

امكان موفقیت در ورود . طریق كوشش مبرم كھ با حوصلھ و شكیبایي معمول شود حاصل مي گردد
ل بھ دعا و مناجات، اشتیاق جان و دل و اطمینان راسخ، توّس. افواج مقبلین در دسترس جامعھ است

مرحلھ و مشروع امري است؛ ولكن براي موفقیت تأییدات الھي از جملھ ضروریات پیشرفت در ھر 
طرق . در دخول افواج مقبلین بھ كار بستن روش واقع بینانھ و اقدامات منظم حائز اھمیت حیاتي است

مساعي منظم ضامن ثبات و پایداري اقداماتي است كھ بر اساس نقشھ ھایي كھ  .میان بري وجود ندارد
 ،بھ طو كلي این شرط ضروري یعني اجراي برنامھ ي منظم. بھ دقت طرح شده باشد انجام مي  گیرد
چھ خدمات و اقدامات اداري، چھ  كند، چھ خدمات تبلیغي باشد در مورد جمیع خدمات امري صدق مي

اقداماتي كھ بھ طیب خاطر و بھ ابتكار شخصي انجام مي  .كوشش ھاي فردي باشد چھ مساعي جمعي
، مھ اش بھ كار بستن ھشیاري، روش صحیح، كارآیيگیرد ھرچند مجاز و مطلوب است؛ اما الز

امور اداري نظم  ت اقدام ایجاب مي كند كھ در انجام وظایف ووررض. ثبات، توازن، و ھماھنگي است
  )ترجمھ ي رسمي(٣٤».مراعات گردد) سیسماتیك(و ترتیب عملي 

  
انساني و تسریع این پیام ھمچنین بر ضرورت نقشي كھ مؤسسھ ي آموزشي در توسعھ ي منابع  ۴٢/٣

بھ یك معني، توسعھ ي منابع انساني را مي . ترویج و تحكیم امرالھي بھ عھده دارد تأكید مي ورزد
برداشتھ ١٩٩۵این گام در دسامبر . توان اولین اقدام در مساعي منظم جامعھ ھاي بھایي در نظر گرفت

ند و آن را بھ مؤسسھ ي شد؛ ھنگامي كھ بیت العدل اعظم مفھوم مؤسسھ ي آموزشي را معرفي كرد
تبلیغي قبلي مرتبط نمودند و مشاورین قاره اي را موظف ساختند بھ محافل ملیھ در تمام نقاط عالم كمك 

مساعي  این كھ تقاضا براي. مبادرت ورزند آموزشي ملي و منطقھ اي كنند تا بھ ایجاد مؤسسھ ھاي 
، خطاب بھ مشاورین توضیح ١٩٩۵دسامبر  ٢۶، بھ طور مختصر در پیام منظم چگونھ مطرح شد

   :داده شده است
  
رھایي كھ در آن ھا ترویج از محافل ملیھ ي كشو در طي نقشھ ي نھ سالھ، بیت العدل اعظم«  ۴/۴٢

تزیید  بزرگ رخ مي داد خواستند اقدام بھ تأسیس مؤسسھ ھاي آموزشي نمایند تا نیاز بھ در مقیاس
در آن زمان، تأكید بر تمھید . ل مي نمودند برآورده شودقباكھ بھ امراهللا ا معارف ھزاران نفر نفوسي

ي بود تا گروه ھاي متعدد مؤمنین جدیده براي حضور در دوره ھاي تزیید امكانات فیزیكي و ماّد

                                                             
 ان عالم، خطاب بھ بھایی)١۵۵( ١٩٩٨پیام بیت العدل اعظم، رضوان  ٣٤
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در ارتباط با این مؤسسات، و اغلب مستقل از   بھ مرور سالیان، .معارف بھ آن مكان ھا دعوت شوند
از جملھ موسوم بھ دوره ي آخر ھفتھ، دوره ي پنج روزه،  –معارفي آن ھا، تعدادي از دوره ھاي 

حقایق اساسي امراهللا بھ وجود آمد تا بھ مؤمنین تازه كمك كند درك بھتري از  –دروه ي نھ روزه 
این مساعي جلیلھ تا حد زیادي بھ تقویت حیات روحاني مؤمنین . و بھ خدمت آن بپردازند حاصل كنند

  . در آینده نیز كمك خواھد نمود تازه كمك كرد و بي ترید،
تعداد مصدقین، روشن شده است كھ این دوره ھاي آموزشي متفرقھ و فعالیت ھاي  با افزایش ۵/۴٢

اما بھ قصد توسعھ ي منابع انساني، كافي بھ نظر نمي  غیر رسمي جامعھ، گرچھ بسیار مھم ھستند،
توانستھ اند گروھي نسبتا كوچك از حامیان فعال را براي امراهللا تأمین نمایند؛ و این فقط ؛ زیرا رسند

، نمي توانند از عھده ي رفع نیازھاي ر باشندتعداد مؤمنان و حامیان، ھر چقدر ھم متعھد و فداكا
مؤسسات اداري بھایي توجھي  لھذا الزم است. بر آیند ھاي محلي نوبنیاد جامعھصدھا بلكھ ھزارھا 

منظم بھ تربیت تعدادي كافي از مؤمنین نموده، آنان را یاري كنند مطابق استعدادھاي ذاتي و قواي 
  .خدادادي، بھ خدمت امراهللا قیام نمایند

كھ مؤسسات آموزشي در فروغي  بزرگ، مستلزم آن است توسعھ ي منابع انساني در مقیاس ۶/۴٢
مؤسساتي آموزشي، بھ عنوان ساختارھایي ضرورت ایجاد  ،در بسیار از نواحي. مالحظھ گردندجدید 

ھدف این آموزش ھا . سازماني كھ متعھد بھ تعلیم و آموزش منظم باشند، بھ خوبي احساس مي شود
بصیرت روحاني، علم و آگاھي، و  بھ از مؤمنین را پیوستھ رو بھ فزوني يین باشد كھ گروه ھایباید ا

ه مھارت و كارآیي الزم مجھز كند تا بتوانند وظایف متعدده ي مربوط بھ ترویج و توسعھ ي شتابند
 .، بھ عھده گیرندرا یا جوان یا كودك و تعمیق تعداد زیادي از نفوس بزرگسال ، از جملھ تعلیمامراهللا

ھایي رسمي كھ بھ خوبي سازمان یافتھ و متشكل  طرحمي تواند از طریق  ،ترین وجھبھ بھ ،این ھدف
  )ترجمھ( ٣٥».مناسب تبعیت مي كنند تحقق یابد از یك برنامھ ي آموزشيباشند كھ  از دروه ھایي

  
بھ تأسیس مؤسسات آموزشي  منجرگزارشي از تحوالت تاریخي كھ در طول نقشھ ي نھ سالھ،   ۴٢/٧

 ،در این فصل .شده است ارائھ قرن انوار كتاب  در سطح جھان شد؛ بھ نحوي مفصل تر در فصل نھم
را توسعھ ي منابع انساني اولین عرصھ اي بود كھ توجھ منظم و فعالیت راجع بھ این مسئلھ كھ چ

مفید است كھ تمام . ي گرددپیوستھ ي دنیاي بھایي را بھ خود معطوف ساخت، بصیرت كافي عرضھ م
  :آن فقره را در اینجا ذكر كنیم

  
توده ي خارج شدند تا با  خود از امكنھ ي ي پایدارمي كھ مؤمنین شھرنشین با تالشھنگا«  ۴٢/٨

 يپذیریشموج با  برقرار كنندو نواحي روستایي زندگي مي كردند تماس  مردمان جھان كھ در دھات
 در حالي كھ این ورود. ر آنان بوداتر از حد تصّواز پیام حضرت بھاءاهللا مواجھ شدند كھ بسي فر

از مصدقین جدید بھ با این حال، معموال بھ شكلي بود بسیار متفاوت از آنچھ مبلغین با آن آشنا بودند، 
  ...گرمي استقبال مي شد

تعھد  ،لبوده است، در قلب این تحّو وجھ مشخصھ ي حیات امرالھي ھمان سان كھ از آغاز ۴٢/٩ 
نفوس دور اندیشي اقدام بھ   تا ھمین زمان، در دوره ي قیادت حضرت شوقي افندي،. فرد نھفتھ بود

ھ سالھ، تعداد طي نقشھ ي ُن. تماس با مردم بومي كشورھایي چون اوگاندا و اندونزي نموده بودند
اغلب مناطق در چندین كشور آفریقایي و  ، بخصوص در ھندوستان وینينافزون تري از چنین مؤم

                                                             
 ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي١٩٩۵دسامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٣٥
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آمریكاي التین و نیز در جزایر پاسیفیك، آالسكا، و در میان بومیان كانادا و جمعیت ھاي سیاه پوست 
  ...بومي و روستایي در ایاالت جنوبي آمریكا، بھ میدان فعالیت وارد گشتند

چقدر ھم ملھم و مقتدرانھ  شد كھ اقدامات فردي ھر رغم این فعالیت ھا، بھ زودي معلومعلي  ۴٢/١٠
جوامع بھایي بھ برنامھ در نتیجھ، . باشد، بھ تنھایي نمي تواند بھ فرصت ھاي موجود پاسخ كافي بدھد

آورد، را بھ خاطر مي  وسیع الطیفي كھ ایام مطالع االنوار عصر رسولي و ھاي تبلیغي دستھ جمعي
بلغین پرشور دریافتند اكنون این امكان ھست كھ پیام امراهللا نھ فقط بھ دستھ ھایي از م. فراخوانده شدند

ده ھا ھزار . معرفي شودجھان یا حتي بھ تمام جوامع  انگروه ھایي از متحریان، بلكھ بھ ھمھ ي مردم
رشد امراهللا بھ این معني بود كھ اعضاي محافل روحاني كھ . نفر بھ صدھا ھزار نفر تبدیل شد

محدود بھ تقویت معارف امري متقاضیان منفرد متعلق بھ فرھنگ ھاي تردید و صرفا تجاربشان 
 ھاي بزرگي از مردمان وفق دھندایمان گروه  ، اكنون مي بایست خود را با شرایطتعصب دیني بود

  )ترجمھ( ٣٦».كھ آگاھي و عمل دیني خصایص معمولي زندگي روزمره ي آنان بود
  
د كھ طي این دوره، اقبال وسیع مؤمنین ـان توضیح مي دھـاین فصل از قرن انوار ھمچن ۴٢/١١

را ھم بھ ھمراه آورد؛ كھ مھم ترین آن ھا تزیید معارف امري این  ابقھـي بي سالش ھایـجدیده چ
سپس . دوستان و انطباق با گستره ي وسیعي از فرھنگ ھاي مختلف و نحلھ ھاي فكري متفاوت بود

  :ادامھ مي دھد
   

ین مسائل برانگیزنده از كار در آمد؛ زیرا ھم مؤسسات بھایي و ھم افراد ا ،در آغاز«  ۴٢/١٢
بھ این موقعیت بیابند؛ كھ در حقیقت بھ معناي  ند تا راه ھاي تازه اي براي مواجھھمؤمنین بھ تكاپو افتاد

تالش مصممانھ اي . آثار بھایي بود ازه اي براي درك فقرات مھمھ ي موجود در نفسیافتن راه ھاي ت
كھ باید  حكیم دو فرایند وابستھ اندمبني بر این كھ ترویج و ت ،رت گرفت تا بھ ھدایت مركز جھانيصو

اما در جاھایي كھ نتایج متصوره خیلي سریع محقق نشد، . بھ موازات ھم بھ پیش بروند پاسخ داده شود
د مصدقین، شدیدا رشد سریع اولیھ ي تعدا ،در بسیاري از ممالك. نمودار گشت نیز پیاپي نومیدي ھایي

بھ فعالیت ھاي شناختھ شده تر و بھ تنزل یافت و بعضي مؤسسات و جوامع بھایي را بر آن داشت كھ 
  . جمعیت ھاي دردست تر باز گردند

انتظارات عالیھ ي سالیان این بود كھ جوامع بھایي بفھمند  اما تأثیر عمده ي این پس روي ھا ۴٢/١٣
 حاصل از ھرچند موفقیت ھاي آسان. كامال غیر واقع گرایانھ بوده استاولیھ نیز در بعضي زمینھ ھا 
بھ ساختاري از حیات  منجر  شوق انگیز بوده است؛ اما بھ خودي خود، ،فعالیت ھاي تبلیغي آغازین

در  .آورده سازد اند خودكفا باشد و حوائج مصدقین جدیدش را بركھ بتونگشتھ است اجتماعي بھایي 
بھایي در  ارببھ یك اندازه با پرسش ھایي مواجھ بودند كھ تج ،و ھم مؤمنین تازهواقع، ھم مھاجرین 

محافل روحاني چگونھ مي . ارائھ مي كردند ھا ممالك غربي و حتي ایران، پاسخ ھاي اندكي براي آن
بایست تشكیل مي شدند و ھنگامي كھ شكل مي گرفتند، در مناطقي كھ یك شبھ، تعداد زیادي از مؤمنین 

، چطور مي بایست عمل بھ حقانیت امراهللا پي مي بردند خود روحاني اداراك ه، فقط بھ صرفجدید
 امكان داشت مردساالري حاكم بود براي زنان چگونھ ،در جوامعي كھ از بدایت زمانمي كردند؟ 

، گروه ھاي ھایي كھ فقر و بي سوادي غالب بوددر فرھنگ  موقفي مساوي با مردان كسب كنند؟
چھ اولیت ھایي مي  ان چطور مي توانستند از تعلیم و تربیتي منظم برخوردار شوند؟بزرگ كودك

                                                             
  ٩٩ -١٠٠، صص )انگلیسي(قرن انوار،   بیت العدل اعظم، ٣٦
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بھ بھترین وجھ با  اھدافي از این دست چگونھ مي توانستبایست ھادي تعالیم اخالقي بھایي باشد و 
؟ چطور میسر بود یك حیات نباض و پویاي اجتماعي شكل گیرد نار آیدآداب و آیین ھاي غالب بومي ك

 با توجھ بھ گسترش ناگھاني تعداد ،روحاني اعضاي خود را تضمین كند؟ بخصوص بتواند رشدكھ 
ید آثار و ادبیات بھایي حاكم مي وارد در جامعھ، چھ اولیت ھایي مي بایست بر تھیھ و تول زبان ھاي

؟ زماني كھ مؤسسھ ي بھایي ضیافت نوزده روزه بھ روي تأثیرات نافذه ي فرھنگ ھاي گوناگون شد
باز مي شد، چطور مي بایست جامعیت و وحدت آن محافظت مي گشت؟  و سرانجام، براي تمامي 

  چگونھ مي بایست منابع ضروریھ تأمین، جمع آوري و توزیع مي شد؟عرصھ ھاي الزم، 
دنیاي بھایي را بھ سمت جریاني از یادگیري  ،درھم تنیده فشار این چالش ھاي گریزناپذیر و ۴٢/١۴

 ،جایز است گفتھ آید كھ در طول این سال ھا. اھمیت داشت ،اندازه ي نفس عمل ترویج سوق داد كھ بھ
عمال ھیچ نوع فعالیت تبلیغي، ھیچ تركیب و تلفیقي از ترویح و توسعھ و تحكیم، ھیچ گزینشي اداري، 
. و ھیچ تالشي براي انطباقات فرھنگي نبود كھ فعاالنھ در بخش ھایي از دنیاي بھایي آزموده نشود

مقتضیات كار وسیع بخشي عظیم از جامعھ ي بھایي بود نسبت بھ  یادگیري ،نتیجھ نھایي این تجارب
طبیعتًا و بھ  ،این فرایند. تبلیغ توده اي؛ آموزشي كھ از ھیچ طریق دیگري نمي توانست حاصل شود

و  كیفي؛بلكھ ي، كّم بود؛ و دستاوردھایش نھ متمركز بر جوامع محلي و منطقھ اي ،نحوي گسترده
ا، كار دردناك و اگر در طول این سال ھ. گام بھ گام بودكھ مقیاس ھاي بزرگ،  پیشرفتش نھ در

ھمواره دشوار و اغلب نومیدكننده ي تحكیم پیگري نشده بود، رویكرد بعدي كھ ھمانا منظم كردن 
  )ترجمھ( ٣٧».باشد، بھ جایي نمي رسید لینبمق پیشرفت جریان دخول افواج

  
قرن انوار  ،ھمچنان. بھ ثمر بنشیندسھ دھھ طول كشید تا این جریان یادگیري بھ این ترتیب  ۴٢/١۵

  :اھمیت این دوران را در تاریخ بھایي توضیح مي دھد
   

مناسب براي  ي و فداكاري وقتي ظاھر شد كھ لحظھ يتالش، یادگیر ي اھمیت این سھ دھھ«  ۴٢/١۶
بصیرت ھاي  از ي غنياطراحي یك نقشھ ي جھاني فرارسید؛ نقشھ اي كھ مي توانست بر ذخیره 

ھار سالھ را ، نقشھ ي چ١٩٩۶جامعھ ي بھایي كھ در سال . تكي شودم حاصلھ و منابع توسعھ ي یافتھ
جامعھ ي مشتاق، اما نوبنیاد و ھنوز تجربھ نیافتھ ي مؤمنیني كھ در  آغاز نمود، فرق بسیار داشت با

، قیام بھ اجراي اولین مورد از این گونھ تعھدات نمودند؛ آن ھم در زماني كھ دست ھدایت ١٩۶۴سال 
بود كھ میسر گشت ھمھ ي  ١٩٩۶این، در سال  .فندي دیگر بر سر آنان نبودبخش حضرت شوقي ا

این اقدام متھورانھ، بھ گونھ ي اجزاي متشكلھ ي یك كّل بھ ھم پیوستھ مشاھده  مشخص جوانب
  )ترجمھ( ٣٨».شود

  
در آغاز نقشھ ي چھار سالھ بود كھ دنیاي بھایي توانست بر ذخیره اي از بصیرت  ،بنا بر این ۴٢/١٧

 انتظامتكیھ زند؛ و بھ عنوان وسیلھ اي براي كھ طي دروه ي قبلي حاصل كرده بود  یيھا و آگاھي ھا
مساعي مبذولھ در عرصھ ي ترویج و تحكیم، قواي خود را بر ایجاد شبكھ اي از مؤسسات آموزشي 

در واقع، استقرار این اساس، اولین اقدامي بود كھ در مسیر منظم كردن مجھودات . زدمتمركز سا
بھ واسطھ ي ھمین اقدام بود كھ در راستاي توسعھ ي منابع انساني امراهللا . امري صورت گرفت

                                                             
 ١٠١ -١٠٨، صص )انگلیسي(بیت العدل اعظم، قرن انوار ٣٧
 ١٠٨، ص )انگلیسي(بیت العدل اعظم، قرن انوار  ٣٨
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خطاب بھ بھاییان  ١٩٩٩نوامبر  ٢۶بیت العدل اعظم در پیام مورخ . مكانیزم ھا ي الزم مھیا گشت
، با آغاز نقشھ ي دوازده ماھھ، بھ عرصھ را تحسیین كرده در استقرار این شبكھ فیقات حاصلھعالم، تو

  :ي بعدي خدمات بھایي در مسیر بذل توجھ منظم اشاره نمودند
  
برنامھ ھا و  ،باید مؤسسات ملي و منطقھ اي در ھمھ ي نقاط  در دوره ي نقشھ ي یك سالھ،«  ۴٢/١٨
ز نقشھ ي پنج اجوامع ملي باید ھنگام آغ .بھ مرحلھ ي اجرا در آورند اندتیباتي را كھ تأسیس نموده تر

ھارت ھاي الزم براي خدمات كھ كسب معارف بھایي و ملكات و م اطمینان حاصل نموده باشند ،سالھ
مانعي ا از طریق تسلسل دروه ھاي آموزشي بدون ھیچ گونھ ري توسط گروه ھاي عظیمي از احّبما

چھ این  ؛انتظام بیشتر و بھتر مساعي تبلیغي باید توجھ كامل مبذول گرددراي ب. ادامھ خواھد یافت
منظور دارالتبلیغ بین  بھ این. اقدامات توسط افراد انجام پذیرد و چھ تحت نظر مؤسسات امري باشد

توسعھ و تقویت و تحكیم منظم اساس جامعھ در نواحي كوچك جغرافیایي، كھ شامل  المللي براي
  )ترجمھ ي رسمي( ٣٩» .تعدادي نقاط مناسب و امكان پذیر باشد، طرح ھایي را مشخص نموده است

  
، خطاب بھ یكي از ٢٠٠٢جوالي  ٣١مكتوبي مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ۴٢/١٩

  :آورد، بھ وضوح توضیح مي دھد انتظام مساعي بھ دنبال كھ این مؤمنین، آنچھ را
  
ھ ي منابع انساني، پس از استقرار كامل موسسات آموزشي در راستاي رفع حوایج توسع«  ۴٢/٢٠

بیت العدل اعظم در پیام . مرحلھ ي انتظام بخشیدن بیشتر بھ مساعي تبلیغي در سطح جھان مطرح شد
ھ ي پنج سالھ، تقاضا كردند این انتظام بخشي در محدوده ي ، راجع بھ نقش٢٠٠١ژانویھ ي  ٩مورخ 

ناحیھ ي جغرافیایي كوچكي كھ یاران را قادر مي ساخت در باره ي رشد امراهللا در  –"كالستر"یك 
 مقیاسي مدیریت پذیر بیندیشند و نقشھ ھایي را طراحي و اجرا نمایند كھ نزدیك بھ قاعده ي جامعھ باشد

ابتدا ممالك خود را بھ عنوان اولین گام در جھت اجراي نقشھ، مؤسسات اداري بھایي . صورت گیرد –
كالستر بندي كردند و بعد ھم این كالسترھا را بر اساس میزان رشد و توسعھ ي فعلیشان طبقھ بندي 

قع بدون استثنا سبب بصیرت یاران شد؛ زیرا آنان اكنون مي توانستند بھ نحوي وا ،این اقدام. نمودند
بینانھ، نقاط قوت و ضعف خود را تشخیص دھند و با وضوح تمام، بھ راه ھاي در پیش رو نظر 

كھ اكنون بھ این ترتیب، نقشھ ھاي حاصلھ مي توانست توسعھ ي منظم حامیان متعھد امراهللا را . دوزند
سي سھ با مساعي مؤسسھ صفوفشان روبھ ازدیاد بود، پیش بیني نماید و بر اساس فعالیت ھاي اسا

حال . گانھ، یعني حلقھ ھاي مطالعھ، جلسات دعا، و كالس ھاي اطفال، الگویي از رشد را مستقر سازد
ي از این كالسترھا بھ تدریج در جھان ظاھر شده، تعدادي روبھ فزون و اكناف اطراف این الگو در كھ

رویج و ت ستايبرنامھ ھاي فشرده ي رشد در را اجراي اي ھستند كھ براي بھ مرحلھ حال رسیدن
  )ترجمھ( ٤٠».نمایدرا بھ آنان اعطا  تحكیم امراهللا، آمادگي الزم

  
ھمانگونھ كھ در باال آمد، مفھوم كالستر یا مناطق جغرافیایي ھمجوار، در آغاز نقشھ ي پنج  ۴٢/٢١

كالسترھا، پس از تقسیم جوامع بھ . سالھ و بھ منظور مساعدت بھ انتظام فعالیت ھاي تبلیغي معرفي شد
كھ چگونھ باید بھ طور مؤثر، منابع انساني حاصل  مؤسسات اداري امراهللا محتاج دانستن این امر شدند

                                                             
 ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي١٩٩٩نوامبر  ٢۶رخ پیام بیت العدل اعظم، مو ٣٩
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢جوالي  ٣١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٤٠



٢۵ 
 

بھ این طریق، انتظام بخشي مساعي تبلیغي و  . آموزشي را بھ میدان خدمت گسیل دارند از مؤسسھ ي 
ع نقشھ ي قبل از آن توسعھ ي منابع انساني، خصوصیت محوري نقشھ ھاي جھاني امراهللا، از شرو

  .چھار سالھ بوده است
بیت العدل اعظم مشخص  مشتاقانھ در راستاي مسیري كھ ،از آنجا كھ مؤمنین و مؤسسات ۴٢/٢٢

رایند انتظام بخشي درس ھا و تجربھ ھاي ف جذب نمودن و دروني كردنحركت كرده اند، بھ  نموده اند
شروط  ان درك كرده اند كھ یك مورد ازي مثال، آنبرا .آغاز نموده اند ،مورد تأكید نقشھ ھاي جھاني

آنان  راي جوامع و نواحي تحت اشرافاقدام منظم، حصول دیدگاھي متحد از رشد ب براي ضروري
  :كھ اشاره نموده انددر این مورد " مؤسسھ ي مشاورین"بیت العدل اعظم در بیانیھ . است

   
ساالنھ یا اوقاتي كھ طرح ھاي جدید تدوین مي گردد، ترتیب مشورت بین  در آغاز فعالیِت«  ۴٢/٢٣

اعضاي ھیأت ھاي معاونت و لجنات ملي یا منطقھ اي تبلیغ، یا شوراھاي منطقھ اي، قبل از آن كھ این 
یك روش بسیار مفید كھ در بسیاري . طرح ھا از توصیف و تعریف نھایي برخوردار شوند، مفید است

عمول گردیده، آن است كھ اعضاي مؤسسات و تشكیالت امري كشور، یا یكي از از نقاط جھان م
مناطق آن، در جلسھ اي مشورتي گرد ھم آیند تا براي رشد جامعھ و بحث راھكارھاي عملي بھ بینش 

كمك مي كند تا احبا صرفا بھ شیوه ي اجراي طرح ھا " جلسات تشكیالتي"این . مشتركي دست یابند
این جلسات در تقویت اعتماد . امر را در نقشھ ھا و اقدامات متعاقب آن سریان دھندفكر نكنند و روح 

ك بخشیدن بھ حمایت و رفع نیازھاي نواحي مربوطھ و نیز تحّر مؤسسات در طرح راھكارھاي تبلیغ
  )ترجمھ ي رسمي( ٤١».ر و مفید استا بسیار مؤّثي و احّباز محافل روحاني محّل

  
روز بھ روز، بھ ویژه براي اعضاي ھیأت ھاي معاونت و مساعدین آنان، عالوه بر این،  ٢۴ /۴٢

بسیار  واند با تكیھ بر نظرگاهفقط مي ت ،دورنماي رشد یك كالستر یا ناحیھ روشن تر مي گردد كھ
قواي مكنونھ در   الھي، اتتأیید ، شدتظھور یوم عظمتع تر حقایقي مشاھده گردد كھ عبارتند از یسو

شوند و با روح  بھ نحو حقیقي متحد و قدرتي كھ در دسترسي یاران است، ھنگامي كھھر فرد انساني، 
  :وحدت و یگانگي بھ كار پردازند

   
فرد براي مجاھدت در میدان خدمت از حّب جمال مبارك، سطوت میثاق، قدرت دعا، الھام «  ۴٢/٢۵

اي بھره مي برد كھ با كوشش و آموزش منبعث از مطالعھ ي مداوم آثار الھي، و نیروھاي تقلیب كننده 
بنا بر این، تمام این . شخصي در رفتار منطبق با حدود و احكام الھي بر روح او اثر مي گذارد

رابطھ اي مداوم بین اعضاي ھیأت معاونت و اعضاي جامعھ ي بھایي را فراھم مي  ،مواضیع
  )ترجمھ ي رسمي(٤٢».آورد

  
یدگاھي درست از رشد اساسًا یك فرایند روحاني احبا بھ مرور متوجھ مي شوند كھ حصول د ۴٢/٢۶

. اءاهللا اشاره داردط حضرت بھاز قواي روحاني آزاد شده توّس فرایندي كھ بھ آگاھي روزافزون است؛
كھ توسعھ ي دیدگاه درستي از  عالوه بر این، یاران در ھر مكاني در حال رسیدن بھ این فھم ھستند

یكي . تلزم شناخت نسبي امكانات، منابع، و حتي روش ھا استرشد و راه كارھاي ساختاربندي آن، مس

                                                             
 ١٢، ص )ترجمھ ي فارسي(سند بیت العدل اعظم، خطاب بھ مشاورین قاره اي  ٤١
  ١٣، ص )رسيترجمھ ي فا(سند بیت العدل اعظم، خطاب بھ مشاورین قاره اي  ٤٢



٢۶ 
 

منابع مخصوص "از نتایج طبیعي این قضیھ افزایش تعداد نقشھ ھاي عملیاتي مستحكمي بوده است كھ 
  ٤٣."مع محلي بھایي را ملحوظ مي دارندمؤمنین و توانایي جوا

اعظم را مبني بر این كھ اندرز بیت العدل  در این رابطھ، مؤمنین و مؤسسات آنان نیز ۴٢/٢٧
نمي تواند با یك سري تالش ھاي متفرق و بدون ھماھنگي، ھرچقدر ھم پرشور باشند، تحقق "پیشرفت 
در این زمینھ، بخصوص ثابت . بھ جان پذیرفتھ اند و ارزش استمرار اقدام را فراگرفتھ اند ٤٤"پذیرد

راجع بھ بیت العدل اعظم . بسیار مفید است) a line of action(شده است كھ مفھوم یك مسیر اقدام 
بھترین رویكرد در ھر زمان، تھیھ ي نقشھ ھایي است " بیان داشتھ اندبرنامھ ھاي فشرده ي رشد 

یك مسیر اقدام  ٤٥."براي چند ماه كھ حاوي یك یا دو مسیر اقدام باشند و بھ تدریج پیچیده تر شوند
ي از برنامھ ھا و فعالیت ھا، كھ ھر یك مبتني بر مورد قبلي بوده، راه را امتشكل است از زنجیره 

 جلسات دوره اي مشورت و رایزنيدر پرتو این مسئلھ، . سازدمي براي پیشرفت بیشتر ھموار 
مالحظھ ي تنظیمات الزمھ، و حفظ شور ، مطروحھ تفكر روي موارد"ي برا )جلسات تأمل و بررسي(

شي حیاتي در تالش ھاي یاران داشتھ كھ مسیر اقدام را تعقیب كنند و نق ٤٦"و نشور و وحدت نظر
  :توفیقات خود را حاصل نمایند

   
لھذا مي توان ترتیباتي داد كھ در ھر ناحیھ، درس ھاي آموختھ شده از این تجربھ با حامیان «  ۴٢/٢٨

رویكردھا و روش ھاي قابل كاربرد در شرایط ویژه  بھ بحث گذاشتھ و بھ آنان كمك شود فعال امراهللا
این جریان باید . ز توسعھ ي جامعھ را تأمین نمایندا و پویا ي خود را تشخیص دھند و جریاني منظم

طوري باشد كھ یاران بتوانند در آن، موفقیت ھا و مشكالت خود را ارزیابي نمایند؛ و در نتیجھ ي آن، 
بھبود بخشند؛ و بھ طور كلي، بیاموزند و بدون درنگ، بھ پیش  روش ھاي خود را اصالح كنند و

  )ترجمھ( ٤٧».بتازند
  
در حوالي پایان نقشھ ي پنج سالھ، بھ سازمان دھي برنامھ ھاي فشرده ي  این ھدایت، عاقبت ۴٢/٢٩

افزوني از  تعداد روز بھ موازات وصول منتھي شد؛ امري كھ رشد، بر حسب چرخھ ھاي رشد،
یري كالسترھا، یكي بعد از دیگري، ھدف یادگ، دنیا بھ این مرحلھ از توسعھ طرافكالسترھا در ا

، تمامیت ٢٠٠۵اكتبر  ١٩خطاب بھ یكي از محافل ملیھ، مورخ  يفقره ي زیر، مأخوذ از مكتوب. است
  :تا بھ امروز را خالصھ مي كند يفرایند یادگیر

  
الگوي اقدام معھودي كھ در كالسترھاي اطراف جھان در حال ظھور است، ابتكارات «  ۴٢/٣٠

استقبال از گروه ھایي روبھ فزوني از مردمان و تبلیغ نفوس فردي و مساعي جامعھ را در راستاي 
 چنین مي نماید كھ این الگو ھنگامي نمودار مي گردد كھ. مستعده از میان آنان با ھم جمع مي كند

آگاھانھ را از افرادي كھ در حال گذران دوره ھاي متوالي مؤسسھ ھستند، تالشي قابل احصاء  تعدادي
را بھ عھده مي گیرند كھ  چھ را مي آموزند بھ عمل در آورند، و خدمات مشخصيآن آغاز مي نمایند تا

ره ھاي دوا و قابلیت ھاي توسعھ یافتھ، طي یذ مھارت ھتشحمستلزم تكیھ بر علم و بصیرت مكتسبھ و 

                                                             
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي آمریكا٢٠٠١دسامبر  ١٢مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٤٣
  ، خطاب بھ بھاییان  عالم)بدیع ١۵٣( ١٩٩۶پیام بیت العدل اعظم، رضوان  ٤٤
 قاره اي، خطاب بھ كنفرانس مشاورین ٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٤٥
  ھمان ٤٦
  ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره ي١٩٩۵دسامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٤٧
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ظھور تعدادي ھمواره فزاینده از  ،یكي از ارزشمند ترین نتایج دوره ھاي مؤسسھ .مؤسسھ است
كرده اند، و اكنون  ھا را آموختھ و در مسیر خدمت تالشاست كھ خود دوره ) tutors(آموزشگراني 

مي كوشند دیگران را نیز درگیر مطالعھ ي دوره ھاي متوالي نمایند و ھمان میل و رغبت بھ قیام و 
تكیھ  گاھي واسع  ،بھ این طریق است كھ براي مشاركت عمومي. خدمت را در دل آنان نیز بنشانند

شما خود در تعدادي از . استنھاده مي شود؛ امري كھ ھمچنان یكي از اھداف اساسي جامعھ ي بھایي 
  .كالسترھا كھ بھ مرحلھ ي رشد پیشرفتھ رسیده اند شاھد این تحول ھستید

 نھ شرایط حاصل در چنین كالسترھا، این امر را میّسرھمچنین مالحظھ كرده اید كھ چگو ۴٢/٣١
تعداد  است كھ يطي چنین فعالیت. در آورند اجرا بھ اي فشرده ي رشد راساختھ است كھ برنامھ ھ

چرخھ ھاي متوالي فعالیت مشاركت مي كنند؛  زیادي از احبا مشتاقانھ در جریان یادگیري حاصل از
 .معي را با ابتكارات مؤثر فردي تلفیق نمایندد اقدام كامال ھماھنگ شده ي جنچرخھ ھایي كھ مي كوش

، ھیأت ھاي يي آموزش مؤسسھ ، یعنيبھ ھمین اندازه مطلعید كھ چگونھ تعامل میان سھ موجودیت
معاونت، و لجنھ ي تبلیغ منطقھ اي، در ھمكاري نزدیك با محافل روحاني محلي پاسخ گو، مي تواند 

  )ترجمھ( ٤٨».دچرخھ بھ چرخھ ي دیگر منتقل نماید و فرایند یادگیري را سرعت بخش یاران را از یك
  
بھ بعضي چالش ھاي  ا فقره ذیل كھ خطاب بھ یكي دیگر از محافل ملیھ نگاشتھ شده،و اّم ۴٢/٣٢

  :اشاره مي نماید ھم موجود
  
، فقط ھنگامي ظاھر مي شود ي برنامھ بھ چرخھ ي بعدي كھ از یك چرخھ الگوي فعالیتي«  ۴٣/٣٣

از جملھ ي این . اجتناب شود ھمیشگي مؤثر واقع مي گردد كھ از تمایل گرفتاري در بعضي عادات
در مرحلھ ي تبلیغ فشرده؛ ) proclamation efforts(اعتماد زاید بر مساعي ابالغي  :عادات است

روي در مواردي از فعالیت ھاي اساسي كھ ھدف درگیر كردن تعدادي فزاینده از متحریان را  هزیاد
برآورده نمي سازد؛ تمركز نامتناسب بر افزایش تماس ھاي كوتاه مدت كھ نیاز بھ تبلیغ منظم كساني 

انتظامات زماني كھ مؤمنین جدید تحت را كھ بھ امراهللا اظھار تمایل كرده اند، خدشھ دار مي سازد؛ و 
كھ سبب مشغول نمودن بھاییان  تأكید زیاده از حد بر فعالیت ھاي اداريو اقدامات جامعھ در مي آیند، 

  . كارآزموده مي گردد
موفقیت آمیز فرایند اقدام و اندیشھ كھ الزم است در طول چرخھ ھاي  براي تضمین جلوه ي ۴٢/٣۴

اولین نكتھ این كھ . نظر داشتھ باشند دو نكتھ را مّد متوالي بھ جریان آید، شایستھ است كھ احّبا حد اقل،
در زمینھ ي مطالعھ ي دوره ھاي متوالي با این ھدف كھ  د از صرف مقادیر زیاد وقت و توانبع آنان

ند بعضي از خدمات را انجام دھند، باید بكوشند آنچھ را آموختھ اند در میدان خدمت بھ بھ آنان كمك ك
تواي دوره ھا راجع بھ مفاھیم اساسي مربوط بھ تبلیغ مستقیم بوده است، بخصوص اگر مح. كار گیرند

بھ . رفتار طبیعي فقط این است كھ آنان طالب ارائھ ي آموختھ ھاي خود در عرصھ ي عمل باشند
ورود بھ گفتگویي عمیق راجع بھ براي  ره ھا، بھ عنوان فرصتيطي دو نوان مثالي دیگر، اگرع

این اقدام نباید بھ مبادلھ ي چند كلمھ ي  تھ شده است؛منازل در نظر گرف مواضیع روحاني، دیدار از
بھ كوتاه سخن، فرایندي  .رایج كھ در آن ممكن است حتي نام امر مبارك ھم برده نشود، كاھش یابد

باید بھ گونھ ي آن فعالیت ھاي انفرادي و  ،آموزشي كھ یاران چندین ھفتھ یا ماه درگیر آن بوده اند
  .اكنون متعھد مي شوند ظاھر گرددجمعي كھ 

                                                             
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي آمریكا٢٠٠۵اكتبر  ١٩مكتوب مرقوم از حانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٤٨



٢٨ 
 

طول چرخھ ھا تشكیل مي كھ جلسات تأمل و بررسي كھ در فواصل متعدد  و دومین نكتھ این ۴٢/٣۵
بھ نحوي كھ ھرگونھ ترس  میان شركت كنندگان در برنامھ شود؛شود، باید سبب تقویت حالت یادگیري 

براي حصول این مقصود، . ل گرددبّدماز شكست یا انتقاد بھ نشاط و سرور ناشي از تالش شوق انگیز 
دوستان مسئول در سازمان دھي این جلسات باید متوجھ باشند كھ مباحثات شراكتي و ھدایت شده 

 ،آمارھاي اساسي از سي دقیقبرریك . ل و تحلیالت نظري طوالني استآموزنده تر از ارائات مفّص
 چرخھ ي بعدي فعالیت قوتي كھ تكیھ گاهسازد و بر نقاط  قاط ضعف الزم بھ اصالح را مشخصكھ ن

  )ترجمھ( ٤٩».تسھیالتي بسیار فراتر مھّیا مي نمایدیزي براي فرایند برنامھ ر، ورزد تأكید خواھد بود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  بھ محفل روحاني ملي آلمان ، خطاب٢٠٠۵آگوست  ١٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٤٩



٢٩ 
 

۴٣  

  یاد گیري حفظ تمركز
  
دنیاي بھایي توجھ خود را معطوف بھ   ،٢٠٢١تا  ١٩٩۶در یك دوره ي بیست و پنج سالھ، از  ۴٣/١

 ٥٠."پیشرفت جریان دخول افواج مقلبین و تسریع منظم آن است"یك موضوع واحد خواھد كرد؛ و آن 
 ١٩٩۵دسامبر  ٢۶این ھدف كھ نخستین بار در پیام خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي، مورخ 

، درجات باالتري از يقبل درخواست ھاي از مؤمنین و مؤسسات آنان مي خواھد نسبت بھ  رح شد،مط
بیت العدل اعطم در شروع نقشھ . نظم و ترتیب را در فعالیت ھاي فردي و جمعي خود مراعات نمایند

موجود چالش ھایي " كي از محافل روحانیھ ي ملیھ یاد آور شدند، بھ ی١٩٩۶ي چھار سالھ در سال 
است كھ باید با آن ھا مقابلھ نمود، و مشكالتي كھ باید بر آن ھا غلبھ یافت و تنظیماتي كھ باید بر قرار 

این است كھ مؤسسات و  اھل بھاء را متذكر داشتند موضوع حائز اھمیت آن مرجع مصون ٥١."كرد
  .در جھت تحقق این ھدف وارد عمل شوند ٥٢"روح وحدت و یگانگي"مؤمنین، با 

در . بوده است رگ ترین چالش ھاي احبا و تشكیالتیكي از بز ،حفظ تمركز روي این ھدفاّما  ۴٣/٢
  :ه استمكتوبي خطاب بھ محفل ملي كنیا آمد

  
وظیفھ اي سخت بوده، مستلزم كار  ،كمك بھ ورود تعداد زیادي از احبا بھ دوره ھاي متوالي«  ۴٣/٣

توأم با افزایش تعداد آموزشگران، راه اندازي حلقھ ھاي مطالعھ، و تعیین معیارھایي  ،و كوشش منظم
این كارند باید افق دیدشان  بھ یاراني كھ موظف. براي سنجش میزان پیشرفت شركت كنندگان است
احالھ ي این وظیفھ . اختالل و سردرگمي انجام دھندروشن بوده، مجاز باشند مأموریت خود را بدون 

مؤسسھ ي آموزشي كھ بھ مالقات جامعھ ھا بروند، و بھ محافل روحاني محلي در جھت اجراي بھ 
  )ترجمھ( ٥٣».وظایفشان كمك كنند، فقط بھ درھم ریختگي اوضاع مي انجامد

  
  : در این راستا یكي از محافل ملیھ را این گونھ ھدایت مي فرمایند ھمچنین بیت العدل اعظم ۴/۴٣

  
وظیفھ ي تجھیز منابع  انساني بھ شما توجھ براي امور امریھ، رسیده است كھ  فرا زمان آن...« ۵/۴٣

كامال قابل درك است كھ ممكن است . شودمعطوف ) Danane(از میان مؤمنین خود منظقھ ي دنانھ 
ین ھمچن. براي مدتي، توسعھ ي جغرافیایي امراهللا از طریق فتح نقاط تازه متوقف گردد ،با این اقدام
راي یك دوره، تا حد زیادي افت پیدا یعني تعداد مصدقین جدید، ب است كھ میزان توسعھ، قابل قبول

جریاني متعادل از ترویج و توسعھ اجازه خواھد یافت تحرك و شتاب  در عوض، طي این دروه،. كند
آنچھ در این مقطع مورد نیاز است بسط تدریجي پوشش مؤسسھ است؛ بھ نحوي كھ بسیاري از . بیابد
ناحیھ بتوانند بھ یك برنامھ ي آموزشي منظم دسترسي داشتھ باشند؛ برنامھ اي كھ توان  مستعّدن یارا

  .افزایش دھدمورد نیاز براي یك جریان رشد پرشتاب  كارھايآنان را براي انجام دادن 

                                                             
 ، خطاب بھ بھاییان عالم١٩٩٩نوامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٥٠
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ھندوستان١٩٩۶سپتامبر  ١۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعطم، مورخ  ٥١
 ھمان ٥٢
  محل روحاني ملي كنیا ، خطاب بھ٢٠٠٠اكتبر  ٢٣مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٥٣



٣٠ 
 

ایجاد . صادق استاین اولویت نھ فقط براي ناحیھ ي دانانھ، بلكھ در مورد نواحي دیگر نیز  ۶/۴٣
فقط با اقداماتي ھر چقدر ھم خیرخواھانھ،   ت ھا و برنامھ ھاي جدید در ناحیھموانع مستمر براي فعالی

دعوت بي وقفھ ي نفوس از . منحرف مي سازد )م –تجھیز منابع انساني ( امر خطیر توجھ را از این
، ثمري بھ بار دهیدر خود آن جامعھ ریشھ ندوان كشورھاي دیگر براي شركت در برنامھ ھایي كھ ھنوز

  )ترجمھ( ٥٤».نخواھد آورد
  
از فعالیت ھاي این فقرات مي گوید ھدفمند بودن مستلزم این فھم است كھ بعضي فعالیت ھا  ۴٣/٧

رقیمھ اي خطاب بھ یكي از . دیگر پیشي مي گیرد و برخي گام ھا بر گام ھاي دیگر اولویت مي یابد
ممكن است در یك نقشھ ي جھاني، بعضي   درمراحل مختلف تحّول امراهللا،" :مؤمنین اشعار مي دارد

 .فعالیت ھا كھ بھ رفع نیازھاي مبرم توسعھ ي جامعھ ي بھایي كمك مي كنند، مورد تأكید قرار گیرند
مؤسسھ ي آموزشي نمونھ اي از ھمین فعالیت ھا است كھ مقصدش تجھیز منابع انساني مورد نیاز 

بنا بر این، روشن است كھ در یك مرحلھ ي معین توسعھ،  ٥٥."از رشد امراهللا استبراي این مرحلھ 
در مرحلھ اي دیگر  بعضي اقدامات كھ احتماال. ستندھمھ ي فعالیت ھا از اھمیت یكسان برخودار نی

چنین فعالیت ھایي مي . ظاھر مي شوند مزاحم يعامل بھ گونھ يمناسب بوده اند، در این مرحلھ فقط 
و جامعھ را از پیشرفت و تقدم باز  سازندمنابع انساني و مالي را  از كارھاي ضروري منحرف توانند 
ھایي است كھ باید در ھر  ٥٦"گامدیدگاھي روشن از "یكي از مقتضیات ھدفمند بودن داشتن . دارند

  . مرحلھ برداشتھ شود تا آن ھدف محقق گردد
ابتدا آنان . الھي بھ چنین فھم و دركي دست یابند ـد تا احبايزیادي صرف ش نسبتًا زمان ،البتھ ۴٣/٨

قبلي كمكي بھ اھداف  مي بایست مي فھمیدند كھ بعضي انواع فعالیت ھاي معمول در طول نقشھ ھاي
در فقره ي زیر و در ھمان اوایل نقشھ ي چھار سالھ، محافل ملیھ ي آسیاي جنوب غربي . آنان نمي كند

  :نھ در مقیاس بزرگ پرھیز كنندھدایت مي شوند از تالش ھاي ھمیارا
  
شما نباید فكر كنید . بیت العدل اعظم قصد ندارند شما را نسبت بھ مساعیتان مأیوس سازند«  ۴٣/٩

اگر قرار . تحسین نیستمورد توجھ و بیشتر بھ جوامع خواھر،  و امكانات كمك جوامع داراي منابع
ھر یك از كشورھاي شما كارھاي زیادي  ھنوز در  است ھدف محوري نقشھ ي چھار سالھ تحقق یابد،

  طرح برنامھ ھاي منطقھ اي اضافي شما را خستھ كرده، ،و تحت این شرایط ؛ھست كھ باید انجام شود
  )ترجمھ(  ٥٧».از تمركز روي اجراي نقشھ ھاي ملي باز مي دارد

  
پیچیده كردن بیش بھ این ترتیب، یاران الھي و مؤسسات اداري متوجھ شدند كھ باید در مقابل  ۴٣/١٠

  :از حد كارھایشان ایستادگي كنند
  

                                                             
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ساحل عاج١٩٩٨سپتامبر  ١٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٥٤
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۵مي  ١٧مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٥٥
  محفل روحاني ملي مالزیا ، خطاب بھ٢٠٠۵جوالي  ١١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٥٦
  .، خطاب بھ چھارمین اجالس بھایي آس آن١٩٩٧آگوست  ١٠مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٥٧



٣١ 
 

ملي آنچھ در این مرحلھ، در كشور بالروس اھمیت دارد طرح برنامھ اي براي مؤسسھ ي «  ۴٣/١١
كھ بدایتًا نیازي نیست پیچیده و داراي گروھي از معلمان تربیت شده باشد تا بھ نحوي  آموزشي است

  )ترجمھ( ٥٨».دروه ھا مبادرت كنندمنظم، در نقاط مختلف كشور بھ آموزش 
  
براي تعیین مسیر و طّراحي و بازبیني نقشھ ھاي اساسي، نیاز "كھ  دریافتندیاران بھ تدریج  ۴٣/١٢

تأكید زیاد بر كامل "و نیز متوجھ شدند كھ باید از  ٥٩"چنداني بھ مشاورات مكّرر و طوالني نیست
تربیت گروه ھایي از تسھیل گران در این " براي آنان روشن گشت كھ. پرھیز كنند ٦٠"بودن روش ھا

د آن ھا را در روستاھا بھ نحوي كھ بتوانن د دوره ي اولیھ را اداره نمایند، البتھمورد كھ چگونھ باید چن
مستلزم توجیھ و تمركز "دشوار بوده،  سخت و ، كاري بس"ي سراسر كشور ارائھ دھندو شھرك ھا

  ٦١".اون استفر
  
ایجاد مؤسسات آموزشي براي توسعھ ي و ھنگامي كھ اھل بھاء توجھ روزافزون خود را بھ  ۴٣/١٣

 باید منابع انساني معطوف كردند، بھ تدریج فھمیدند كھ این مرحلھ متضمن این نكتھ است كھ چگونھ
  :دھند، و منابعشان را اختصاص سازندرا برطرف  نیازھایشانھایشان را تعیین كنند، ویت اول
  
گونھ كھ  استرالیا، ھمان سرزمین در عرصھ ي توسعھ ي منابع انساني، مبرم ترین نیاز در«  ۴٣/١۴

بیان شد، گسترش برنامھ ھاي مؤسسھ بھ سراسر این كشور  ١٩٩٨سامبر  ٢در رقیمھ ي ما، مورخ 
مستلزم صرف ھزینھ ھاي سنگین از محل منابع محدود و قابل  ،وصول بھ ین ھدف حیاتي. است

در ھر باید مراكز یاد گیري بھایي . دسترس شما و نیز محتاج متمركز كردن تالش ھا خواھد بود
استان تقویت شود و در ھمكاري با مشاورین و اعضاي ھیأت ھاي معاونت، در جھت تشویق تمامي 

چالش . تالشي بنیادي صورت پذیرد  كت در برنامھ ھاي مؤسسھ،اقشار جامعھ ي بھایي استرالیا بھ شر
بھ فرھنگ یادگیري مداوم، ھمراه با كاربرد تعالیم  جامعھ ي بھایي جاري فراروي شما تبدیل فرھنگ

  . بھایي در فعالیت ھاي طراحي شده بھ جھت پیشبرد مصالح امراهللا است
ارات دیگري كھ سایر كیست كھ اقدامات و ابتاولویت دادن بھ رفع این نیاز، بھ این معني ن ۴٣/١۵

 توسعھ ي بھ این معني است كھ  ا،اّم. باید نادیده انگاشتھ شود ،را تأمین مي نماید امري منافع و حوایج
تحمیل  ھي باشد كھ الزامًا ھزینھ ي سنگیني را بھ صندوق ھاي امریدر حّدچنین اقداماتي باید 

  )ترجمھ( ٦٢».ننماید
  
ھمچنین درك كردند كھ حتي خالصانھ ترین پیش نھاد ھا ھم ممكن است سبب شود آنان یاران  ۴٣/١۶

  :تمركز را از دست بدھند
  
خود را  برنامھ ي تزیید معارفشما طالب ھدایت در این مورد شده اید كھ آیا صالح است «  ۴٣/١٧

ا، بخصوص مصدقین جدید، در گروه ھاي بھ ھمھ ي شوراھاي منطقھ اي بھایي ارائھ دھید تا احّب

                                                             
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي بالروس١٩٩٧آپریل  ٧مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٥٨
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي اوگاندا٢٠٠٢جون  ٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٥٩
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي گویان١٩٩٧جوالي  ۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٦٠
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي اوگاندا١٩٩٧جون  ١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٦١
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي استرالیا٢٠٠٠دسامبر  ٢۵مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٦٢



٣٢ 
 

البتھ بسیار مھم است كھ دوره ھاي تزیید معارف و . كوچك یا بھ طور انفرادي از آن استفاده نمایند
كالس ھاي مطالعھ در تمام جامعھ ھاي محلي نضج گیرد و عالقھ ي شما بھ تسھیل تزاید چنین فعالیتي 

پیش نھاد نموده اید، ذاتًا، تشكیل دھنده ي یك طرح ملي با وجود این، آنچھ شما . تحسین برانگیز است
كھ جامعھ ي ھم است كھ مي تواند توجھ یاران را از فرایند مؤسسھ منحرف سازد و نھایتًا پیشرفتي را 

  )ترجمھ( ٦٣».شما در سال ھاي اخیر در این زمینھ بھ سختي حاصل نموده است تضعیف نماید
  
ین نسبت بھ مؤسسھ ي آموزشي، احّبا عاقبت دریافتند كھ اگر بھ موازات گسترش توجھ و تحس ۴٣/١٨

 نیز ود، نمي توان از آن براي رفع ھر نوع نیاز دیگريـقرار است این مؤسسھ بھ ھدفش نایل ش
  :استفاده كرد

  
بیت العدل اعظم تأیید مي كنند نیاز مبرمي موجود است كھ آگاھي جامعھ ي بھایي در مورد «  ۴٣/١٩

اما ھمان گونھ كھ مستحضرید، مؤسسات آموزشي بھ . ھمچنان افزایش یابداھمیت حكم حقوق اهللا 
. اندعنوان وسیلھ اي براي توسعھ ي منابع انساني در راستاي ترویج و تحكیم امراهللا بھ وجود آمده 

حكم حقوق اهللا ھم طبیعتًا ھمانند مسئلھ ي كلي حمایت از صندوق ھاي امري، جایگاه مناسب خود را 
اما درگیر كردن مؤسسات آموزشي در كوششي . در سلسلھ دروس ارائھ شده توسط مؤسسھ دارد

بھ . لھ استآن ھا از وظیفھ ي اصلي محّو ین حكم بھ احبا بھ منزلھ ي عدولمخصوص براي آموزش ا
بھ این منظور باید از ابزار و امكانات دیگري، مثل جلسات مطالعاتي،  ،نظر بیت العدل اعظم

  )ترجمھ( ٦٤».سمینارھا، و كارگاه ھاي موضعي، استفاده شود
  
نمي مؤسسھ ي آموزشي  و فعالیت كارنوع با گذشت زمان این موضوع نیز روشن شد كھ  ۴٣/٢٠

  :در خود جاي دھد تواند ھر نوع ابتكار و اقدام شخصي را
  
و دخترش ... خانم ھاي بیت العدل اعظم احساسات خالصانھ و فداكارانھ ي مندرج در پیام«   ۴٣/٢١

و راھنماي مربوطھ، نظري " گویي حلقھ ھاي داستان"آن مرجع، با مالحظھ ي . را تحسین مي كنند
ا از آنجا كھ مؤسسات اّم. ندارندمطرح كرده اند براي ارائھ ي داستان ھا ...در باره ي روشي كھ خانم
مي كوشند مفھوم حلقھ ي مطالعھ را در ، ...لم، از جملھ مؤسسھ ي موجود درآموزشي در سراسر عا

در . سازند، الزم است از افزودن عناصر اضافي بیش از حد بھ آن پرھیز گردد جایگزیناذھان یاران 
، امكان پیچیدگي و درھم استعھ لقھ ي مطالبھ ح" گویي حلقھ ي داستان" تبدیل بر قصداین مورد كھ 

  )ترجمھ( ٦٥».كامال واضح بھ نظر مي رسد ،ریختگي
  
  : و برتر از ھمھ، یاران آموختند كھ تمركز مستلزم استقامت است  ۴٣/٢٢

  
با تمركز ھرچند جامعھ ي شما از لحاظ آماري پیشرفت چنداني نداشت؛ اّما در سال گذشتھ، «  ۴٣/٢٣

ھدف، توانستید پیشرفت قابل مالحظھ اي در اجراي دوره ھاي مستمر توجھ دوستان فقط بر دو 
بسیار مھم . ا نباید مأیوس شویداّم. داشتھ باشید) Palau(و ھم در پاالئو ) Yap(آموزشي، ھم در یپ 

                                                             
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي برزیل٢٠٠٢آگوست  ١٣مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٦٣
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي آمریكا٢٠٠١دسامبر  ٢۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٦٤
 ، خطاب بھ یكي از مؤسسات امري٢٠٠١مارس  ٢۵جانب بیت العدل اعظم، مورخ مكتوب مرقوم از  ٦٥
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نتظارات بیش از احي و اجراي ھر سلسلھ اي از فعالیت ھا، اطمینان حاصل كنید كھ ااست كھ در طّر
دوره ي اول یا شركت كرده اند فقط در برنامھ ي مؤسسھ ي آموزشي شما كساني كھ . باال نباشد حّد

اگر، ھمانطور كھ در گزارش سالیانھ ي خود ذكر كرده اید، نتایج . نمود و خواھند نموده دوم را تمام
پذیرش یك ھویت مستحكم امري و شور و اشتیاق بیشتر براي خدمت است، باید از توفیقات  ،كاراین 

  .خود مسرور باشید
یك مؤسسھ ي آموزشي در ھر  است كھ نقشھ ھاي خود را جھت ایجادضروري  ،بنا بر این ۴٣/٢۴

 راستاي تا سیسم آموزشي در ھر كوششي باید مبذول گردد. گروه از جزایر، سرسختانھ پیگیري كنید
. ، بھ نحوي كھ دوستان بیشتري بتوانند از برنامھ ي مؤسسھ بھره مند شوندارائھ ي دروه ھا توسعھ یابد

ھمچنین باید مطمئن باشید كھ بسیاري از نفوس تا انتھاي برنامھ ي مطالعھ ي دوره ھا، كھ مستقیمًا 
ر حضرت بھاءاهللا طراحي شده براي افزایش توانایي آنان براي تبلیغ امراهللا و ھدایت نفوس بھ ظھو

  )ترجمھ( ٦٦».است، ادامھ خواھند داد
  
كالسترھا بھ زمینھ ي  منابع انساني بھ جریان افتاد، مسئلھ ي تخصیصنقشھ ي پنج سالھ  وقتي ۴٣/٢۵

اكنون . ر دو جنبش معطوف گشتبھ ھ ،٦٧"توجھ متمركز و مداوم" در این زمان،. اھمیت شایان یافت
مفھوم تعیین الویت ھا بھ خوبي درك شده بود و اغلب جوامع ملي بھ زودي سھ یا چھار كالستر  دیگر

، بھ الویت ٢٠٠۴بیت العدل اعظم در پیام رضوان  .در نظر گرفتند ٦٨"براي تمركز مخصوص"را 
  :اشاره نموده اند ین گونھ بندي كالسترھا

  
ي موجود در ممالك خود )clusters(محدوده ھا چند بھ رفع نیاز ھاي جمیع  محافل ملي ھر«  ۴٣/٢۶

نظر دارند؛ اما اھمیت این امر را دریافتھ اند كھ بھ برخي از محدوده ھایي كھ از اولویتي خاص و 
استعدادي مخصوص براي رشد برخوردارند توجھ خاص مبذول دارند و بھ تشویق و توسعھ ي آن ھا 

ؤسسات آموزشي پرورش یافتھ، محدوده ھاي مذكور پردازند تا بھ كمك نیروي انساني كھ بھ ھمت م
  )ترجمھ ي رسمي( ٦٩».بتوانند بھ صورت مراكزي براي رشد سریع و پایدار در آیند

  
بھتر توانستند فعالیت ھایي را كھ بھ ھدف نقشھ كمك مي  ،در طول این دوره، محافل ملیھ ۴٣/٢٧

در پرتو ھمین امر بود . دھند میزشدند، تكردند از آن ھایي كھ مي بایست در مرحلھ اي بعد انجام مي 
برنامھ اي براي توسعھ ي سیھ بھ خاطر اتخاذ تصمیم در حذف كھ از محفل ملي فدراسیون رو
  :تقدیر بھ عمل آمد ،اقتصادي و اجتماعي در سطح ملي

  
كھ توسط نیروي " وطن من"بیت العدل اعظم با سرور متوجھ شدند برنامھ ي موسوم بھ «  ۴٣/٢٨

حلھ ي حیات خانواده ي اروپایي تھیھ شده بود، بھ دست مؤمنین روسیھ و دوستان آنان رسیده كار من
تصمیمي اتخاذ شده كھ اجراي این برنامھ معلق دانستھ شد كھ بر اساس توصیھ ھاي مشاورین، . است

بتوانند توجھ كافي بھ نیازھاي ترویج  ،گردد تا منابع محدود انساني موجود در كالسترھاي قوي تر شما
باید مطمئن باشید تصمیم شما كامال منطبق بر ھدایات مكرر بیت . و توسعھ ي منظم معطوف دارند
                                                             

  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي جزایر كارولیناي غربي١٩٩٧جون  ٢٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٦٦
 ، خطاب بھ ھشتمین كنفرانس آسھ آن٢٠٠١دسامبر  ٢٢پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٦٧
 ، خطب بھ لجنھ ي اداري بروندي٢٠٠۴دسامبر ٢٢از جانب بیت العدل اعظم، مورخ مكتوب مرقوم  ٦٨
  ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠۴پیام بیت العدل اعظم، رضوان  ٦٩
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در ماه ھاي اخیر، سرعت گرفتن . العدل اعظم راجع بھ نیاز تمركز قوا بر اولویت ھاي نقشھ است
ي دو برنامھ ي فشرده ي رشد در مسكو و مطلوب فعالیت ھا در چندین كالستر كھ منتھي بھ اجرا

بھ موازات توسعھ ي . شده است، دلیلي روشن بر صحت رویكرد شما است) Ulan-Ude (  اوالن اوده
جامعھ ھا و افزایش توانایي ھا، مؤسسات آموزشي در موقعیت بھتري قرار خواھند گرفت تا سرشت 

 ٧٠».اجرا را بررسي و ارزیابي كنندبرنامھ ھاي توسعھ ي اقتصادي اجتماعي مورد نیاز براي 
  )ترجمھ(
  
ھا، بھ كار ترویج و توسعھ  بھ محافل ملیھ كمك شد دریابند كھ چگونھ سایر انواع فعالیتنیز  ۴٣/٢٩

  :مثال یكي از این محافل ھدایت شد كھ. ارتباط مي یابد  كھ غالب یاران متمركز بر آنند،
  
در  ،زمینھ اي بسیار تخصصي از خدمت است و اغلب ،كارھاي مربوط بھ امور خارجي«  ۴٣/٣٠

را  دلیلي وجود ندارد كھ این خدمت. ن انجام مي شودیك جامعھ ي ملي، توسط گروه كوچكي از مؤمنی
 چشم و ھم چشمي نوعيدر رقابت با فعالیت ھاي غالب یاران براي ترویج و توسعھ امراهللا و مثال 

پیش نھاد مي شود بیانیھ . لیغ و فرایند مؤسسھ ھستند ببینیمنسبت بھ منابع انساني كھ درگیر كار تب
ضمیمھ را مطالعھ كنید و بر آن اساس، یك یا دو خط اقدام كھ مي تواند توسط گروه كوچكي از مؤمنین 

مي  با گذشت زمان و افزایش تجارب،. صاحب توانایي در این زمینھ، تعقیب شود در نظر بگیرید
  )ترجمھ( ٧١».ن را در میدان امور خارجي گسترش دھیدتوانید دایره ي تالش ھایتا

  
نھ مطالبات گسترده "كار امور خارجي  كھ محافل ملیھ ي اروپا ھدایت شدند برھمین اساس ۴٣/٣١

اي را بر جامعھ تحمیل مي كند و نھ فرایندھاي مربوط بھ نقشھ ي پنج سالھ را تضعیف مي نماید؛ بلكھ 
، بیت العدل اعظم اشاره نمودند فعالیت عالوه بر امور خارجي ٧٢".اساسًا بھ آن مساعدت ھم مي رساند

در مكتوبي . نقشھ ھا بھ مرحلھ ي اجرا در آید ضیاتمقت ھاي سایر عرصھ ھا ھم باید در حوزه ي
جوانان "مرقوم از جانب معھد اعلي راجع بھ وصول چندین گزارش در باره ي كنفرانسي موسوم بھ 

  :مي خوانیم ٧٣"بھایي عالقھ مند بھ مطالعھ ي مجدانھ ي آثار الھي
  
ھ ي آثار مباركھ، بھ خودي خود مطمئنًا ابتكار متخذه توسط آن افراد براي مطالعھ ي محققان«  ۴٣/٣٢

ھم بھ افراد و ھم بھ مؤسسات تعلق مي نیز ھست كھ  ارزش واالتري حائز ارزش فراوان است؛ اما
كھ انگیزه ي چنین مطالعھ اي خدمت بھ تحقق ھدف برنامھ ي  بروز مي یابد ھنگاميو آن گیرد، 

در محدوده ي مقتضیات نقشھ جاري باشد و فعالیت ھاي مربوط بھ آن، از جملھ كنفرانس اخیر، 
  )ترجمھ( ٧٤».احي گرددطّر

  
مقتضیات نقشھ  خریداري امالك ھم باید در عرصھ ي در بعضي موارد، حتي موضوع ۴٣/٣٣

  :ملحوظ گردد

                                                             
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي فدراسیون روسیھ٢٠٠۵جوالي  ۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٧٠
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي پاراگوئھ٢٠٠١سپتامبر  ٢عظم، مورخ مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل ا ٧١
  ، خطاب بھ محافل روحاني ملي اروپا٢٠٠۵جوالي  ١١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٧٢
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي آمریكا٢٠٠۵مي  ١۵مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٧٣
  ھمان ٧٤
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بیت العدل اعظم تمایل دوستان را بھ داشتن حظیرة القدسي كھ در محلي مناسب واقع شده «  ۴٣/٣۴

بھ داشتن یك مركز پذیرش براي خدمت بھ یاران مقیم  حومھ ي  باشد تحسین مي كنند و متوجھ نیاز
خریداري  ،پایتخت و نیز كساني كھ از خارج مي آیند ھستند؛ اما معتقدند در این برھھ از زمان

عالوه بر مالحظات مالي، تشتت الگوي فعالیت در وسط . ساختماني بھ این منظور مقتضي نیست
آتي راجع بھ نوع وسایل و امكانات ن، بدون شك، دیدگاه ھاي برنامھ ي فشرده ي رشد جاري در لند
  )ترجمھ(  ٧٥».مورد نیاز را تحت تأثیر قرار خواھد داد

  
در میان احّبا، بھ وضوح، آگاھي روبھ تزایدي نسبت بھ نیاز بھ حفظ تمركز روي ھدف  ۴٣/٣۵

آنان دارند بھ تدریج متوجھ مي شوند كھ . ده مي شودھتوسعھ ي جریان دخول افواج مقبلین مشا
در این . مؤثرترین راه براي پیگیري این ھدف واال، اقدام در چارچوب نقشھ ھاي جھاني امراهللا است

زمینھ شایستھ است بھ خاطر داشتھ باشیم كھ این تمركز تا چھ حد مي تواند شكننده باشد و بھ چھ 
ھ ـاشتـانیھ نگـل روحـافـاب بھ یكي از محـخط رًاـر اخیـمطلب زی. ان برودـراحتي ممكن است از می

  : شده است
  
بھ  ،بھ نظر مي رسد نقشھ ھایي كھ محفل روحاني براي فعالیت ھاي تبلیغي برگزیده...«  ۴٣/٣۶

ترویج و توسعھ نبودند، باز گشت كرده  تھ كھ ثابت شده رویكردي پایدار برايروش ھاي تبلیغي گذش
 تا بھ رایزني بپردازید با مشاورین ،چھ سریع تر لھذا، بیت العدل اعظم از شما مي خواھند ھر. است

لویت ھاي نقشھ ي پنج سالھ با او بیشتر طراحي شود و راه ھایي را بیابید كھ برنامھ ي مذكور از نو
  )ترجمھ( ٧٦».ددرمنطبق گ

  
البتھ از آغاز نقشھ ي چھار سالھ، مؤمنیني، بعضًا با نیات شریف و خیرخواھانھ، بوده اند كھ  ۴٣/٣٧

بیت چنین مي نماید كھ در این راستا، . ترجیح داده اند بر زمینھ ھا و روش ھاي دیگري متمركز شوند
. نمایندالعدل اعظم نگران این موضوع بوده اند كھ این اشخاص احساس اجبار بھ تغییر روش خود ن

فردي كھ با معھد اعلي مكاتبھ و نگراني ھاي خود را در باره ي قالب و محتواي حلقھ ھاي مطالعھ 
  :مطرح نموده بود پاسخي بھ گونھ ي زیر دریافت داشت

  
، و واضح است ي آموزشي معین نیستندبرنامھ  طبیعي است كھ ھمھ ي افراد مخاطب یك«  ۴٣/٣٨

آموزشي، امري ضروري كھ ھمھ ي احبا ملزم بھ مراعات آن  كھ مشاركت در دروه ھاي مؤسسھ ي
از ھدایات بیت  ندارند، نباید احساس كنند كساني كھ تمایلي بھ شركت در آنبنا بر این، . باشند نیست

افراد، حتي كساني  ي ھمھ با وجود این، بیت العدل اعظم تقاضامندند .العدل اعظم سرپیچي نموده اند
  )ترجمھ( ٧٧».از آن حمایت نمایند و مانع رشد پایدار آن نشوند ،ھ نیستندكھ درگیر فرایند مؤسس

  
پاسخ زیر  ه بود،یكي دیگر از افراد كھ نسبت بھ تزاید فعالیت ھاي اساسي ابراز نگراني نمود ۴٣/٣٩

  :را دریافت داشت
                                                             

  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي انگلستان٢٠٠۵آگوست  ١٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٧٥
  ، خطاب بھ یكي از محافل ملیھ٢٠٠۵مي  ٣١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٧٦
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢جون  ٢۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٧٧
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ؤسسات با محتواھاي مورد استفاده در م مخالفت شخصي ه اید كھ علي رغمشما اشاره نمود«  ۴٠/۴٣

فعالیت ھاي اساسي نقشھ ي جاري بر  ، خود را موظف مي دانید بھ تمركز تالش ھایتان...آموزشي در
بیت العدل اعظم بر این باورند كھ با توجھ بھ نظریاتي كھ ابراز داشتھ اید، دلیلي وجود . ادامھ دھید

احساس وجداني خود، خود را موظف بھ چنین كاري بدانید، و توصیھ مي نمایند بر اساس  كھ ندارد
بھ مؤثرترین وجھ مي توانید بھ پیشرفت امر مبارك خدمت كنید،  با آن، ھر طریقي را كھ فكر مي كنید

  )ترجمھ( ٧٨».در پیش گیرید
  
دلیلي كھ براي عدم مشاركت در فعالیت ھاي اساسي ارائھ مي شود این است كھ  ،اغلب اوقات ۴١/۴٣

این نگراني نیز در . كلي منتھي خواھد شد و یكساني بھ یكنواختي ،تمركز دنیاي بھایي بر این مسئلھ
از آن بھ قرار  ايكھ نمونھ عدل اعظم مورد بحث قرار گرفتھ بعضي از مكاتیب مرقوم از جانب بیت ال

  :است زیر
  
شما باید این مسئلھ را در زمینھ ي گسترده تر توسعھ ي مؤسسھ ي  اعظم لبھ نظر بیت العد«  ۴٢/۴٣

. بھ عنوان عنصري ضروري براي رشد امراهللا كھ با نقشھ ي چھار سالھ آغاز شد نظاره كنیدآموزشي 
زي بھ گفتن با توجھ بھ سرشت این مؤسسھ و ھدفي كھ بیت العدل اعظم براي آن تعریف نموده اند، نیا

را بھ  ھا برگزینند و آن در حال ظھور در اطراف عالم، باید دوره ھایي متوالي را نیست كھ مؤسسات
مشاركت تعداد زیادي از . زندگي مي كنند عرضھ نمایند اراني كھ در نواحي تحت پوشش خودی

ك از تحّر ، جلوه ايداشتھ باشدنشاني از یكنواختي  بدون این كھمؤمنین براي مطالعھ ي این دوره ھا، 
كھ در ون است پدیده اي مبارك و میماین . و پویایي طبیعي یك برنامھ ي موفقیت آمیز آموزشي است

فعالیت  ،درصد بزرگي از مؤسسات آموزشي در سطح جھان ،این مرحلھ از توسعھ ي جامعھ ي بھایي
، تأثیرات مثبت آن كھ طي تجاربي چندین سالھآغاز نموده اند  یيھاي خود را با سلسلھ اي از محتواھا

   .است بھ اثبات رسیده
فرایند مؤسسھ ي آموزشي را  ،است در ذھن خود مفید بیت العدل اعظم براي شمابھ نظر ... ۴٣/۴٣

 مورد اول،. جدا كنیدمتعدد از كالس ھاي معارفي، كارگاه ھاي آموزشي و دروه ھاي مدارس تابستانھ 
؛ و مورد دوم، بخشي در مقیاس بزرگ دارد ي امراهللا نزدیك با اعتالي ترویج و توسعھ بسرابطھ اي 

ي  در نتیجھ ي فرایند مؤسسھ بھ نظر مي رسد. ل مي دھدا تشكیاساسي از حیات جامعھ ي بھایي ر
 خاطر راي تجدید اطمینانب  در واقع،. ، تعداد و تنوع این مؤسسات عمال در حال افزایش استآموزشي

طریق فرایند مؤمنین بھ توانایي خود براي خدمت از  اطالع مي رساند بھ موازات كسب اعتماد ما بھ ش
از استعدادھاي متنوع یاران در حال ظھور و بروز  اي بسیار غني ترلوه ج  ، در دنیاي بھایي،مؤسسھ
  )ترجمھ( ٧٩».نوید مي دھد؛ غنایي كھ بھ وضوح، پیشرفت آتي امراهللا را است

  
با یكنواختي و  ،واضح است كھ نباید وحدت اندیشھ و عمل را كھ محصول حفظ تمركز است ۴۴/۴٣

نقشھ اي كھ متناسب با ضروریات این زمان " –ھ چارچوب نقشھ ي پنج سال. ھمساني اشتباه گرفت

                                                             
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۴آگوست  ٢٢ب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ مكتو ٧٨
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢جون  ٢۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٧٩
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. فضاي كافي براي اعمال ابتكارات فردي و نیز اقدام جمعي فراھم مي سازد  – ٨٠"طراحي شده است
رفت جریان دخول پیش"یاران تشویق مي شوند بھ فعالیت ھایي بپردازند كھ ھدفش  ،در این چارچوب

باید خود تصمیم بگیرد كھ چگونھ مي خواھد در این شاھكار جھاني ھر فرد مؤمن  ٨١."افواج است
فراتر از آنچھ بیت العدل اعظم از "چیزي كھ مھم است این است كھ كوشش ھاي او خیلي . شركت كند

فعالیت ھا بر ھم كھ در این صورت، تمركز  نرود ٨٢"ذكر تشویق ابتكارات فردي در نظر داشتھ اند
بھ این معني، احبا با یادگیري اقدام در چارچوب نقشھ . مي خورد و كار پیشرفت نقشھ مختل مي گردد

تر مساعدت ھ مي توانند بھ خیري بردر حال كسب درك بھتري از این مسئلھ اند كھ چگون ،ھاي جھاني
رویكرد بھ برنامھ ھاي منظم رشد روح "در مكتوبي مرقوم از جانب بیت العدل اعظم آمده است . كنند

و در  ٨٣".طور مؤثر براي خیر مشترك كار كنندھ این است كھ مؤمنان دوش بھ دوش یكدیگر و ب
  :مكتوبي دیگر، خطاب بھ یكي از مؤمنین، ھدایت زیر درج شده است

  
 در نھایت، ثمرات عالیھ ي تالش ھاي یك فرد مؤمن در خدمت خالصانھ بھ امرالھي ظاھر«  ۴۵/۴٣

چنین فردي تمامي منافع و امیال شخصي را بھ خاطر آنچھ كھ بھ حق مربوط است نادیده مي . مي شود
راقب است نسبت بھ خدمات خود، گیرد و خواست خود را تابع خیر مشترك قرار مي دھد و ھمواره م

  )ترجمھ( ٨٤».نشود شیفتگي ي خودگرفتار حفره 
  
وحدت نظر خود را " ، بھ یاران كمك نمایندسطوحو ھنگامي كھ مؤسسات اداري در تمام  ۴۶/۴٣

رك د سریعًا ارچوب نقشھ ھا انجام دھند، آنانو فعالیت ھاي فردي و جمعي را در چ ٨٥"حفظ كنند
  .چیست ٨٦"تزاید مي یابد ،در اقدام متحدانھ"كھ قوایشان  خواھند كرد مقصود از این

  
براي عمل كرد ا ضروري عرضھ شده اّم از ھدایات مختصر، بكوشند اگر احبا بااشتیاق«  ۴٧/۴٣

بیت العدل اعظم ھیچ . نقشھ ي پنج سالھ تبعیت كنند، مجاھدات تمامي جامعھ ساده و یگانھ خواھد شد
تحرك جامعھ را براي تحقق دخول افواج در مقیاسي ھمواره  يگونھ تردیدي ندارند كھ چنین تالش

  ٨٧».روبھ فزوني، تشدید خواھد كرد
  
  
  
  

                                                             
 ، خطاب بھ عالم بھایي٢٠٠٣پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ٨٠
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٣فوریھ  ٢٠مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٨١
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۴مارس  ١۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٨٢
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي نیوزیلند٢٠٠١اكتبر  ٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٨٣
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢آگوست  ٢٧مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٨٤
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي آمریكا١٩٩٩ژانویھ  ١۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٨٥
 ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي١٩٩۵دسامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٨٦
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٣وریھ ف ٢٠مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٨٧
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۴۴  

  ج و تحكیمیوسعھ ي منابع انساني براي ترویادگیري ت
  
سیستم مؤسسات آموزشي كھ با سرعت "فرمودند  ٢٠٠٠بیت العدل اعظم در پیام رضوان  ١/۴۴

بزرگ ترین میراث نقشھ "شایستگي خود را براي این كھ " خارق العاده در سراسر عالم اسقرار یافت
آن مرجع مصون، چند ماه . اثبات رساندن ترویج و تحكیم محسوب گردد، بھ در میدا ٨٨"ي چھار سالھ

، این توفیق را با عبارات زیر ، خطاب بھ بھاییان عالم١٩٩٩نوامبر  ٢۶قبل از آن، در پیام مورخ 
  :توصیف فرمودند

  
شبكھ ي قابل . مید بخش استاموفقیت ھایي كھ در دوره ي كنوني حاصل گشتھ، بھ راستي «  ٢/۴۴
بھ مراتب وسیع تر از آن است كھ  ،الحظھ اي از مؤسسات آموزشي كھ در سراسر جھان تأسیس شدهم

این مراكز یادگیري جدید التأسیس در تھیھ ي برنامھ ھاي . در آغاز نقشھ چھار سالھ پیش بیني مي شد
ن، بھ رسمي آموزشي و برقرار ساختن ترتیبات مؤثر براي تدریس و تعلیم دروه ھاي آموزشي گوناگو

گزارش ھاي رسیده حاكي از آن است كھ تعداد احبایي كھ . موفقیت ھایي شایان توجھ نایل آمده اند
بي تردید توانایي . مستقیما از دوره ھاي آموزشي بھره مند شده اند بھ یكصد ھزار بالغ گردیده است
  . ستجامعھ ي جھاني بھایي براي پرورش نیروي انساني بھ نحوي بارز افزایش یافتھ ا

اقدامات مظم در پرورش نیروي انساني را مي توان در نحوه ي زندگي و فعالیت مجریان سھ   ٣/۴۴
گانھ ي نقشھ؛ یعني افراد احباء، مؤسسات امري، و جوامع محلي كھ بھ تدریج آشكار مي گردد 

. یافتھ است اقدامات تبلیغي كھ بھ ابتكار افراد انجام مي گردد افزایش قابل مالحظھ اي. مالحظھ نمود
بھایي و لجنات امري در ھدایت احباء براي  )منطقھ اي( استعداد و توانایي محافل روحاني و شوراھاي

با   شتر شده و جوامع بھایي، حتي در نقاطي كھ دچار ركود بوده اند،یاقدامات فردي و دستھ جمعي ب
 ٨٩».تازه و فعال یافتھ اندپیدایش طرز تفكر تازه و نحوه ھاي جدید براي اقدامات امري، حیاتي 

  )ترجمھ ي رسمي(
  
و راجع بھ ، در پرتو این توفیق، ٢٠٠١بیت العدل اعظم، در آغاز نقشھ ي پنج سالھ در سال  ۴۴/۴
  :و كل جامعھ، چنین فرمودند ات فرایند مؤسسھ بر افراد، تشكیالتاثر
  
تھیھ شده  ن المللي كھ اخیرًاتحلیل محققانھ ي نقشھ ي چھار سالھ بھ وسیلھ ي دارالتبلیغ بی«  ۴۴/۵

بلكھ  ،است، نشان مي دھد كھ مؤسسھ ي آموزشي نھ تنھا در افزایش قدرت عمل افراد مؤثر است
ادامھ ي توسعھ ي مؤسسات آموزشي در  ،بنا بر این. جوامع و تشكیالت را نیز حیاتي تازه مي بخشد

ترجمھ ي ( ٩٠».كشورھا و اقالیم مختلف جھان باید در نقشھ ي جدید از اھداف اصلي منظور گردد
  )رسمي

  

                                                             
  ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠٠پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ٨٨
 ، خطاب بھ بھاییان عالم١٩٩٩نوامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٨٩
 ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٩٠
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بیت العدل اعظم مؤسسھ ي آموزشي را یكي از عوامل محفل روحاني ملي تعریف كرده و آن  ۴۴/۶
در یكي از مكاتیب . نموده اند ٩١"كشور موظف بھ كار عظیم توسعھ ي منابع انساني در سطح"را 

مرقوم از جانب معھد اعلي تصریح شده است كھ رشد امراهللا موكول است بھ فرایند منظم توسعھ ي 
  :منابع انساني

  
، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي بھ ١٩٩۵دسامبر  ٢۶بیت العدل اعظم در پیام مورخ «  ٧/۴۴
ث از حیات عي متفرقھ ي معارفي و فعالیت ھاي غیر رسمي منباند ھرچند دوره ھا داشتھح بیان ووض

كفایت ثابت كنند ابزاري توانا براي توسعھ ي منابع  ند، اما نتوانستھ اند در حّداجتماعي بسیار مھّم
منظم براي توسعھ ي منابع انساني  يند فرایندھ اتھمچنین اشعار داش ،آن مرجع مصون. انسانیند

فرایند آموزشي و  یك تصور. امراهللا در مقیاس بزرگ است گسترش پایدار شرطي ضروري بھ جھت
چیزي بسیار متفاوت از تفكر راجع بھ  ،و اندازه ي مورد نظر بیت العدل اعظم پروراندن آن در حّد

نباید در زمره ي  این بدان معني نیست كھ مطالعھ و رشد روحاني شخصي امنافع شخصي است؛ اّم
  )ترجمھ( ٩٢».د باشدافراصحیح دغدغھ ھاي طبیعي و 

  
ھر جامعھ ي ملي براي ایجاد و اداره ي چنین  بخشیدن بھ در طول نقشھ ي چھار سالھ، توانایي ٨/۴۴

باط از جانب مؤسسات از تالش و مدارج باالیي از انض يعظیم مقادیرفرایندي آموزشي مستلزم 
  :محفل روحاني تایلند این گونھ ھدایت شد ،در آغاز نقشھ. امریھ بود

   
؛ اعم از مربیان، ھستند) م –تأمین منابع انساني ( كساني كھ درگیر این زمینھ از خدمت«  ٩/۴۴

ھنوز چیزھاي زیادي ھست كھ  ھماھنگ كنندگان، یا اعضاي ھیأت مسئول امور مؤسسھ، باید بدانند
كدام دوره ھا را باید در یك محل مركزي ارائھ كرد و كدام  ؟دروه ھا چگونھ باید ارائھ گردد. فراگیرند

ال ھاي بسیار دیگري است ؤاین ھا نمونھ اي از س ؟نمود اید در شھرستان ھا و روستاھا عرضھرا ب
ھرگز نباید نگران شوند؛ آنان ھنگامي كھ مشكالت ظاھر مي شود  .كھ آنان باید برایشان پاسخي بیابند

توان  ،ي آموزشي ان استقامت ورزند؛ زیرا فقط بھ این طریق است كھ مؤسسھبلكھ باید در تالش ھایش
 ٩٣».حاصل خواھد كرد) نام مردم تایلند) (Thai(الزم را براي توسعھ ي منابع انساني در جامعھ تاي 

  )ترجمھ(
  
اقدام، بیت العدل اعظم ھدایت فرمودند روشي كھ باید براي ایجاد این توانایي اتخاذ شود ھمانا  ١٠/۴۴

نگرشي باز "یاران درگیر در فرایند مؤسسھ را تشویق نمودند با  ،آن مرجع. تأمل و مشورت است
مؤسسھ در مورد كار " تصمیم گیري"با وظایف خود مواجھ شوند؛ از نیاز بھ " نسبت بھ یادگیري

 ھیج حاصلرا بھ مرحلھ ي اجرا در آورند، و در مورد نتا) تصمیمات(آن "آگاھي كامل داشتھ باشند؛ 
بیت العدل اعظم یكي  ٩٤."بھ عمل آورنددر آن ھا را اصالحات الزم  ،تأمل نمایند؛ و در پرتو تجارب

                                                             
  ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي١٩٩۵دسامبر  ٢۶اعظم، مورخ پیام بیت العدل  ٩١
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠١مي  ٣١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٩٢
ھم در متن مقال و ھم در : توضیح(، خطاب بھ محفل روحاني تایلند ١٩٩٧ژانویھ ي  ١٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٩٣
  ."محفل روحاني ملي تایلند"و نھ " محفل روحاني تایلند"ھرست مآخذ نوشتھ شده استف

  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي بلغارستان١٩٩٧مي ٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٩٤
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 ،فق خواھد شد بھ تدریجاتخاذ این روش، مؤسسھ ي شما مو"از محافل ملیھ را مطمئن ساختند با 
  .افزایش دھد ،جامعھ ٩٥"را براي توسعھ ي منابع انساني تواناییش

بھ ایجاد مؤسسات آموزشي براي توسعھ  ، بیت العدل اعظم، ھنگام دعوتھمین راستانیز در  ١١/۴۴
روحیھ ي یادگیري بھ چھ معني است؛  ااز دنیاي بھایي خواستند فراگیرند كار كردن ب ،ي منابع انساني
 ماھیتچنین روحیھ اي را اتخاذ نمودند بھ تدریج درك بھتري از  ،جایي یاران در ھر و ھنگامي كھ

درك این مسئلھ بسیار مھم است كھ "در جایي توضیح داده شده . مؤسسھ و نحوه ي ایجاد آن پیدا كردند
پیشرفت مؤسسھ در جامعھ ي ملي شما، مثل ھر جاي دیگر، فرایندي پویا است كھ ھمھ ي نفوس 

قعیت این وا ٩٦".نایل مي شوند ،آن خود ماھیتك ادراسطوح باالتري از بھ ، بھ تدریج در آن درگیر
نشان مي  ،كھ جامعھ ي جھاني بھایي واژگان الزم براي گفتمان راجع بھ این موضوع را كسب كرده

در گزینش و از جھت دیگر، منابع انساني در ایجاد توانایي براي توسعھ ي  ،دھد كھ چقدر از یك جھت
لقھ ي ح"كلمات و عباراتي  چون. حالت و روحیھ ي یادگیري در ھمھ ي امور، موفق بوده است

، اكنون كامال "و عمل اقدام"و   ،"ي مؤسسھ) یا جھادھا(فعالیت ھا " ، "متوالي يدوره ھا" ، "مطالعھ
در اذھان  ،"سیستم آموزش از دور"یا " ھرم منابع انساني"جایي گفتگو راجع بھ  در ھر. رایج شده اند

مؤسسھ ي حاال دیگر ھمھ فھمیده اند چرا . احبا سلسلھ اي از اندیشھ ھاي عملیاتي را بر مي انگیزد
  .نامیده شده است" موتور تحّرك رشد"آموزشي 

ل، ماھیت یا زمینھ ي اّو. یادگیري در دو زمینھ ي اصلي بود تلزموصول بھ این مرحلھ، مس ١٢/۴۴
گیري آن سازوكار توزیع و بھ كار  م،طبیعت برنامھ ھا براي توسعھ ي منابع انساني و زمینھ ي دّو

  :فراگرفتھ شد ٢٠٠١ژانویھ ي  ٩این مطلب از پیام بیت العدل اعظم، مورخ . ابع بودمن
  
ین زمینھ بھ دست آمده، این مؤسسات باید بھ ابا استفاده از گنجینھ ي تجربھ ھایي كھ در «  ١٣/۴۴

نیروي انساني الزم براي انجام امور مورد نیاز در جریان ورود افواج مقبلین را در  ،طور مداوم
ات آموزشي تعداد بسیاري از احباء جعناصر نظمي كھ جوابگوي احتیا. جوامع خویش آماده سازند

حلقھ ھاي مطالعاتي كھ بھ . ه و فایده و تأثیر آن ھا ثابت گردیده استدباشد در سراسر جھان آزمایش ش
مك دروس الحاقي و اقدامات ویژه ي دیگر تقویت مي شوند ثابت كرده اند كھ  تشكیالتي مناسب ك

ز دروس كھ یكي اارزش سلسلھ اي . براي تربیت مقدماتي روحاني افراد جامعھ در سطح محلي ھستند
بعد از دیگري بھ صورتي منطقي تدریس شود و بر آموختھ ھاي قبلي تكیھ كند نیز كامال مشھود 

  )ترجمھ ي رسمي( ٩٧».تاس
  
مدت ھا طول كشید تا نقشي كھ سلسلھ اي از دوره   ھمان گونھ كھ در فقره ي فوق اشاره شده، ١۴/ ۴۴

ھاي بھ درستي سازمان یافتھ در راستاي تقویت ظرفیت خدماتي یاران بھ عھده داشت، بھ خوبي درك 
پیچیدگي "توصیھ مي كند  ،نمودكھ بیت العدل اعظم تھیھ و تصویب " مؤسسات آموزشي"سند . شود

از دروس و آماده سازي محتواھاي مربوطھ نباید كاري آسان تلقي  اي ھر سلسلھتعریف وظیفھ ي 
حركت روبھ  ادامھ ي در این زمینھ، بسیاري از محافل ملیھ احساس كردند، بھ دلیل ضرورت ٩٨."شود

                                                             
 ھمان ٩٥
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠١نوامبر  ١٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٩٦
 ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي٢٠٠١ژانویھ ي  ٩بیت العدل اعظم، مورخ  پیام ٩٧
 ٧، ص ١٩٩٨، مورخ )متن انگلیسي(سند بیت العدل اعظم  ٩٨
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ھمان كھ  بوداي  ٩٩"واھاي آزموده شدهشروع بھ كار و استفاده از سلسلھ محت"جلو، عاقالنھ ترین راه 
در پرتو چنین مالحظاتي بود كھ سرانجام تعداد بیشتري از محافل ملیھ . داشتنددر دسترس  وقت

  :تصمیم گرفتند براي مؤسسات آموزشي خود از طرح روحي استفاده نمایند
  
ھ را آزاد ، محافل ملیوقتي بیت العدل اعظم مفھوم مؤسسات آموزشي را مطرح كردند«  ١۵/۴۴

بھ سرعت، . گونھ آموزش منظمي را كھ براي ممالكشان مناسب تر مي دیدند اختیار نمایندگذاشتند ھر
معلوم شد دوره ھاي مؤسسھ ي روحي كھ طي چندین سال در كشور كلمبیا توسعھ  ،و بر اساس تجربھ

تجربھ در كاربرد این بعضي احباي بي . بسیار مؤثرتر از ھر دوره ي عمومي دیگري استیافتھ بود، 
 در ا بھ تدریج وھستند؛ اّم" ابتدایي"خیلي  دند كھ آن ھا براي احباي مملكتشاندوره ھا، بر این باور بو

. ، ثابت شد كھ این دوره ھا عمال در ھر محیط و شرایطي كارآیي دارنددیگر بعد از كشور يكشور
ا یتي بر محافل ملیھ اعمال نكردند؛ اّمباز ھم بیت العدل اعظم در گزینش دوره ھاي مؤسسات، محدود

ھ نھاده، آن ھا را از مشاھده ي این كھ اغلب آن ھا بر كارآیي دوره ھاي اصلي مؤسسھ ي روحي صّح
حال، تصریح كردند در زمان  ا در عیناظھار رضایت نمودند؛ اّم ،بھ طور كامل بھ كار گرفتھ اند

ي كھ متناسب با موقعیت و محیط خاص آنان باشد، آن محافل خواھند توانست محتواھایي اضاف ،مناسب
  )ترجمھ( ١٠٠».بھ كار برندكتب روحي  لبھ عنوان مكّمتھیھ و 

  
ھرچند محتواھاي مؤسسھ ي روحي زاده ي تجارب جامعھ ي بھاییان كلمبیا در راستاي  ١۶/۴۴

بیت . دارد ترویج و توسعھ ي بزرگ مقیاس بوده، اما بھ روشني ثابت شده كھ قابلیت كاربرد جھاني
، اشاره نموده اند محافل ملیھ ٢٠٠۴جوالي  ٢۶، مورخ عظم در مكتوب مرقوم از جانب خودالعدل ا

متزایدا تأثیرات سودمند آن ھا را بر گسترش فعالیت ھاي "اي كھ این محتواھا را اختیار كرده اند 
عبادت و خدمت ھمگام، از  و رفع موانع موجود میان احبا و دیگران در  تبلیغي، افزایش منابع انساني،

با گسترش كاربرد این  رقیمھ ادامھ مي دھد، ١٠١."لیم و تربیت اطفال، مشاھده كرده اندجملھ تع
با دخالت دادن تجربھ ھا و پیش نھاد ھاي یاران از نقاط مختلف  مستمرًا مؤسسھ ي روحي"محتواھا، 

  .بھ اصالح و اكمال محتواھاي خود ادامھ داده است ١٠٢"جھان
تریال ھاي مؤسسھ ي م  مؤسسات آموزشي جوامعي كھ براي سلسلھ ي اصلي دروه ھاي خود، ١٧/۴۴

اي ھنیازھاي مخصوص جامعھ  ا، بھ تكمیل آن ھا با محتواھایي كھ متناسب بروحي را برگزیده اند
ل بعد از اتمام یكي یا بیشتر از دوره عموما این دوره ھاي مكّم. آغاز نموده اند ،تحت اشرافشان است

دوره ھاي  ي مي مانند كھاز این لحاظ، دوره ھاي اصلي بھ كنده ي درخت. ھاي اصلي ارائھ مي شوند
، مطرح شده ٢٠٠١ژانویھ ي  ٩این تشبیھ در پیام بیت العدل اعظم، مورخ . از آن روییده اندتكمیلي 
ھ ك ،سلسھ ي اصلي دروس ھمانند تنھ ي اصلي درخت است كھ رویش شاخھ ھاي اضافي را. "است

  ١٠٣."داردمجاز مي   مي یابد، صھر كدام بھ زمینھ ي خاصي از آموزش اختصا
اكثریت جوامع ملي با گزینش این مدل و كاربرد دروه ھاي مؤسسھ ي روحي بھ عنوان  ١٨/۴۴

در مكتوب مورخ . آغاز نموده اند بھ كسب منافع غیر منتظره اي از این رویھ   سلسلھ ي اصلي دروس،

                                                             
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي استرالیا٢٠٠١جون  ٧مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٩٩
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي جمھوري چك٢٠٠۴مارس  ١۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٠٠
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۴جوالي  ٢۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٠١
 ھمان ١٠٢
  ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٠٣



۴٢ 
 

تأثیر جنبي و مساعد گزینش یك سري معین از "فوق، ھمچنان مي خوانیم  جوالي، مذكور در ٢۶
این فعالیت بسیار حیاتي جامعھ ي  ھمھ جامعھ ھا، اشتراك در تجارب حاصل ازمحتواھا توسط این 
بیت العدل اعظم نیز  ٢٠٠۴بھ بخشي از پیام رضوان   رقیمھ ي مذكوره، ١٠٤."جھاني بھایي است

  :اشاره مي نماید
  
و مشاھده   اكثریت غالب محافل روحاني ملي، با ارزیابي فرصت ھا و نیازھاي جوامع خود،« ١٩/۴۴

این رویھ، حائز . برگزیده اندي انطباق محتواھاي دوره اي مؤسسھ ي روحي با حوائج نقشھ، آن ھا را 
ي بھ ھر بسیار ترجمھ شده و احباي الھكھ محتواھایي واحد بھ زبان ھاي  بوده نیز این فایده ي جنبي

ھمان كتاب ھا و روش ھا  اسایر یاران نیز ھمان راه را مي پویند و ب مي بینند كجایي سفر مي كنند
  )ترجمھ( ١٠٥».سروكار دارند 

  
را قادر ساخت راجع بھ  آموزشي  مؤسسات ،روحي بھ این ترتیب، گزینش دوره ھاي متوالي ٢٠/۴۴

تعداد مؤمنیني كھ در یك "زیرا اكنون مي توانستند براي . توسعھ ي منابع انساني منظم تر بیاندیشند
. اھداف آماري تھیھ نمایند ١٠٦"دوره ھایي در سطوح متفاوت را مي گذراندند  فاصلھ زماني معین،

بعضي اوقات   ، در این زمینھ،ه استاب بھ یكي از محافل ملیھ آمدھمان گونھ كھ در فقره ي زیر خط
  :منابع انساني استفاده مي شودبراي توصیف  "ھرم"نماد از 
  
بیت العدل اعظم در مكاتیب مرقوم از جانب خود خطاب بھ دیگر محافل ملیھ، بیان داشتھ «  ٢١/۴۴

قاعده اش اند كھ توسعھ ي منابع انساني در ھر كشوري را مي توان بھ ساختن یك ھرم روبھ رشد كھ 
از تعدادي رو بھ فزوني از احبا دعوت مي   در این مدل،. بھ طور پیوستھ باید گسترش یابد، تشبیھ كرد
از آنان كمك مي شود بھ دوره  ينسبتا بزرگ ، بھ درصدشود وارد دروه ي اصلي شوند و بعد ھمچنان

  )ترجمھ( ١٠٧».و بھ این طریق، بر توانایي خود براي خدمت بیفزایند ھاي عالي تر برسند
  
ي براي یادگیري دیگرعرصھ ي ارائھ ي دوره ھا كھ  است كھ شیوه ي در این زمینھ ٢٢/۴۴

 يگروه ھای" ورودبراي مؤسسات آموزشي بھ زودي متوجھ شدند . ، اھمیت مي یابدمحسوب است
 باید یك سیستم ارائھ ي غیر متمركز را جایگزین   دوره ھاي متوالي، بھ  "از مؤمنین بھ فزونيرو

دوره  آن، با محدودیت روشي كھ مؤسسات آموزشي"بھ تصریح بیت العدل اعظم، . سازندروش قبلي 
 ١٠٨"برخوردارند مركز از امكانات و تسھیالتھا را فقط بھ گروه ھایي از احبا ارائھ مي دھند كھ 

  :كامال نمایان است
  
فراروي شما این است كھ صدھا و سپس ھزارھا نفر از احباي ھائیتي را چالش اولیھ ي «  ٢٣/۴۴

بدیھي است . كمك كنید وارد برنامھ ي مؤسسھ شوند و سلسلھ اي از دروس مشخص را مطالعھ نمایند
  )ترجمھ( ١٠٩».بھ این كار گردیدموفق  ،شما نمي توانید با دعوت از ھمھ ي آنان بھ محلي در مركز

                                                             
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۴والي ج ٢۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٠٤
 ، خطاب بھ بھاییان جھان٢٠٠۴پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ١٠٥
  ، خطاب بھ دارالتبلیغ بین المللي١٩٩۶نوامبر  ٧یاد داشت بیت العدل اعظم، مورخ  ١٠٦
  ل عاج، خطاب بھ محفل روحاني ملي ساح١٩٩٨آپریل  ١۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٠٧
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین١٩٩٨اكتبر  ۵مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٠٨
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ھائیتي١٩٩٨ژانویھ ي  ١٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٠٩
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 كھ مي كرد ظاھر شد حلقھ ي مطالعھ بود؛ زیرا این امكان را م مھّیاایده اي كھ عاقبت  ٢۴ /۴۴

در این رابطھ، بیت العدل اعظم . مواضیع و مواد درسي در دسترس تعداد زیادي از احبا قرار گیرد
 احبا در سطحي محلي بھ مؤثرترین وجھ مي توانند بھ"ند رویكردي كھ بھ نظر مي رسد ه اوداشاره نم

بھ ...حلقھ ھاي مطالعھ اي است كھ تحت نظر یك مؤسسھ ي ملي عمل نمایند ،آن دسترسي داشتھ باشند
امكان پذیر است كھ توسط آموزشگران یا معلمان دوره دیده در خود مؤسسھ، دوره ھاي این ترتیب، 

طاب بھ این مطلب در مكتوبي خ ١١٠."متوالي بھ گروه ھاي كوچكي از احبا در نقاط محلي ارائھ گردد
  :، توضیح بیشتري داده شده است٢٠٠١مي ٢۴یكي از مؤمنین، مورخ 

  
ست؛ در نظم اداري بھایي نی رسمي ساختاري ،گونھ كھ مستحضرید حلقھ ي مطالعھ ھمان«  ٢۵/۴۴

در  وقتي بھ نحو مستحكم تر است كھ نشان داده نقاط دوردست بلكھ جزئي از یك طرح آموزشي براي
از گزارش ھاي واصل بھ . آورد ، بركات فراوان بھ بار مياستقرار یابد جوامع بھایي سراسر عالم

مركز جھاني چنین بر مي آید كھ موفقیت این طرح موكول است بھ میزان بھره برداري از انعطاف 
وره ھاي د طول یك حلقھ ي مطالعھ با ھمراھي یك آموزشگر در ،در بسیاري از نقاط. پذیري ذاتي آن

چھ بسا . نباید حالتي ثابت و تغییر ناپذیر داشتھ باشد ؛ اّما عضویت در یك حلقھمتوالي ادامھ مي یابد
امورات زندگي، بخصوص جابجایي افراد در اوضاع امروزي، اجازه ندھد فردي دروه ي كامل 

یا دو نفر از احبا دوره، یك بنا بر این، ممكن است بعد از اتمام یك . دروس را در یك حلقھ بگذراند
مطالعھ ي دوره ي بعدي ، ھدو و وقتي شرایط اجازه د آن حلقھ ادامھ دھند در اجبارًا نتوانند بھ شركت

طرح مي تواند این دقیقا بھ دلیل ھمین انعطاف پذیري ذاتي است كھ . در حلقھ اي دیگر شروع كنندرا 
متوالي كند و بھ این نحو، سبب  ھاي بھ نحوي چنین مؤثر، درصد باالیي از یاران را وارد دوره

  )ترجمھ( ١١١».توسعھ ي منابع انساني جامعھ گردد
  
نقاط دوردست را حفظ كند و  براي البتھ نوعي ساختار سازماني الزم است تا سیسم آموزش ٢۶/۴۴

. نیازي نیست این ساختار خیلي پیچیده باشد. تعدادي از حلقھ ھاي مطالعھ را در طول سال ھدایت نماید
ھماھنگ كننده ي ملي و اگر الزم است، تعدادي ھماھنگ كنندگان منظقھ اي و نیز "بھ طور كلي، یك 

مؤسسھ  امور و البتھ بھ ھمراه ھیأت مسئول ١١٢"تعدادي روبھ فزوني از آموزشگران در سطح كشور
نقش این  . كھ توسط محفل روحاني ملي در مشورت با مشاورین انتخاب مي شود، كفایت مي كند

وضیح داده ـت ،وبـاز یك مكت وذـمأخ رـزی ره يـدر فق ،كننده ي ملي و نیز ھماھنگ رایيـاج ھیأت
   :شده است

  
ھماھنگ كننده . نیز مشخص است متمركز، نقش تالشگران وصول بھ آن با ھدفي چنین « ٢٧/۴۴

اجراي روزانھ ي نقشھ ھا و فعالیت ھا عمل نماید و بھ كمك آموزشگران و در باید در زمینھ ي 
. آیدساسي مؤسسھ بھ مرحلھ ي عمل درا دي كاركنان، تضمین كند كھ برنامھ ھايصورت لزوم تعدا

نده و تشكیل جلسات مشورتي، تا حد زیادي از طریق گزارش ھاي دوره اي ھماھنگ كن اجرایي ھیأت
بھ آساني خود را در دسترس ھماھنگ  ،بھتر است ھیأت. مؤسسھ نظارت دارد بر جریان كلي كار

                                                             
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین١٩٩٨اكتبر  ۵مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١١٠
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠١مي  ٢۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١١١
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ترینیداد و توباگو٢٠٠٣مارس  ٢٣مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١١٢
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كھ وي بتواند در آن تبادل نظر نماید و نظریات اعضاء را  بھ وجود آوردي را كننده قرار دھد و جّو
اّما  .ھدایات آن بھره مند گرددجویا شود و از در باره ي امكانات و خطورات رو در روي مؤسسھ 

، براي اداري موظف بھ سلسلھ اي از مسئولیت ھاي معّین لزومي ندارد این ھیأت، ھمانند لجناِت
  )ترجمھ( ١١٣».اجراي نقش خود، مكررًا تشكیل جلسھ دھد

  
 يبر مي آید، ساختار ١٩٩۵دسامبر  ٢۶ھمان گونھ كھ از پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٨/۴۴

بر جریان توسعھ ي منابع انساني نظارت كند تا حدي متأثر از وسعت  ،جامعھیك  سازماني كھ باید در
مواجھند، بھ كمك مشورت با  از لحاظ جغرافیایي با جوامع گسترده محافل ملیھ اي كھ. آن جامعھ است

ي ھر منطقھ مشاورین، تصمیم گرفتھ اند اجراي دوره ھاي آموزشي مؤسسھ را منطقھ اي كنند و برا
بدون توجھ بھ ترتیبات متخذه، ظرفیت و . ھم یك ھیأت اجرایي و یك ھماھنگ كننده در نظر گرفتھ اند

تواني كھ براي موسسھ در اغلب جوامع ملیھ، براي ارائھ ي آموزش روحاني بھ تعدادي فزاینده از 
 را واداشتھ لعدل اعظم، از چنان اھمیتي برخوردار بوده كھ بیت ا٢٠٠١در سال   مؤمنین حاصل شده،

  :بھ صدور بیانیھ زیر مبادرت ورزند
  
ممالك متعددي موجود است كھ در آن ھا مؤسسھ ي آموزشي تنھا ساختاري است كھ ...«  ٢٩/۴۴

بھ عھد  ،توسعھ ي توان سازمان دھي و نگھداري دوره ھاي درسي را در محلي پس از محل دیگر
از آنجایي كھ این رویھ براي جوانان و بزرگساالن و بھ نحوي فزاینده نیز براي نوجوانان بھ . دارد

كھ در جاھاي الزم، مؤسسھ ي آموزشي نباید مسئولیت مشابھ  خوبي عمل مي نماید، دلیلي وجود ندارد
مدیریت مسئول  ،وزشيبھ عنوان قاعده اي كلي، مؤسسات آم .مربوط بھ كودكان را ھم بھ عھده گیرد

اّما اداره ي كالس ھاي اطفال كاري اساسي و . نیستندنقشھ ھا و برنامھ ھاي ناظر بر ترویج و تحكیم 
  در ممالكي كھ این وظیفھ نیز بھ مؤسسھ سپرده شده،. انحصاري، ھمراه با ضرورت مخصوص است

لیم و تربیت روحاني یاران از درگیر تع مركزي براي یادگیري از كار در آمده كھ شدیدًا ،این نھاد
  )ترجمھ( ١١٤».كودكي تا بزرگسالي است

  
مطالب فوق منظري از یك مؤسسھ ي آموزشي قدرتمند را مطرح مي كند كھ طیفي گسترده  ٣٠/۴۴

از برنامھ ھا را براي كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن ارائھ مي دھد؛ برنامھ ھایي كھ تمامي 
 ثابت شده براي تضمین انطباق این. یج و تحكیم امرالھي بھ اجرا در مي آیدآن ھا در زمینھ ي ترو

برنامھ ھاي فشرده ي  عامل اول،. دو عامل دیگر الزم است ،ھاي رشد در سطح كالستربرنامھ با نیاز
بیان داشتھ اند برنامھ ھایي از این دست وقتي  ٢٠٠۵بیت العدل اعظم در پیام رضوان . رشد است

 محملي براي تقویت فرایند رشد در سطح كالستر" ،بھ طور پیوستھ ،باشند متمركز بر اقدامات الزم
وقتي  ،ت؛ كسي كھ اغلبیك فرد ھماھنگ كننده در سطح كالستر اس و عامل دوم، ١١٥".خواھند بود

كالستري بھ مرحلھ ي آمادگي براي اجراي یك برنامھ ي فشرده ي رشد مي رسد، وجودش الزم مي 
مسئولیت تضمین افزایش مداوم تعداد حلقھ ھاي مطالعھ، كالس ھاي اطفال، و "این ھاھنگ كننده . شود

سطح كالستر با دستھ ھایي در  "الزم است كھ این شخص  ١١٦."گروه ھاي نوجوانان را بھ عھده دارد
                                                             

  لي برزیل، خطاب بھ محفل روحاني م٢٠٠١دسامبر  ٢٣مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١١٣
  ، خطاب بھ كنفرانس مشاوري قاره اي٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١١٤
  ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠۵پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ١١٥
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي مكزیك٢٠٠٣آگوست  ٢۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١١٦
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كند، شور و شوق آنان را تقویت نماید، و روبھ تزاید از آموزشگران و مربیان كالس ھاي اطفال كار 
   ١١٧."بر كیفیت فعالیت ھاي خود بیفزایند بھ آنان كمك برساند

مؤسسھ ي آموزشي از مطالب فوق، بھ مجمل ترین عبارات، خصلت توانایي ھایي را كھ  ٣١/۴۴
كسب  ،نقشھ ي چھار سالھ، در جھت توسعھ ي منابع انساني الزم براي ترویج و تحكیم امراهللاآغاز 

تأثیرات این رویكرد منظم در توسعھ ي منابع  "ھمان سان كھ قبال گفتھ شد، . كرده توضیح مي دھد
 انساني، در حیات ھر سھ حامیان نقشھ، یعني افراد مؤمنھ، مؤسسات امریھ، و جامعھ ھاي محلیھ،

از جملھ، محافل ملیھ مي بایست توان خود را اوًال براي تشویق و تقویت یاران بھ ." آشكار گشتھ است
تضمین رفع نیازھاي مؤسسھ در جھت براي تالش ھایشان در جھت پیشبرد فرایند مؤسسھ، و ثانیًا 

  :گسترش مي دادند وظایفش، كسب موفقیت در انجام دادن
  
، آنچھ در این زمان بیشترین توجھ را از جانب شما مي طلبد، در مورد محفل ملي شما«  ٣٢/۴۴

فزاینده اي از قواي ست؛ امري كھ ناشي از فھم ھمواره حمایت مشفقانھ و فعاالنھ از فرایند مؤسسھ ا
از طریق تشویق مداوم، تخصیص حكیمانھ ي منابع، و . محّركھ ي رشد در كشور اتیوپي است

اي، مي توانید فرایند یادگیري مورد نظر نقشھ ي پنج سالھ را ارتقاء مشاورات مكرر با مشاورین قاره 
بخشید و تضمین كنید كھ قواي خالقھ ي بسیاري از مؤمنین فداكار اتیوپیایي در مسیرھاي سازنده بھ 

  )ترجمھ( ١١٨».كار افتد و نیروھاي عظیم بالقوه ي جامعھ شما در عمل ظاھر گردد
  
در  تقویت شود، الزم استباید بھ این صورت  در موسسھ اي كھبراي دوستان خادم ھمچنین  ٣٣/۴۴

  :باالیي از اغماض را منظور دارند اجراي وظایف خود، حّد
  
آزادي حركت و اقدامي كھ ھم اكنون مؤسسھ از آن برخوردار است، براي موفقیت آینده ي «  ٣۴/۴۴

البتھ مؤسسھ عاملي است كھ تحت نظر شما كار مي كند و امور مربوط بھ عمل . آن امري حیاتي است
 مؤسسھ كامال این مقطع از رشد امراهللا، حوزه ي فعالیتاما در . كرد آن نھایتًا بھ شما راجع مي شود

براي توسعھ ي منابع  جراي دروه ھاي متوالي منتَخبابھ عنوان برنامھ ي ملي،  ،و آنروشن است 
روزبھ فزوني از جوانان و  پیوستھ بنا بر این، وظیفھ ي مؤسسھ است كھ تعدادي. انساني است

ري آن، یعني سازمان دھي و نگھدا الزم باوارد نماید و كار سخت م ھا بزرگساالن را بھ این دروه
نیاز چنداني بھ مشاورات مفصل و طوالني براي . بھ عھده گیرد ھم را كالس ھاي نوجوانان و كودكان

شركت اكنون وقت اقدام است و باید بھ . جھت گیري و طراحي و رایزني در نقشھ ھاي اساسي نیست
. ده شودمؤسسھ، آزادي عمل الزم براي اجراي مؤثر وظایفاشان دا در پیشبرد جریان اصلي كنندگان

ھدف  برخوردار باشد تا بتواند از تحققبخصوص، ھماھنگ كننده ي ملي باید از اختیار عمل كافي 
  )ترجمھ(  ١١٩».اصلي مؤسسھ، یعني افزایش حامیان فعال امراهللا، اطمینان حاصل كند

  
كھ محافل ملیھ مي بایست مي كوشیدند رویكردھایي  این موضوع ھمچنین بھ این معنا است ٣۵/۴۴

  :تازه براي نظارت بر كار عوامل خود پیدا كنند
  

                                                             
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي فیلیپین٢٠٠٣سپتامبر  ١۶بیت العدل اعظم، مورخ مكتوب مرقوم از جانب  ١١٧
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي اتیوپي٢٠٠٣مي  ١١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١١٨
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي اوگاندا٢٠٠٢جون  ٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١١٩
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نامھ ھاي پویا، از جملھ مؤسسھ ي شما طوري ساختاربندي شده كھ بتواند طیفي از بر«  ٣۶/۴۴
سازماني در رأس ساختار . ھاي مربوط بھ رسانھ ھاي جمعي و ایستگاه رادیویي را متعھد شودبرنامھ 
ھیأت مدیره اي قرار دارد كھ سیاست ھاي كلي را تعیین مي كند، ھدایات الزم را ارائھ مي  ،مؤسسھ
فضایي را مھیا مي سازد كھ افكار خود را بیان دارد و طالب  ،گھگاھي براي مدیر اجرایيو   دھد،

و چرخھ ھاي معیني را یقینًا انتظار مي رود چنین سازمان پیچیده اي الگوھا . نظریات و ھدایات شود
ایجاد  براي اجراي وظایف خود، از جملھ مراحلي را براي طراحي نقشھ و بودجھ بندي ھاي مربوطھ،

توقف جریان موجود فعالیت ھا، براي این كھ محفل روحاني ملي بتواند یك ارزیابي از كاركرد . كند
منظور این نیست كھ . نظر نمي رسد ھ بھمؤسسھ بھ عمل آورد و ھدایات الزم را بھ آن ارائھ دھد، موّج

در ھر زماني در طول سال   در واقع،. ح نیستقصد محفل ملي از بررسي پیشرفت كار مؤسسھ صحی
ارزیابي بھ عمل كرد مؤسسھ از نقشھ ي پنج سالھ، شما مي توانید بھ ھمراه مشاورین،  یا در امتداد

ین امر نباید مؤسسھ را از ادامھ ي كار باز دارد اما ا. عمل آورید و ھدایت و تشویق الزم را تأمین كنید
الزم مي آید، باید عالوه بر این، وقتي تنظیمات و اصالحاتي . و یا آن را در مضیقھ ي مالي قرار دھد

باید بھ خاطر داشتھ . را تضعیف نكند آن جامعھ ك فزاینده ي فرایند رشد درد كھ تحّرطوري انجام شو
بسیاري از توفیقات شما در جھت رعایت ضروریات نقشھ ي پنج سالھ، باشید كھ در تحلیل نھایي، 

   )ترجمھ( ١٢٠».توسعھ ي منابع انساني است بھ پیشرفت مداوم مؤسسھ ي ملي در عرصھ ي موكول
  
، آماده بھ كار منابع انساني در اختیار داشتن چند محافل ملیھ باید بھ تدریج متوجھ شوند كھ ھر ٣٧/۴۴

 ا این امر ھرگزافزایش رشد امراهللا را براي جوامع فراھم مي سازد؛ اّم تضمیننیروي الزم براي 
این محافل ھمچنین باید بدانند . مانعي محسوب شود مشاركت ھمھ ي احبا در فعالیت ھا ید در برابرنبا

  :حصول بعضي آمادگي ھاي رسمي است كھ بعضي مناصب امري مستلزم
  
راه باید براي تمامي احبا باز باشد تا بتوانند در حدي كھ شرایط زندگي و عالقھ ي شخصي «  ٣٨/۴۴

بھ طور كلي، در جامعھ ي بھایي، تمایزي بین . آنان اجازه مي دھد در امور امریھ مشاركت كنند
م اما بعضي مناصب خدماتي موجود است كھ مستلز. وجود ندارد" دوره ندیده"و " دوره دیده"مؤمنین 

ھنگام انتخاب احبا دارا بودن خصوصیات ویژه اي است، و بھ ھمین دلیل طبیعتًا یك محفل روحاني 
 كردن در مورد منصب مسئول براي ھماھنگ. براي آن مناصب، این خصوصیات را ملحوظ مي دارد

 مورد كھ فرد مطابق برنامھ ي انتخابي مؤسسات آموزشي ارائھ مي گردد، منطقي استدوره ھایي كھ 
. باشد ي مربوطھ نھراجع بھ دوره ھاي معّیدرجھ ي باالیي از تجربھ  باید حائزاین خدمت،  يبرا نظر

و  اّما باید توجھ داشت كھ این ضوابط فقط باید ھنگام ضرورت مطرح شود؛ زیرا تعیین شرایط
براي انجام دادن ھر نوع فعالیتي نتایج مضره بھ بار آورده، بسیاري از یاران مخلص و  ضوابط

باز خواھد  ،مشتاق را از مشاركت در تحقق اھداف نقشھ ي پنج سالھ، و در نھایتًا پیشرفت امرالھي
  )ترجمھ( ١٢١».داشت

  

                                                             
 ، خطاب بھ یكي از محافل ملي٢٠٠۴مي  ١٩از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  مكتوب مرقوم ١٢٠
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ساراواك٢٠٠۴مي  ١٧مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٢١
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سوء تفاھم نسبت بھ  مؤسسات امریھ ھمچنین باید سعي نمایند یاران را مساعدت كنند، بھ علت ٣٩/۴۴
نقشھ ھاي جھاني، از ایجاد دوگانگي ھاي كاذب پرھیز كنند و بدانند كھ توسعھ ي منابع انساني و روش 

  :ھاي مطالعاتي نباید مخالف یكدیگر باشد
  
مدارس ملي تابستانھ و زمستانھ و نیز كالس ھاي تعمق و تفكر در سطح محلي، بخشي «  ۴۴/۴٠

امرالھي، در آن ھا  ت كھ یاران براي تزیید معارف خود راجع بھضروري از حیات اجتماعي اس
جھت راي توسعھ ي منابع انساني الزم اّما مؤسسات آموزشي بھ عنوان وسیلھ اي ب. شركت مي كنند

، خود رشد و نمّو كّمل یكدیگر بوده، ھر دو بااین دو عنصر م. نده اترویج و تحكیم امراهللا بھ وجود آمد
  )ترجمھ( ١٢٢».ي برنداز ھمدیگر بھره م

  
فعالیت ھاي . براي جوامع محلي، تأثیرات مؤسسات آموزشي نیز حائز اھمیت بوده است ۴۴/۴١

بھ قصد ایجاد جریاني بوده كھ منجر   خدماتي معمول در سلسلھ ي اصلي دوره ھاي مؤسسھ ي روحي،
شده، كالسترھا بھ توسعھ ي صحیح جامعھ ھاي محلي یا آن گونھ كھ در نقشھ ي پنج سالھ منظور 

یك نقشھ ي رشد براي كالستر، بھ یك معني، در   ھمان گونھ كھ در فقره ي زیر توصیف شده، .گردد
  :بطن دوره ھاي متوالي نھفتھ است

  
بینش  ھب ،مقصود از مؤسسھ ي آموزشي تجھیز در صد معیني از احبا در یك جامعھ بوده«  ۴۴/۴٢

 ایي الزم براي اجراي وظایف مختلفي كھ ترویج و تحكیمھاي روحاني، علم و دانایي و مھارت و توان
نوع نیازھایي كھ مشخص كرده   با گسیل چنین مؤمنیني بھ میدان خدمت،. مي طلبدامراهللا  شتابنده ي

براي مثال، در دوره ھاي متوالي منتخب توسط مؤسسھ ي . اید، مي تواند بھ تدریج برطرف گردد
را بھ پایان رسانده اند، اغلب بھ تشكیل جلسات دعا در محل آموزشي شما، كساني كھ دروه ي اول 

شروع الگوي پایدار حیات خود آغاز مي نمایند؛ و این خدمتي است كھ در بسیاري از مكان ھا، 
از  ھا، توان الزم را كسب مي كنند تا ھنگامي كھ شركت كنندگان در دوره. اجتماعي را شكل مي دھد

خانگي، بھ تزیید معارف دیگر مؤمنان نسبت بھ اصول اساسي مالقات ھاي  یك برنامھ ي طریق
غول شوند، این مش مربوطھامراهللا بپردازند، و در جھت تربیت روحاني اطفال بھ اداره ي كالس ھاي 

بھ تزیید معارف عموم احبا و تعلیم و تربیت كودكانشان  وقتي تالش ھاي ناظر .الگو تقویت مي شود
افزایش یابد، میزان مشاركت آنان در زمینھ ھاي ضروري حیات اجتماعي، از جملھ ضیافات نوزده 

  )ترجمھ( ١٢٣».روزه و جلسات ایام محرمھ، نیز زیاد مي شود
  
شان ند و مي كوشند ارتقائا شكل مي دھكھ  آن ھا ر نماد جمعي افرادي ھستندالبتھ جامعھ ھا  ۴۴/۴٣

بنا بر این، مقصد نھایي مؤسسھ ي آموزشي، افزایش توان افراد است براي رفع نیازھاي . بخشند
محتوا و ترتیب دوره ھاي روحي ممزوج با یك سري از خدماتي . متعدد جوامع نّباض درحال رشد

ان افزایي است كھ با عبارت وھمین فرایند ت. است كھ ممارست در آن ھا این توان را افزایش مي دھد
 كارھاي نسبتًادر چنین مسیري یاران مساعدت مي شوند ابتدا . بیان مي شود" مسیر خدمت پیمایش"

و ھمین است سرشت . ساده اي را انجام دھند و بعد بھ خدمات پیچیده تر و ضروري تر مشغول گردند

                                                             
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي فنالند٢٠٠١جون  ١٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٢٢
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۴آپریل  ٢٣ز جانب بیت العدل اعظم، مورخ مكتوب مرقوم ا ١٢٣
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سیر را خود بپوید، دیگري او را ھمراھي ھنگامي كھ یكي از آنان مي آموزد این م .فرایند توان افزایي
 ،یكي از شاخص ترین نتایج دروه ھاي مؤسسھ"اشاره نموده اند كھ  اعظم اخیرًا لبیت العد. مي كند

در مسیر خدمت  اني است كھ خود دوره ھا را طي كرده،ظھور تعدادي روبھ فزوني از آموزشگر
و ھمان میل و رغبت قیام بھ  دنمجاھدت نموده، و اكنون دیگران را بھ مطالعھ ي دوره ھا فرامي خوان

بنا بر این، بھ "آن مرجع مصون ھمچنین تشویق مي كنند  ١٢٤."خدمت را در قلوب آنان مي نشانند
ن، و ھمكاران خود را بھ پاخیزید تا تعدادي ھرچھ بیشتر از بستگان مورد اعتماد، دوستان، ھمسایگا

تا توسعھ ي عظیم  یاري نمایید در مسیر خدت گام بردارنددوره ھاي متوالي وارد كنید و آنان را 
  )ترجمھ( ١٢٥».جامعھ ي بھایي تسریع شود و پایدار ماند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي آمریكا٢٠٠۵اكتبر  ١٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٢٤
 ملي ، خطاب بھ یكي از محفل روحاني ٢٠٠۵سپتامبر  ١١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٢٥
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۴۵  

  فتح ابواب جامعھ ي بھایي بھ روي دیگرانیادگیري 
  
ھ ي جوامع در سطح زمان افتتاح نقشھ ي پنج سالھ، با اشاره بھ توسع بیت العدل اعظم در ١/۴۵

روي تمامي  س ھاي اطفال، و جلسات دعایي كھ بھبرپایي حلقھ ھاي مطالعھ، كال" كالستر فرمودند
ھمچنین در  ١٢٦".ي اھداف اولیھ ي ھر جامعھ اي قرار گیردسكنھ ي محلھ مفتوح باشند، باید در زمره 

روي اجتماع بزرگ، پیشرفت  ند در فتح ابواب این فعالیت ھا بھاظھار نظر نمود ٢٠٠٢پیام رضوان 
  :مھمي صورت گرفتھ و در ھمانجا، مؤسسھ ي آموزشي را عامل اصلي این پیشرفت قلمداد نمودند

  
، كھ در )مؤسسات آموزشي( مالحظھ ي پیشرفت این امر در اثر فعالیت مؤسسات كارآموزي«  ٢/۴۵

ھ ي اقدامات جدي و وسیعي كھ در بسیاري از كشورھا بھ منظور افزایش تعداد سال گذشتھ در نتیج
در ھر كجا كھ . مدرسان این مؤسسات انجام گرفتھ تقویت شده اند، امیدوار كننده و مایھ ي تشویق است

مؤسسھ ي كارآموزي بھ خوبي پایھ گذاري شده و پیوستھ فعالیت داشتھ، سھ جزء اصلي، یعني گروه 
كالس ھاي ( و جلسات دعا و مناجات، و كالس ھاي تربیت امري) حلقھ ھاي مطالعھ( اتيھاي مطالع

شركت متحریان حقیقت بھ دعوت دوستان بھاییشان در این فعالیت . بھ آساني روبھ تزاید است )اطفال
 این. عدي جدید بھ اھداف و مقاصد این مؤسسات افزوده كھ منتج بھ تسجیل مؤمنین جدید شده استھا، ُب

فعالیت . راھي را مي گشاید كھ نوید بخش امكانات عظیمي براي اقدامات تبلیغي است تحول مطمئنًا
ھاي مؤسسھ ي كارآموزي كھ در ابتدا بھ منظور استفاده ي احباي الھي ترتیب داده شده بود، بھ طور 

عاتي با تركیب شدن گروه ھاي مطال. طبیعي ابوابي را براي ورود افواج مقبلین مفتوح مي سازد
 جلسات دعا و مناجات و كالس ھاي تربیت امري، در محدوده ي مجموعھ ھاي نقاط امري ھمجوار

، الگو و نمونھ اي از ھمبستگي در اقدامات بھ دست مي دھد كھ )م –منظور ھمان كالستر است (
ن الگوھا در اطمینان داریم كھ بھ كار بستن ای. تشكل یافتھ و نتایج مطلوبي را نیز بھ بار آورده است

 ١٢٧».الھي در سال ھاي آینده فراھم خواھد آورداي پیشرفت امرسراسر جھان امكانات فراواني بر
  )ترجمھ ي رسمي(
  
در فقره ي فوق بیت العدل اعظم یاران را تشویق مي فرمایند از امكانات رشد مندمج در فعالیت  ٣/۴۵

ي بھایي در این عرصھ چنان موفق بوده  جامعھ. ھاي اساسي سھ گانھ بھ نحو احسن بھره برداري كنند
، اظھار دارند بھ طور كلي، در ٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧است كھ بیت العدل اعظم را برانگیختھ در پیام 

  :، تغییر عمده اي بھ وجود آمده استبزرگ ت گیري دنیاي بھایي نسبت بھ اجتماعجھ
  
 ، مجالس دعا و مناجات)مطالعھحلقھ ھاي (سیس جرگھ ھاي آموزشي انسجامي كھ در اثر تأ«  ۴۵/۴

حاصل مي شود، بھ نوبھ ي خود  )كالس ھاي اطفال( ، و كالس ھاي امري نونھاالن)جلسات دعا(
مي گردد، انگیزه اي كھ در پي ازدیاد این ) كالستر(مشوق مقدماتي رشد و توسعھ در مجموعھ 

مي شود تعداد قابل مالحظھ  اقداماتي كھ سبب. پیوستھ قوي تر و مؤثر تر مي گردد ،اقدامات اساسي

                                                             
 ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٢٦
 ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠٢پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ١٢٧
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اي متوالي كارآموزي بھ حدي پیشرفت كنند كھ براي قیام بھ ھاي از یاران الھي در گذراندن دوره 
  .بھ نوبھ ي خود انگیزه ي ازدیاد این  گونھ فعالیت ھا مي گردد ،خدمت آماده شوند

براي ارتباط با جامعھ ي  احبا، راھگشاي بدیھي است كھ كارآموزي منظم و متوالي ،اینبنا بر  ۴۵/۵
خارج و ارائھ ي تعالیم حضرت بھاءاهللا بھ دوستان و اقوام و ھمسایگان و ھمكارانشان و جلوه گر 

توجھ بھ جامعھ ي خارج یكي از ثمرات باھره ي . ساختن غناي تعالیم مباركھ براي آنان مي شود
  )ترجمھ ي رسمي( ١٢٨».آموزشي است كھ افراد جامعھ كسب مي نمایند

  
بر آن فایق مي آمدند، ترس از مي بایست  ،مانعي كھ یاران در مسیر حصول این تغییر دیدگاه ۴۵/۶

ارائھ ي برنامھ ھایي آموزشي بھ بستگان و دوستانشان بود كھ محتواي آن ھا، تا وراي اصول امریھ 
مورخ  مكتوبي. سلزم صحبت در باره ي تعالیمي بود با سرشتي كامال مذھبيم مي گرفت ورا در بر

، خطاب بھ یكي از محافل ملیھ، آن محفل را در زمینھ ي كالس ھاي اطفال، این ٢٠٠١سپتامبر  ٢۵
  :گونھ ھدایت مي كند

  
البتھ این امكان وجود دارد كھ برنامھ اي براي اطفال تدوین كرد كھ از تعالیم بھایي الھام «  ٧/۴۵

قي، صلح، نگراني براي محیط زیست، بگیرد و مواضیعي چون تعلیم و تربیت اخالقي، ادیان تطبی
عملي  يچنین برنامھ ھایي مي توانند مواضیع. ني، و شھروندي جھاني را تعلیم دھدخدمت بھ عالم انسا

  . نظر قرار دھند نیز مّد ف راَرمانند سوادآموزي، راھنمایي آكادمیك، یا تعلیم مشاغل و ِح
بھ كالس ھاي اطفال بھایي اشاره مي  ، صریحًا٢٠٠١ژانویھ ي  ٩ا، بیت العدل اعظم در پیام اّم ٨/۴۵

بھ تعلیم و  ن كالس ھا، كھ در نظر استدر ای. فرمایند كھ بھ روي اطفال غیر بھایي نیز مفتوح است
تربیت كامل روحاني بھاییان پرداختھ شود، نمي توان تعالیم دیني بھایي را حذف كرد، و مواضیعي 

  . این كالس باشد )برنامھ ي(باید جزء الیتجزاي  چون تاریخ امر، احكام بھایي، و عھد و میثاق
ل در كالس ھاي امري در حالي كھ تعالیم دیني بھایي جزیي از برنامھ ي تعلیم و تربیت اطفا ٩/۴۵

است، طراحي این برنامھ، بخصوص ترتیب و توالي محتواي آن، مي تواند آن را براي غیر بھاییان 
في المثل، در كتاب سوم طرح روحي، در اقدام بھ تربیت طفل، در وھلھ ي اولي، . جذاب تر سازد

وط بھ حیات حضرت جنبھ ھاي خاص مرب تأكید بر ارتقاي شخصیت و خصوصیت نھاده شده، و بعدًا
ھمچنین مي توانیم ھمین اصل را مشاھده كنیم كھ در توالي . بھاءاهللا و حضرت اعلي بیان مي گردد

. اصلي كتاب ھایي كھ بسیاري از جوانان غیر بھایي در آن مشاركت داشتھ اند، مطمح نظر مي باشد
) البتھ از دیدگاه امري(مرگ كتاب اول بھ مواضیعي بسیار وسیع و گسترده مانند دعا و زندگي بعد از 

بھ این ترتیب فرد غیر بھایي مي تواند . در كتاب چھارم تاریخ بھ تفصیل مطرح مي گردد. مي پردازد
. از شركت خویش احساس مطلوب و خوشایندي یابد و در تعالیم جدید و صرفا مذھبي مستغرق نگردد

روحاني بشوند، بالتأمل در كل دوره بعد، غیر بھاییان، در صورتي كھ مجذوب اصول و تعالیم كلي 
مشاركت خواھند كرد؛ یا این كھ آن ھا مختارند انصراف دھند یا در برخي از بخش ھا شركت 

  )ترجمھ ي رسمي( ١٢٩».نكنند
  

                                                             
 ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٢٨
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي آرژانتین٢٠٠١سپتامبر  ٢۵مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٢٩
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فرایند آموزشي بھ  كھ از ھمان آغاز نقشھ ي چھار سالھ، بیت العدل اعظم در نظر داشتھ اند ١٠/۴۵
وسیلھ اي روي اجتماع بزرگ باز باشد و بھ عنوان  ، باید بھحركت آمده، و فعالیت ھاي منتج از آن

راستا، بیت العدل اعظم در مكتوبي مرقوم از جانب ایشان،  ندر ای. كند براي تبلیغ امرالھي عمل
ضي از فعالیت ھاي مؤسسھ ، محفل روحاني ملي بلغارستان را تشویق فرمودند بع١٩٩٧مي  ٨مورخ 

این دوره ھا، عالوه بر جذب "اظھار داشتند  یان باز بگذارد؛ ھمچنیني خود را بھ روي غیر بھای
نفوس اندیشمند بھ امرالھي، مي توانند وسیلھ اي باشند براي تعمیق آنان در امراهللا و افزایش تعداد 

نایت بھ كل عالم انساني و رشد در واقع، ع ١٣٠".پیروان وفادار حضرت بھاءاهللا در كشور شما
روحاني آن، روح فراخوان بیت العدل اعظم از عالم بھایي براي تمركز توجھش بھ پیشرفت جریان 

جامعھ باید "اعالن نقشھ ي چھار سالھ، نوشتند  آن مرجع مصون، ھنگام. دخول افواج مقبلین بوده است
كھ  آگاھي روزافزون حاصل كند نقش خوداین حّس مسئولیت و مأموریت بیابد و محفل نیز باید از 
و  ي روستاھا، شھرك ھا،ھمھ  مردم بلكھ براي ،مجراي جریان فیض الھي نھ تنھا براي اھل بھاء
  ١٣١".قرار دارندآن  شھرھاي بزرگي است كھ در حوزه ي مسئولیت

اي  ھرچند در بازگشایي ابواب جامعھ ي بھایي بھ روي اجتماع بزرگ، پیشرف قابل مالحظھ ١١/۴۵
نسبت بھ نفوسي كھ بھ امر حضرت بھاءاهللا اقبال ننموده اند،  حاصل شده است؛ اّما نظرگاه جامعھ
آن "و  "ما"بھ نظر مي رسد تمایلي طبیعي موجود است كھ میان . ھمچنان محتاج اصالح مداوم است

را متذكر ، خطاب بھ یكي از مؤمنین، اھل بھاء ٢٠٠۴آپریل  ٢٧مكتوبي، مورخ . جدایي بیفكند" ھا
  :مي دارد اجازه ندھند انتظاراتشان موانعي غیرضروري در برابر مردم ایجاد كند

  
از مطالعھ ي دقیق پیام ھاي مربوط بھ نقشھ ي پنج سالھ بھ وضوح مستفاد مي گردد كھ بیت « ١٢/۴۵

ت ھمھ ي فعالیاز العدل اعظم از یاران نخواستھ اند در مساعي خود براي جذب نفوس بھ امرالھي، 
از طریق . كنند صرف نظر ،بھ جز جلسات دعا، كالس ھاي اطفال، و حلقھ ھاي مطلعھ ھاي جاري،

، باید بھ طالبان حقیقت كمك كرد بھ مرحلھ اي برسند منظم تبلیغيفعالیت ھایي متنوع، از جملھ، بیوت 
بھ ھمان از آن مطالعھ، اما،  .كھ مشتاقانھ بھ امراهللا اقبال نمایند و ساعیانھ بھ جامعھ ي بھایي بپیوندند

اندازه نیز معلوم مي شود كھ فعالیت ھاي اساسي نقشھ، در حال اثبات آنند كھ در ھر جایي، وسایلي 
عالیھ در دست دوستانند تا با آن، دایره ي تأثیر خود را وسعت دھند و پیام حضرت بھاءاهللا را با 

ه، در ھر جایي كھ بھ عالو. میان بگذارندمتعلق بھ اقشار مختلف اجتماع در  تعدادي فزاینده از نفوس
، تفاوت میان آنان كھ رسمًا تسجیل شده اند و آنان كھ بھ بودهچنین دیدگاه بازي در میان یاران موجود 

. بوده استامراهللا نزدیك گشتھ اند، تعیین كننده ي میزان درگیریشان در این فعالیت ھاي اساسي ن
ان مي دھد بسیاري از متحریان، گرچھ یقینًا نھ تمامي بخصوص، تجارب حاصل از اطراف عالم نش

مثل برگزاري جلسات  در خدماتي آنان، فرصت مطالعھ ي دوره ھاي متوالي را غنیمت مي شمارند و
مي  شركتبھایي كمك مي كند،  جامعھ يكھ بھ حیات دعا و برپایي كالس ھاي اطفال در منازلشان، 

یلھ اي بوده است براي تأیید نھایي امراهللا و ابراز ایمان رسمي این گونھ مشاركت ھا، اغلب وس. نمایند
بر نفوس مستعده محدودیت ھایي را  كنیم مبادا مھار انتظارات خود را ،بنا بر این، باید با دقت. آن ھا

  )ترجمھ( ١٣٢».وجود نداشتھ باشند اصال كھ در واقعیت ممكن است نماییماعمال 
  

                                                             
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي بلغارستان١٩٩٧مي  ٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٣٠
 ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي١٩٩۵دسامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٣١
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۴آوریل  ٢٧مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٣٢
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ھرشخصي را كھ "بخوانند، " غیر بھایي"جاي این كھ مردم را مؤمنان تشویق مي شوند بھ  ١٣/۴۵
مسیر بي پایان جستجوي "جایي در امتداد  ،"ص در تعالیم حضرت بھاءاهللا مي شودمجذوب تفّح

، خطاب ٢٠٠۵مي  ۴مكتوبي مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  . در نظر گیرند ١٣٣"روحاني
كھ الزم است این نحوه ي تفكر، بر رویكرد ما بھ مسئلھ ي  ، بھ میزانيبھ محفل روحاني ملي قزاقستان

  :تبلیغ تأثیر بگذارد، اشاره مي نماید
  
امیدبخش ترین نكتھ ي الزم بھ ذكر، نقشھ ھایي است كھ براي تشكیل شش گروه، بعضي «  ١۴/۴۵

ان خود مركب از اعضاي یك خانواده، در نظر گرفتھ اید كھ قرار است با دوستان و ھمسایگان و بستگ
بھ فزوني از منظم كارخواھند كرد تا تعدادي رواین گروه ھا قطعا بھ طور . تماس برقرار نمایند

متحریان بھ دوره ھاي متوالي مؤسسھ وارد شوند و عشق و عالقھ ي مشاركت در فعالیت ھاي اساسي 
روابط صمیمانھ اي كھ میان اعضاي گروه . بھ ھمراه اعضاي خانواده ھا و دوستانشان در آنان پدید آید

یر را براي تماس با نفوس ھا و شركت كنندگان در دوره ھا ایجاد مي شود تصمیم و توانایي افراد اخ
دیگر و كمك بھ آنان كھ بھ نوبھ ي خود بھ پاخیزند و بھ فعالیت ھاي خدماتي مشغول گردند تقویت 

بھ این طریق، جمع كوچكي از مؤمنین مي تواند تا حد زیادي تأثیرات روحاني مؤسسھ را . خواھد كرد
  )ترجمھ( ١٣٤».سازد اساسي مستحكم مستقر ،توسعھ ي سریع جامعھگسترش دھد و براي 

  
بھ نظر مي رسد موضوع محوري این طرز تفكر، نگرشي است كھ بھاییان نسبت بھ تبلیغ  ١۵/۴۵

اھل بھاء باید تعالیم حضرت بھاءاهللا را آزادمنشانھ و بدون "بیت العدل اعظم فرموده اند . ارندامراهللا د
مسائل  ند آن ھا را براي حل و فصلكھ مردم بتوان عالم انساني عرضھ دارند، بھ نحوي بھ ،قید و شرط

ھمین ١٣٥".بھبود بخشند ،ھم از لحاظ مادي و ھم روحاني ،مبرم موجود بھ كار برند و اوضاع خود را
  :ن اشاره دارندطاء است كھ حضرت ولي امراهللا بھ آحالت ارائھ و اع

  
 ؛ وتھي مي سازد آنچھ داراستاز ما باید ھمانند چشمھ سار بھاري باشیم كھ ھمواره خود را « ١۶/۴۵

مداوم بھ خاطر خیر ھمنوعان اعطاء سّر حیات حقیقي، . پیوستھ نیز از منبعي غیبي سرشار مي گردد
است؛ كھ بدون ترس از فقر و مسكنت، و متكي بھ فیوضات الیتناھي منبع الیزال كل خیر و كل غنا 

  )ترجمھ( ١٣٦».باشد
  
خصلتي ضروري از برنامھ ھاي فشرده ي رشدي است كھ  ،چنین مي نماید كھ حالت اعطاء ١٧/۴۵

تحقق این حقیقت نھفتھ  ،در قلب این برنامھ ھا. ھمچنان ھدف یادگیري در طول سنوات آتي خواھد بود
  :است كھ امرالھي فقط براي بھاییان نیست؛ بلكھ براي كل مردم جھان است

  
شركت مي  )م –فشرده ي رشد است  منظور برنامھ ھاي( احبایي كھ در این برنامھ ھا«  ١٨/۴۵

تأمین ابالغ تعالیم حضرت  ،كنند، باید ھمواره بھ یاد داشتھ باشند كھ ھدف از ھمھ ي این اقدامات
ھ ي مردمان است تا بھ بركت آن تعالیم بتوانند پیشرفت ھاي مادي و روحاني بیشتري بھاءاهللا بھ عاّم

                                                             
  ۵٢، ص ٢٠٠۵، مورخ "دین واحد"بیت العدل اعظم، مجموعھ ي  ١٣٣
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي قزاقستان٢٠٠۵مي  ۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٣٤
  اجتماعي، خطاب بھ دفتر توسعھ ي اقتصادي و ١٩٩٨آوریل  ٢٧پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٣٥
  ١، ص ١٩٢۶، مورخ سپتامبر١٣شماره ي ) انگلیسي(حضرت ولي امراهللا، مندرج در مجلھ ي اخبار بھایي  ١٣٦
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اند و در واقع مشتاقانھ منتظر دریافت فیوضاتي ھستند تعداد كثیري از مردم جھان آماده . داشتھ باشند
فقط كافي نیست كھ خود را در ساختن جامعھ  مي توانند بھ آنان ارزاني دارند، كھ فقط حضرت بھاءاهللا

نظم ساختن فعالیت ھاي با یادگیري نحوه ي م. ١٣٧ي جدیدي كھ پیش بیني فرموده اند متعھد سازند
خواھند توانست بھ این انتظار پاسخ  گویند و نمي توانند از كوشش و  وسیع تبلیغي، جوامع بھایي بھتر
   )ترجمھ ي رسمي( ١٣٨».فداكاري الزم خودداري نمایند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
تعداد كثیري در میان مردم جھان آماده ي دریافت، و در «: ترجمھ ي این جملھ، با توجھ بھ متن اصلي انگلیسي، باید بھ این صورت باشد ١٣٧

ضرت بھاءاهللا مي توانند بھ آنان ببخشند؛ البتھ ھنگامي كھ آنان خود را وقف ساختن اجتماع جدیدي كرده واقع مشاق فیوضاتي ھستند كھ فقط ح
  ».باشند كھ آن حضرت پیش بیني فرموده اند

 ، خطاب بھ كنفرانس مشاروین قاره اي٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٣٨
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۴۶  

  )پذیرا( یادگیري دسترسي بھ جمعیت ھاي مستعد
  
، بھ مؤثر بودن الگوي رشدي كھ از طریق تزاید ٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧بیت العدل اعظم در پیام  ١/۴۶

  :فعالیت ھاي اساسي در میان احبا و بستگان و دوستانشان حاصل شده، اشاره نموده و ادامھ مي دھند
  
دشوار  در بسیاري از مناطق جھان وارد كردن تعداد كثیري از افراد در ظل شریعة اهللا كاري« ٢/۴۶

كھ توسعھ و  )كالسترھا( بنا بر این مایھ ي امیدواري است كھ در بعضي از مجموعھ ھا. نبوده است
طرح ھایي كھ براي اقدامات امري با دقت تنظیم شده بھ برنامھ ي خدمات جاري  ،تكامل بیشتري دارند

میزان رشد و  بھ جماعاتي كھ آمادگي دارند دسترسي پیدا شود و اضافھ مي گردد و سبب مي شود
این قبیل طرح ھا بھ اقدامات فردي تبلیغي كھ رو بھ افزایش است، . توسعھ بھ سطحي باالتر ارتقاء یابد
  )ترجمھ ي رسمي( ١٣٩».سرعت و شدت بیشتري مي بخشد

  
ر كلي، تمركز بر جمعیت بھ طو" محافل ملیھ توضیح داده شده در این رابطھ، براي یكي از ٣/۴۶

بیت العدل  ١٤٠."رویكردھاي نقشھ ي پنج سالھ براي تسریع جریان رشد استیكي از   ،ھاي پذیرا
اھمیت تمركز بر جمعیت ھاي مستعده از طریق روش ھا و روال ھاي  اعظم، در فرصت ھاي متعدده

نوعي جدید از برخورد با این  چارچوب پیام نقشھ ي پنج سالھ نیز. مناسب را مورد تأكید قرار داده اند
، محفل ملي اطریش ٢٠٠٢مارس  ٢٠در مكتوبي مورخ . فل ملیھ  گوشزد مي  نمایدئلھ را بھ محامس

  :ھدایت شد بھ یك كالستر با اقلیتي مستعد، توجھ مخصوص مبذول دارد
  
چالش مھم فراروي شما، تضمین این است كھ یك یا دو مورد از كالسترھاي اطریش بھ «  ۴۶/۴

چیز، مؤسسھ  این مسئلھ بیش از ھر. سطحي برسند كھ بتوانند برنامھ ھاي فشرده ي رشد را آغاز كنند
ي آموزشي كشور شما را كمك خواھد كرد بھ مرحلھ اي پیشرفتھ تر نایل شود و توان آن را بیابد كھ 

ي دوره ھاي متوالي، درصد باالیي از افراد را تا درجھ اي تربیت كند كھ بھ عنوان آموزشگر یا ط
با . راھنما وارد عمل شوند و تعداد حلقھ ھاي مطالعھ ي موجود در كالستر منتخب را افزایش دھند

، ده اند، نشان دامثال ترك ھاتوجھ بھ آمادگي پذیرشي كھ در گذشتھ، بعضي از اقلیت ھاي اطریشي، 
 ١٤١».بسیار مناسب است كھ حد اقل، یك كالستر با جمعیتي بزرگ از این دست را انتخاب كنید

  )ترجمھ(
  
البًا گروه ھاي و غ حائز خصایص جامعھ شناختي و آماري متفاوتي است البتھ ھر كالستري ۴۶/۵

بھ  فرایند مؤسسھنظر بر این است كھ وقتي در یك كالستر . مشخصي را شامل استنژادي و اجتماعي 
خواھد  ١٤٢"بھ سمت مرحلھ ي دستیابي بھ جمعیت ھاي مستعده جھش "خوبي مستقر شد، فعالیت ھا 

، ٢٠٠۴آگوست  ۵مكتوبي مرقوم از جانب ایشان، مورخ براي مثال، بیت العدل اعظم در  .كرد

                                                             
 خطاب بھ بھاییان عالم ،٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٣٩
 آمریكا ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي ٢٠٠۴مي  ٢٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٤٠
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي اطریش٢٠٠٢مارس  ٢٠مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٤١
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي آمریكا٢٠٠۴مي  ٢٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٤٢
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ور، از كخطاب بھ محفل ملي كانادا، ابراز امیدواري كردند برنامھ ي فشرده ي رشد جاري در ون
  :نشان داده اند، حد اكثر استفاده را بنماید پذیرشي كھ جمعیت چیني نژاد

  
در  وجھ، منابع خود را نمحفل شما تا كنون بھ این فكر افتاده است كھ چگونھ بھ بھتری مسلمًا « ۴۶/۶

 ،بیت العدل اعظم امیدوارند در پي گیري اھداف تبلیغي نقشھ ي پنج سالھ .بھ كار گیرد مسیر موفقیت
در جاھایي كھ كالسترھا تا درجھ ي آمادگي براي تعھد چالش یك  .استفاده شوداز این قابلیت فعاالنھ، 

قلیتي مثل برنامھ ي فشرده ي رشد پیشرفت كرده اند، ھیچ چیز بھ اندازه ي فتح باب وسیع بھ روي ا
استفاده از این فرصت، مستلزم عدول عمده از رویكردي . نوید بخش نیست ي ھاي چیني تباركانادای

  .استمتناسب بوده با نیازھاي كالسترھا در مراحل اولیھ ي رشد تدریجي است كھ 
برنامھ  تا یافت خواھد توان این را بیت العدل اعظم مطمئنند با تشویق شما، شوراي منطقھ اي ٧/۴۶

 نیازھاي ویژه ي جامعھ ي چیني تبارفعالیت ھایي كھ بر رفع  احي كند شاملطّر ي فشرده ي رشدي
براي كمك، حكیمانھ خواھد بود كھ ...سواي بھ كارگیري تمایل مشفقانھ ي آقاي .باشد ر متمركزوونكو

عملي، با لجنھ ي امري چیني شورا در زمینھ ي سایر منابع انساني، مواد تبلیغي، و پیش نھادھاي 
  )ترجمھ( ١٤٣».ھم تماس بگیرد تباران

  
ھمان گونھ كھ از فقره ي فوق بر مي آید، توفیق در فعالیت ھایي كھ براي جذب جمعیت ھاي  ٨/۴۶

مستعده بھ امرالھي صورت مي گیرد، تا حّدي، موكول بھ توانایي مربیاني است كھ بتوانند پیام الھي را 
بیت العدل  .این زمینھ بسیار حیاتي است بنا بر این، نقش مؤسسھ در. بھ نحوي مناسب عرضھ كنند

مؤسسات آموزشي، افزایش داف اصلي تأكیدات اخیر روي ایجاد یكي از اھ" اعظم ھدایت نموده اند
ژانویھ ي  ٩فرازي از پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٤٤."الھي توان افراد است براي تبلیغ مؤثر امر

  :توضیح مي دھد، رابطھ ي میان آموزش و تبلیغ را بیشتر ٢٠٠١
  
با قوت گرفتن كار مؤسسات آموزشي، اكنون در ھمھ جا باید توجھ بھ كوشش ھاي منظم در «  ٩/۴۶

ارسال شده، بھ وظیفھ و " مؤسسھ ي مشاورین"رسالھ اي كھ اخیرًا تحت عنوان . تبلیغ معطوف گردد
امر خطیر تبلیغ چھ  نقشي كھ اعضاي ھیأت معاونین و مساعدینشان در كمك بھ احبا در رویارویي در

با پیشرفت در . در سطح ابتكار انفرادي و چھ در سطح كوشش ھاي گروھي دارند اشاره شده است
دروس مؤسسھ ي آموزشي افراد نھ تنھا بر عمق معلومات امري خود مي افزایند، بلكھ بینش و مھارت 

یشتر بھ جنبھ ھاي بعضي از دروس مخصوص تبلیغ، ب. ھاي الزم براي خدمت را نیز كسب مي كنند
برخي دیگر با توجھ و استفاده از تجربھ ھاي تبلیغي احبا انواع طرقي را كھ . كلي تبلیغ مي پردازند

مي توان بھ وسیلھ ي آن پیام حضرت بھاءاهللا را بھ سطوح و طبقات مختلف اجتماع ارائھ داد، مطرح 
وزي، باعث مي شود كھ جوامع بھایي جریان آمیختن قیام عملي بھ تبلیغ و فراگیري و كارآم. مي كنند

ترجمھ ي ( ١٤٥».مستمرًا از موھبت وجود مبلغان كارآمد و شایق بیش از پیش برخوردار شوند
  )رسمي

  

                                                             
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي كانادا٢٠٠۴آگوست  ۵مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٤٣
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢اكتبر  ٣١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٤٤
 ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي٢٠٠١نویھ ي ژا ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٤٥
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حاصل  یادگیري  در دسترسي بھ یك جمعیت معین، ه اشعار مي دارد با حصول تجربھاین فقر ١٠/۴۶
فزاینده  وقتي نفوس. تنظیم گردد مي تواند بھ گونھ ي دروه ھایي كھ مؤسسھ ي آموزشي ارائھ مي دھد

ركت مي كنند و علم و آگاھي، بصیرت روحاني، و مھارت و توانایي مورد اي در دوره ھاي متوالي ش
ود، غي زیاد مي ش، فعالیت ھاي تبلیجمعیت بھ امرالھي را كسب مي نمایند نیاز براي جذب افراد آن

باره آن را در  كھ مي توان دو افزایش مي یابد، و یادگیري بیشتري حاصل مي شود تسجیل نفوس
، ١٩٩٨در در سال ، صا"مؤسسات آموزشي"بھ ھمین دلیل است كھ سند . دروس دوره ھا گنجانید

دوره ھاي " ،١٤٦".رندآموزش و تبلیغ دو فرایند موازیند كھ در یكدیگر تأثیر متقابل دا: "بیان مي دارد
، بھ آنان كمك مي نماید مھارت ھاي الزم را و شور مؤمنین براي تبلیغ را افزایش دادهآموزشي شوق 

كسب كنند؛ و تجارب حاصل در میدان تبلیغ نیز در محتواھاي مستمرًا رو بھ بھبودي دوره ھاي 
  ١٤٧."آموزشي منعكس مي گردد 

 بھ  گونھ ي نوشتھ اي نگارین از را مي توان انعطاف پذیر بنا بر این، چنین دوره ھایي ١١/۴۶
آن ھا مي نمایند كھ  .تجربھ ي متكامل جامعھ ي بھایي در ابالغ پیام حضرت بھاءاهللا در نظر گرفت

ھم آگاھي حاصل از اقدام جمعي و ھم نتایج حاصل از آن  ،آن ھا. جامعھ چھ مي كند و چھ فرامي گیرد
تشدید تالش ھا براي دستیابي بھ  با در سال ھاي آتي،تصور مي شود . درا منظم و مرتب مي نماین

متوجھ  اي مساعي عظیمھ  از طریق برنامھ ھاي رشد، جمعیت ھا و گروه ھاي اجتماعي گوناگون
جون  ٢۶مكتوبي مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  .ایجاد شاخھ ھاي تكمیلي دروس خواھد شد

  :خھ ھایي تأكید مي ورزدبر نیاز بھ چنین شا، ٢٠٠٢
  
دروه ھاي متوالي اصلي مؤسسھ را بھ   ،٢٠٠١ژانویھ ي  ٩بیت العدل اعظم در پیام مورخ «  ١٢/۴۶

بھ موازات ظھور . ي روید تشبیھ نمودندتنھ ي درخت و دروه ھاي دیگر را بھ شاخھ ھایي كھ از آن م
بروز   ،بعضي نیازھاي ویژه ي آموزشي دوره ھاي شاخھ اي در برخي برنامھ ھا در جھت رفع

از آنجایي كھ محتواي مؤثر این دوره ھا بھ میزان یادگیري و . است درجاتي از تنوع قابل تصور
احي و تدوین آن ھا ضرورتًا فرایندي تدریجي تجربھ ي حاصل در میدان عمل بستگي دارد، طّر

  )ترجمھ( ١٤٨».است
  
براي افزایش تحرك تبلیغ، فقط ژانویھ توضیح داده شده است،  ٩اما ھمان گونھ كھ در پیام  ١٣/۴۶

  :آموزش كافي نیست
  
بھ خودي خود الزامًا تحركي خاص در فعالیت ھاي  )آموزش( بدیھي است كھ كارآموزي«  ١۴/۴۶

انتظار مي . ندنددر ھمھ ي رشتھ ھاي خدمت، احبا بھ تشویق مداوم نیازم. تبلیغي بھ وجود نمي آورد
رود كھ اعضاي ھیأت معاونت و مساعدین آنان مخصوصا بھ این كھ چگونھ مي توان ابتكار فردي را 

وقتي كارآموزي و تشویق مؤثر واقع مي شود، . بخصوص در ارتباط با تبلیغ پرورش داد بیندیشند
ن نتیجھ اي طبیعي از ي براي توسعھ بھ وجود مي آید كھ احبا در آن بھ وظیفھ ي تبلغي خویش چوجّو
، چنان كھ آرزوي حضرت عبدالبھاء است، مشاعل "این نفوس. "ان بھ حضرت بھاءاهللا مي نگرندایم

هللا كنند و ازمان را وقف اعالي و اوقات را صرف نشر نفحات ا...رندشب و روز آرام نگی"انوارند و 
                                                             

 ۵، ص )متن انگلیسي" (مؤسسھ ي آموزشي"سند  ١٤٦
  ھمان ١٤٧
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢جون  ٢۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم،  ١٤٨
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ھر كس با نزدیك شدن بھ آن ھا دل ھایشان  چنان بھ نار محبت اهللا بر مي افروزد كھ ." ة اهللاكلم
این نفوس مي كوشند تا با قلبي پاك و با فروتني و از خود گذشتگي . حرارت آن را احساس خواھد كرد

. وسائط نشر نفحات روحاني گردند  و با ایقان و شجاعتي كھ منبعث از اعتماد و توكل بھ خداوند است،
جان حاكم بر حیات احبا خواھد بود و ترس را در ، تبلیغ امر الھي شور و ھی)فرھنگي(ي در چنین جّو

پشتیباني متقابل، تعھد بھ یادگیري، ارزش گذاشتن بر انواع گوناگون فعالیت ھاي . آن راھي نیست
  )ترجمھ ي رسمي( ١٤٩».ھستند معیارھاي حاكم بر آن جّو  تبلیغي،

  
در حالي . باید انجام گیردكارھاي زیادي باقي است كھ ھمچنان واضح است كھ در این زمینھ  ١۵/۴۶

جامعھ ي ھ خاص تشخیص داده شده اند، توّج اي اخیر، تعدادي از جمعیت ھا شایستھ يكھ در سال ھ
تبلیغ امراهللا در این جمعیت ھا حاصل  راه كھ از انتظام بخشیدن بھ علم و دانشي از لحاظ بھایي ھنوز
خطاب بھ پیروان امر حضرت  ١٩٩۶در پیام رضوان  .در مراحل ابتدایي قرار دارد ،كرده است

كھ در  را و مردمان دیگري) Sami(سامي ھا " ،ھا بھاءاهللا در قاره ي اروپا آمده است كھ این جمعیت
جزایر دریاي مدیترانھ و "، ھمچنین سكنھ ي "زندگي مي كنندشمالي  نواحي قطبي و نیمھ قطبي

كھ پذیرشي واال از پیام حضرت بھاءاهللا نشان  را مردم روماني"و نیز " ي شمالاقیانوس اطلس و دریا
بر  در كالسترھاي خود تشویق شده اند نیز عرب نژاد ھاي آمریكاي شمالي. شامل مي شود ١٥٠"داه اند

و محفل ملي ایاالت متحده ي آمریكا ھدایت  متمركز شوند ١٥١" از میان جمعیت عرب ھا جذب نفوس"
حائز استعداد مخصوص بھ نظر مي   شده است كھ در میان جمعیت مسلمین، كردھا و افغان ھا،

كھ در میان نفوس روح تعالیم مبار"شد بھ نشر  ھاز محفل ملي اوگاندا خواست ٢٠٠٢در سال . ١٥٢رسند
جوانان  .مساعدت كند بخش شمالي كشور ي اردوگاه آوارگان سوداني مستقر در١٥٣"طالب و پذیرا

در جستجوي نفوس  ،دانشگاه ھا و محیط ھاي كاري...در مدارس،" ترغیب گشتھ اند  بھایي ھم
خطاب بھ پیروان امر حضرت بھاءاهللا  معھد اعلي، در ھمین راستا، پیام رضوان. باشند ١٥٤"مستعده

  : كھ معطوف مي داردكارائیب، توجھ را بھ این موضوع  حوزه يدر آمریكاي التین و 
  
جّو تتبع و تحقیق غالبي كھ بعد از طغیان ایدئولوژیك سال ھاي اخیر، در میان رھبران و ...« ١۶/۴۶

از  و قشريدبھ خصوص،  .است ، حائز اھمیت ویژهشما بروز كرده ھايورنیز توده ھاي مردم كش
قرار گرفتھ، تشنھ ي آب زالل و حیات بخش  این طغیان تأثیراوت تحت ـرقي متفـكھ بھ ط اعـاجتم

معلمان دستگاه آموزش و پرورش ملي و از جھت دیگر،  ،از یك جھت ،ظھور حضرت بھاءاهللا ھستند
شما  نفوذ گسترده اي بر جوامع ،دو گروهاز لحاظ تاریخي، ھر . ندتدانشجویان و اساتید دانشگاه ھا ھس

ثمرات باھظھ اي بھ بار خواھد  بھ طور منظم بھ تبلیغ آنان اقدام نمایید، مطمئنًاو اگر بتوانید  ؛داشتھ اند
  )ترجمھ( ١٥٥».آورد

  

                                                             
 ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٤٩
 ، خطاب بھ بھاییان قاره ي اروپا)بدیع ١۵٣( ١٩٩۶لعدل اعظم، مورخ رضوان پیام بیت ا ١٥٠
 خطاب بھ كنفرانس احباي عرب زبان  ،٢٠٠۵جون  ٢٢پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٥١
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي آمریكا٢٠٠۴مي  ٢٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٥٢
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي اوگاندا٢٠٠٢مارس ٢۵از جانب بیت العدل اعظم، مورخ مكتوب مرقوم  ١٥٣
 ، خطاب بھ كنفرانس جوانان شوراي منطقھ اي ایاالت غربي آمریكا ٢٠٠٣آوریل  ١٠پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٥٤
 حوزه ي كارائیب، خطاب بھ بھاییان آمریكاي التین و )١۵٣( ١٩٩۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ١٥٥
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مي رود در سال ھاي آتي،  دودي از جمعیت ھایي ھستند كھ گمانفقط مع موارد مذكور، ١٧/۴۶
ھمچنان كھ جامعھ ي بھایي ھدف دخول افوج مقبلین را تعقیب مي نماید و بھ تالش ھاي خود در جھت 

ي این توجھ جّد  ادامھ مي دھد، ١٥٦"ایجاد ارتباط نزدیك تر در بین نژادھاي گوناگون عالم انساني"
  . جامعھ را بھ خود معطوف خواھند كرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠٢ژانویھ ي  ١٠پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٥٦
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۴٧  

  ابتكار و مشاركت در اقدام جمعيمنظم قوه ي یاد گیري كاربرد 
  
این قدرت . قدرت اقدام بدایتًا متعلق بھ كلیھ ي مؤمنین است"بیت العدل اعظم بیان داشتھ اند كھ  ۴٧/١

اگر قرار است امر الھي " ١٥٧."نیز در سطح اراده ي جمعي تجلي مي یابد در سطح ابتكار فردي و
فوران قدرت "باید توجھ را معطوف داشت بھ " اهللا را براي نوع بشر محقق سازد،حضرت بھاءھدف 

این وظیفھ و حق "در پرتو ھمین امر، بیت العدل اعظم اظھار داشتھ اند  ١٥٨"از ھر دوي این سطوح
گام  پیش ١٥٩"ویژه ي فرد است كھ در تبلیغ امراهللا و كسب دركي عمیق تر از مقصد و ملزومات آن

ضرورت مشاركت فرد در  ،بھ موازات كاربرد این حق ویژه"آن مرجع ھمچنین بیان داشتھ اند . باشد
   ١٦٠."مساعي جمعي، مانند برنامھ ھا و كارھاي جامعھ، مطرح است

  
، نقش فرد را در امور امري چنین بیان ١٩٩۶در آغاز نقشھ ي چھار سالھ، پیام رضوان  ۴٧/٢ 

  :داشت
  
فرد است كھ روح ایمان . در خدمات امري حائز اھمیتي بي نظیر استنقش و وظیفھ ي فرد « ۴٧/٣ 

. ردرا كھ اساس موفقیت در اقدامات تبلیغي و توسعھ و پیشرف جامعھ است زنده و نباض نگاه مي دا
بھ تبلیغ امر مباركش پردازد مفري نیست  از حكم حضرت بھاءاهللا كھ  فرد مؤمن را موظف مي سازد

و نمي توان آن را بھ یكي از مؤسسات امري محول نمود و ھیچ یك از آن مؤسسات نیز نمي تواند این 
انایي تنھا فرد بھایي است كھ مي تواند استعدادھایي را كھ مشتمل بر تو. وظیفھ را بر عھده گیرد

، ایجاد روابط دوستانھ با دیگران، معاشرت و اعتنام فرصت ھااستفاده از ابتكارات شخصي، 
مصاحبت با سایرین، برقرار ساختن ارتباط با مردمان، جلب ھمكاري سایرین در خدمات مشترك 

امري است بھ  تخذه بھ وسیلھ ي ھیأت ھا و تشكیالتامري و اجتماعي، و باالخره اجراي تصمیمات م
ق مختلفھ را بھ یع وسایل ممكنھ متشبث شود و طربھ جم"این وظیفھ ي فرد بھایي است كھ . كار گیرد

و تحكیم و تقویت ایمان نفوسي كھ  العھ قرار دھد تا بھ جلب افكار و حفظ عالیقكمال دقت مورد مط
دخولشان را در ظل امراهللا طالب و الحاقشان را بھ جامعھ ي اسم اعظم شایق و آرزومند است توفیق 

  )ترجمھ" (یابد
   

بھ ) م –نھ سازي كاربرد این توانایي ھا براي بھی( ي حداكثر استفاده از قابلیاتبرافرد بھایي  ۴/۴٧
كھ ي دعا و مناجات، و عشقي كھ بھ حضرت بھاءاهللا دارد، و بھ قّوه ي عھد و میثاق، و بھ نیروي محّر

بھ الھامات و تعلیماتي كھ از مطالعھ ي نصوص مباركھ حاصل مي گردد، و باالخره بھ قواي تقلیب 
كننده اي كھ در اثر كوشش در انطباق رفتار با احكام و اصول الھي در روح و وجدانش ایجاد مي 

بھ فرد بھایي كھ موظف بھ تبلیغ امراهللا است این   عالوه بر این ھا،. ل مي گرددكي و متوّسشود، مّت
تاهللا الحق من : "دوعده فرموده ان دًااستعداد عطا شده كھ جاذب تأییداتي باشد كھ حضرت بھاءاهللا مؤّك

                                                             
  ١٩، ص )انگلیسي" (موسسھ ي مشاورین"سند  ١٥٧
 ھمان ١٥٨
  ، خطاب بھ بھاییان عالم)١۵٢( ١٩٩۵پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ١٥٩
 ھمان ١٦٠



۶٠ 
 

في ذكر اسم ربھ، لینزل علیھ جنود الوحي عن مشرق اسمي الحكیم العلیم و ینزلن علیھ  شفتاه الیوم یفتح
: مضمون بیان مبارك بھ فارسي، مرقوم از روي متن انگلیسي." (اھل مالء االعلي بصحائف من النوز

اند، لشگریان الھام الھي از آسمان نام ھركس امروز لبانش را بگشاید و نام پروردگارش را بر زبان ر
حالي كھ ھر یك جامي بلورین و نورین  اھل مالء اعلي نیز در. علیم و حكیم من بر او نازل خواھند شد

در ترجمھ ي بیان مبارك بھ انگلیسي، گویا  :تذكر.) (با خود حمل مي نمایند، بر او فرود خواھند آمد
  .)برگردان گشتھ است chalice، خوانده شده و بھ كلمھ ي صحائف، صحائن، بھ معني جام ھا

حضرت ولي امراهللا ضرورت قطعي اقدام و ابتكار فردي بھاییان را مورد تأكید قرار داده و  ۵/۴٧
افراد، ھر اقدام و ھر " صمیمانھ و مستمر و سخاوتمندانھ ي"ح فرموده اند كھ بدون پشتیباني توضی

در راه حصول مقصود نقشھ " مانع و رادعي"است و " ستمحكوم بھ شك"نقشھ ي محفل روحاني ملي 
از ھر فردي كھ بالمآل در "بھ عالوه، تأییدات حضرت بھاءاهللا . ي ملكوتي مركز میثاق ایجاد مي شود

بنا بر این در مركز و مدار ھر ) ترجمھ." (قیام بھ انجام وظیفھ ي خود قصور ورزد سلب خواھد شد
ھ قدرت اجرایي را در دست دارد و تنھا فرد است كھ مي تواند از فرد قرار گرفتھ است ك ،پیشرفتي

در باره ي احساس عدم لیاقت كھ بعضي اوقات . اندازد بھ جریان آن را طریق اقدام و ابتكار شخصي
حضرت ولي امراهللا توصیھ شده  ي مانع از قیام و اقدام افراد مي شود در یكي از توقیعات مباركھ

از طرف افراد و احساس حقارت است  ا كھ متذكر شدید عدم جرأت و ابتكارعلت عمده اي ر"است كھ 
دقیقا ھمین نقاط ضعف است كھ یاران باید بر آن ھا فایق . كھ مانع مي گردد كھ با مردم مذاكره نمایند

زیرا چنین احساسي نھ تنھا آنان را از اقدام باز مي دارد، بلكھ في الواقع موجب مي شود كھ شعلھ . آیند
د كھ ھر یك از آنان كھ كلیھ ي احباي الھي درك نماین فقط ھنگامي. ایمان در قلوبشان خاموش شود ي

قادر است در حد توانایي خود پیام الھي را ابالغ نماید مي توانند امیدروار باشند كھ بھ ھدفي كھ موالي 
فقط . مبلغ امراهللا است ھر فرد بھایي بالقوه...علیم و مھربان برایشان تعیین نموده است نایل گردند
د و بدین ترتیب ثابت نماید كھ بھ رسالت خود َركافي است آنچھ را خداوند بھ او عطا فرموده بھ كار َب

  )ترجمھ ي رسمي(» )ترجمھ." (وفادار است
  
برآوردي از میزان پیشرفت   ،١٩٩٨بیت العدل اعظم، دو سال بعد از شروع نقشھ، در رضوان  ۶/۴٧

اكثریت ممالك ھنوز درگیر توسعھ ي توان آموزشي مورد نیازي بودند  ،در آن زمان .وردند بھ عمل آ
در ھمین عرصھ بود كھ پیام رضوان بر . كھ در آغاز نقشھ براي افزایش نیروي انساني تأكید شده بود

  :نیاز بھ آموزش و آماده سازي مؤمنین براي مقابلھ با چالش ھاي رودرروي خود تأكید نھاد
  
بھ منظور تكامل منظم جامعھ، از جملھ وظایف مؤسسات بھایي آن است كھ رویھ و ترتیب «  ۴٧/٧

خاصي براي پرورش نیروي انساني اتخاذ نمایند تا افراد احبا از قدیم و جدید بتوانند معلومات و 
براي این منظور تأسیس مؤسسات . توانایي الزم را براي توسعھ و تحكیم مداوم جامعھ كسب كنند

زشي ضروري است؛ زیرا این مؤسسات مراكزي ھستند كھ بھ وسیلھ ي آن ھا تعداد كثیري از آمو
وجود این . یا تكمیل نمایندافراد مي توانند توانایي تبلیغ امر و اداره ي امور امري را كسب و 

مؤید اھمیت معارف امري و منشاء نیرو و  توان براي تقویت جامعھ ي بھایي و حیات بھایي  مؤسسات
  )ترجمھ ي رسمي( ١٦١».افرادي است كھ جامعھ را تشكیل مي دھند

  
                                                             

  بھاییان عالم ، خطاب بھ)١۵۵( ١٩٩٨پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ١٦١
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بھ این طریق، در چند سال باقي نقشھ، مشاركت در دوره ھاي مؤسسھ ي آموزشي بھ احبا كمك  ۴٧/٨
بیت العدل . مي كرد توانایي مورد نیاز خود را براي پاسخ گویي بھ ضرورت ھاي نقشھ افزایش دھند

توضیح دادند كھ در فرایند تقویت افراد احبا، نقش اعضاي ھیأت " ینمؤسسھ ي مشارو"اعظم در سند 
  :ھاي معاونت نیز بھ ھمان اندازه حائز اھمیت است

  
 لعاده مھم اعضاي ھیأت معاونت است؛برانگیختن ابتكارات فردي یكي از وظایف فوق ا«  ۴٧/٩

وظایفي كھ مي توانند با كمك مساعدیني انجام دھند كھ با دقت انتخاب كرده، آموزش مي دھند و بھ 
این كار مستلزم تشویق احبا و احیاي ارزش باسالن امر مبارك، و تأكید . پرورش آن ھا اقدام مي كنند

ین امر مستدعي ا. و توجھ بھ اھمیت متجلي ساختن شكوه و عظمت تعالیم الھي در حیات روزمّره است
تقاضاھاي خالصانھ و مؤثر از احبا است تا بھ طور مداوم موجب و موجد اتحاد و اتفاق شوند، نفوس 

، آنان را بھ ساحل ایمانشان را تقویت كرده  مسعده را بھ امر الھي جذب نمایند، آن ھا را تعلیم دھند،
. ف و تردید بھ شھامت و استقامت استاین امر مستلزم ایجاد اعتماد و تبدیل خو. ایقان رھنمون گردند

در این طریق، الزم است كھ اعضاي ھیأت معاونت و نیز نفوسي كھ این ھیأت بھ آن ھا خدمت مي 
مضافا الزم است احبا را در . یھ اتكال نمایندھكند، ضعف خود را فراموش كنند و بھ تأییدات ال

  .مؤثر، ھمراھي نمایندمجھوداتشان در ایجاد و توسعھ ي كفایت و قابلیت خدمات 
اعضاي ھیأت . نقش مؤسسات آموزشي در توسعھ ي این قابلیات را نمي توان قلیل شمرد ۴٧/١٠

معاونت باید از این وسیلھ ي نیرومند براي تبدیل پذیرش منفعالنھ امر مبارك بھ شور و شوق تبلیغ 
مساعي و مجھودات سیستماتیك ھمزمان با ایجاد اشتیاق، باید بھ ھدایت آن در مجاري . استفاده كنند

در متن این اقدام سیستماتیك است كھ پرورش ابتكار فردي سالم و ارتقاء عمل متحد . مساعدت كنند
 ١٦٢».جمعي، دو ھدف تكمیلي را تشكیل مي دھد كھ پیوستھ عضو ھیأت معاونت باید بھ آن متوجھ باشد

  )ترجمھ ي رسمي(
   

، و دعوت بھ تشكیل جلسات دعا، كالس ھاي ٢٠٠١ با آغاز نقشھ ي پنج سالھ در رضوان ۴٧/١١
اطفال، و حلقھ ھاي مطالعھ در كالستر بعد از كالستر، این فرایند تقویت روحاني بھ ثمر نشست و 

 ٢٢در مكتوب مورخ . افزایش یافتم گیري میزان مشاركت مؤمنان در فعالیت ھاي امري بھ نحو چش
  :آمده است  ، مرقوم از جانب بیت العدل اعظم٢٠٠٢آگوست 

   
فرھنگي در حال ظھور است كھ در آن گروه ھایي از پیروان حضرت بھاءاهللا بھ ھمراه «  ۴٧/١٢
بر مي آیند؛ آزادانھ حلقھ ھاي مطالعھ و جلسات  جستجوي حقایق مودعھ در تعالیم الھیھ صدد در ،ھم

اطمینان مساعي خود دعا و كالس ھاي اطفال خود را بر روي دوستان و ھمسایگان مي گشایند؛ و با 
ت یرا متوجھ نقشھ ھایي عملي مي نمایند كھ در سطح كالستر طراحي شده، رشد جامعھ را ھدفي مدیر

  )ترجمھ( ١٦٣».پذیر مي سازد
  
را " قیام بھ فعالیت در سراسر جھان "، ٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧بیت العدل اعظم در پیام مورخ ۴٧/١٣

ر الزم براي اجراي كارھاي وح شجاعت و تھّودر برانگیختن ر"بھ موفقیت دوره ھاي مؤسسھ 

                                                             
 ١٣، ص )ترجمھ ي فارسي" (مؤسسھ ي مشاورین"بیت العدل اعظم، سند  ١٦٢
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢آگوست  ٢٢مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٦٣
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بخصوص، آنچھ "ھمچنین نوشتند . دادند نسبت ١٦٤"مي طلبد رشد كالستر متنوعي كھ ھر مرحلھ از
تدبیر و كارداني در عالم بھایي، رو بھ رشد از ابتكارات فردي و  يدلگرم كننده است مشاھده ي حّس

سخت كوشي در زمره ي  شوق، اعتماد، وفداكاري، شور و . و شجاعت استھمراه با جسارت 
این اطمینان غلبھ ھمچنین  ١٦٥."خصایص و فضایلي است كھ وجھ مشخصھ ي یاران در ھر قاره است

در یكي از  .است نتیجھ ي ابتكار و اقدام فرد ،لم بھایيدر حال ظھور در عا كھ الگوي رشِد داشت
  :رقائم آمده است

   
سالھ بر تزاید جلسات دعا، كالس ھاي اطفال و نوجوانان، و  با تأكیدي كھ در نقشھ ي پنج«  ۴٧/١۴

حلقھ ھاي مطالعھ نھاده شد، یاران در سراسر جھان آموختھ اند كھ چنین جلسات و كالس ھایي را در 
  )ترجمھ( ١٦٦».منازل خود یا در امكنھ ي مناسب دیگر در محلھ ي خود تشكیل دھند

  
در رقیمھ اي . ر حیات جامعھ فوق العاده بوده استتأثیرات این اقدامات د در بعضي جاھا ۴٧/١۵

، حیاتي بس نّباض و پراھتزاز بھ تزاید فعالیت ھاي اساسي در نقشھ ي پنج سالھ"دیگر مي خوانیم 
 ا یك یا چندتقویم ھاي احبا، بتمام شب ھاي  در بعضي از كالسترھا،. جامعھ ي بھایي بخشیده است

   ١٦٧."است پر شده اقدام ابتكاري فردي
بع بعضي تا ،آنچھ الزم بھ توجھ است این است كھ ابتكارات معمولھ توسط یاران در ھر جایي ۴٧/١۶

ر در جامعھ اي غلبھ یابد، بھ كھ اگ اي نیست فردگرایي عنان گسیختھ ضوابط است؛ و از نوع
  :بھ ركود و ایستایي منتھي خواھد شد و در نھایت رھاسازي

  
روزھاي آغازین از بركت یاراني متعھد، مبارز و فعال، چھ در از ھمان ...جامعھ ي بھایي«  ۴٧/١٧

قواي نھفتھ ي این . مھاجرین خارجي، برخوردار بوده است جرگھ يمیان مؤمنین بومي و چھ در 
 افسوس كھ بروز اختالف مكررًا توسعھ ي سالم جامعھ را. بسیار عظیم بوده و خواھد بود ،جامعھ

بعضي نفوس مؤمنھ اي بوده  و در ھر زمان، ناشي از سرسختيلب مختل كرده است؛ اختالفي كھ اغ
بھ این ترتیب، خصیصھ اي كھ مي . داشتھ اند تفاوتيكھ در باره ي مصالح ارجح جامعھ نظریات م

و مانعي بر سر راه  ان و ساده، منشاء اختالف گشتھمنبع قدرت امراهللا باشد، خیلي آس...ند درتوا
  )ترجمھ( ١٦٨».است شدهپیشرفت آن 

  
ي نیز مناسبتي پنج سالھ بوده، با حّس برتري طلب ابتكارات فردي كھ وجھ مشخصھ ي نقشھ ي ۴٧/١٨
  :ندارد

  
در حدي ) تبلغ امراهللا(مجازند در این زمینھ  ھمان گونھ كھ مستحضرید، در دیانت ما، افراد«  ۴٧/١٩

پیام حضرت بھاءاهللا را بھ ھر طریقي كھ تناسب  معقول، ابتكار و نوآوري داشتھ باشند؛ و آزادند
اّما مشكالت وقتي ظاھر مي شود كھ نظریات . شرایط و مقتضیاتشان دارد عرضھ نمایندبیشتري با 

                                                             
 ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٦٤
  ھمان ١٦٥
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۵جوالي  ١٠مكتوب داراالنشاء، مورخ  ١٦٦
  ، از كشور كاناداGuelph، خطاب بھ محفل روحاني محلي ٢٠٠۵جوالي  ٢١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٦٧
  ، خطاب بھ یكي از محافل ملي٢٠٠۴مارس  ١۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٦٨



۶٣ 
 

كلید موفقیت دیگران در مساعیشان ملحوظ مي گردد؛ و  ،راجع بھ روش یا رویكردي خاص ،شخصي
بي پایان منتھي شده، معموال نفوس را از عرصھ ي این دریافتي است كھ در اغلب اوقات بھ مباحثات 

  )ترجمھ( ١٦٩».عمل دور مي سازد
  
و " اشتباه اجتناب ناپذیر است"شخصي است كھ فرد مي فھمد  و اقدام در عرصھ ي ابتكار ۴٧/٢٠

رابطھ ي تنگاتنگ  ،؛ زیرا بھ این طریق او١٧٠"چیز بیاموزد خود از اشتباھات"تمایل نشان مي دھد 
  :را درك مي كند نظرو  عملمیان 

  
غ باید قبل از ھر چیز خود را مبّلتأكید بیش از حد بر این نكتھ كھ   ھمانطور كھ مي دانید،«  ۴٧/٢٠

ن فرد افزوتوجھ روز ،؛ زیرا بھ این ترتیبكاھش فعالیت ھاي تبلیغي بینجامد مي تواند بھ  تبلیغ كند،
الھیھ فقرات كثیره موجود است كھ از ما مي  البتھ در آثار. مي شود متمركز بر تكمیل شخصیت خود

. تعالیم امراهللا را منعكس سازد ،طور فزایندهھ خواھد تالش روزانھ مبذول داریم تا حیات درونیمان ب
ا ھمان اّم. ھمچنین بدیھي است كھ حالت دروني ما تأثیري مستقیم بر موفقیت مساعي تبلیغیمان دارد

بھ  باید ، نباید بھ نقایص خود نظر نماییم؛ بلكھارائھ ي پیام الھي مھنگا تصریح مي كند آثار مباركھ نیز
الزم است مسئلھ ي اصالح حیات دروني و رابطھ ي آن با . قدرت تأییدات الھي اعتماد و اتكاء كنیم

در این راستا، ھمچنین باید بھ خاطر داشتھ باشیم كھ . تبلیغ را در این عرصھ واسع تر نظاره نماییم
مضاف . ، بھ تبلیغ امراهللا فراخوانده شده اندمكتسبھ ، با ھر مقدار از كماالت روحانيبھاءھمھ ي اھل 

 يحیات دروني انسان تأثیر و تكمیل نفس عمل سھیم كردن دیگرن در كالم الھي، در تلطیف  بر این،
  )ترجمھ( ١٧١».عمیق دارد

  
اكراه آمیز وظیفھ مندي، بلكھ از اعماق وجود انسان و  فردي، نھ از یك حّس و اقدام ابتكار ااّم ۴٧/٢٢

  :بھ گونھ ي پاسخي بھ نداي الھي سرچشمھ مي گیرد
  
اجازه دھید . شما را بھ پیش راند اشتیاق بھ تبلیغ امراهللا باید...در سراسر این جھاد عظیم«  ۴٧/٢٣

ارید كلماتش اندیشھ ھایتان را بگذ. اشتیاق و انجذابتان را برافروزد مطالعھ ي منظم آثار الھي شعلھ ي
  )ترجمھ( ١٧٢».را ابالغ پیامش بھ دیگران بدانید شكل دھد كھ ضروري ترین وظیفھ ي حیاتتانچنان 

  
است  و دروني ایمان ھمان معرفت قلبي كھزاییده ي این باور است فردي  و اقدام ابتكارنیز  ۴٧/٢۴

  :كھ بھ گونھ ي عمل بیان مي گردد
  
تعدادي ھرچھ بیشتر از بستگان، دوستان، ھمسایگان و ھمكارانتان را بھ پس قیام كنید و «  ۴٧/٢۵

فرا بخوانید و بھ آنان كمك كنید راه خدمت بپویند تا توسعھ اي قابل توجھ در  مؤسسھ دوره ھاي متوالي
  ...اكنون زمان اقدام است. جامعھ ي بھایي حاصل و حفظ شود

                                                             
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٣فوریھ ي  ٢٠اعظم، مورخ مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل  ١٦٩
  ، خطاب بھ پیروان حضرت بھاءاهللا در اروپا١٩٩۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ١٧٠
  ، خطاب بھ دار التبلیغ بین المللي١٩٩۶آوریل  ٩یاد داشت بیت العدل اعظم، مورخ  ١٧١
 وان حضرت بھاءاهللا در آمریكاي التین و جوزه ي كارائیب، خطاب بھ پیر١٩٩۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ١٧٢



۶۴ 
 

 عاقبت بھاءاهللا كھ ھر مؤمن وظیفھ شناسي را روح مي بخشد، موفقیتبا ایمان بھ حضرت  ۴٧/٢۶
راه با احساس این ضرورت كھ در گفتار و كردار ایمان امري وجداني است ھم. تضمین خواھد شد

تالش و تشویق شما . را با ھم تركیب مي كند) ایمان و عمل(تبلیغ امراهللا این دو خصیصھ . ظاھر شود
روحیھ ي ابتكار و تبعیت از نمونھ  ،مي تواند در حّضار حلقھ ي مطالعھ) ترتیو(بھ عنوان آموزشگر 

ي عملي شما را بر انگیزد و بھ این ترتیب جریاني از نفوس مستعده مأمن و مأواي خود را در امراهللا 
فرصت را از دست ندھید و نھایت سعي خود را براي ھرچھ سریع تر انجام دادن این خدمت . بیابند

خواھد تأییدات مالء اعلي مستعد حمایت از مجاھدات شما  بي تردید. یستھ مبذول داریدشریف و شا
  )ترجمھ( ١٧٣».بود

  
وجھ مشخصھ ي . نفساني تحقق نمي یابد ابتكار و اقدام فردي مورد نظر، در تبعیت از تمنیات ۴٧/٢٧

این، . آفرینندگي نیستجع بھ خالقیت و عقاید رومانتیك را منطبق با برخي ،آن، حركاتي اتفاقي
. پیش مي رودبھ  و یگانگي در مسیر وحدت در دل مي جوشد و ،ابتكاري است كھ با نگاه بھ امكانات

نقشھ ھاي جھاني خود براي بیت العدل اعظم از طریق " دیگر بیان شده رقیمھ ايدر  سان كھ ھمان
. هللا است، تأمین مي فرمایدروشن از فرصت ھا و امكاناتي كھ در مقابل امرا يمنظر ،عالم بھایي
و مقتضیات این نقشھ ھاي متوالي یكسان نیست؛ اّما براي این كھ بھ طور پیوستھ، جامعھ را  مقررات

تمرین تقسیم    در مورد نقشھ ي پنج سالھ، ١٧٤."ل یكدیگرندبھ سمت توفیقات بیشتر حركت دھند، مكّم
مك كرد با وحدت نظر بھ پیشرفت، بھ یاران كممالك بھ كالسترھا و طبقھ بندي آن ھا بر حسب مراحل 

نقاط  ،توانستند بھ نحوي واقع بینانھ" و آنان" تحرك یاران شد تشویق و سبب" این اقدام. پیش بروند
  ١٧٥."پیشرفت را تشخیص دھند مسیر ،ت و ضعف خود را بر آورد كنند و با وضوح بسیارقّو
كھ ارزش عمل  است و اقدام ابتكار فرد صاحب ،این، دیگر يكس از ھر ھتربنا بر این، شاید ب ۴٧/٢٨

جع كردن در درون یك چارچوب را درك مي كند؛ البتھ چارچوبي كھ از پیام ھاي بیت العدل اعظم را
باط و انتظام رابطھ، چنین فردي مي فھمد كھ انض در این. بھ نقشھ ھاي جھاني استخراج شده باشد

بلكھ خصلتي است كھ از اعتقادي دروني نشأت مي چیزي نیست كھ از بیرون بھ كسي تحمیل شود، 
مي آموزد بھ كھ انساني وقتي فقط نتیجھ ي قدرت اراده نیست؛ زیرا روح  ،ا این اعتقاد درونياّم. گیرد

كھ در نھایت ھمان قوانین  اقتداريقوا و كماالت خود را ظاھر مي سازد؛  برتر تسلیم شود اقتداري
وجدان فرد را متأثر مي سازد و بھ اختیاري  ،درك این قوانین. حاكم بر حیات مادي و روحاني است

. كھ بھ مؤسسات امري تفویض شده، و نیز بھ مسیري كھ این مؤسسات تعیین مي كنند، معنا مي بخشد
ھرچند افراد ممكن است بكوشند درك شخصیشان از "بیت العدل اعظم در این مورد اظھار داشتھ اند 

اما چنین اعمالي، اگر در  طریقي كھ بسي ھم توفیق آمیز است؛؛ باشد ناعمالشا ھادي نصوص مباركھ
مسیري كلي كھ مؤسسات مجاز تعیین مي كنند، قرار نگیرد؛ قادر نخواھد بود اعتماد الزم را نسبت بھ 

  ١٧٦."پیشرفت بالمانع مدنیت تأمین نماید
قابل  بیت العدل اعظم تعیین فرموده تا كنون تأثیر مساعي متحدانھ ي افراد در چارچوبي كھ ۴٧/٢٩

اما، تالش ھاي ناظر بر اقدام جمعي ھنوز تمامي قواي مكنونھ ي خود را ظاھر . توجھ بوده است
زماني كھ برنامھ ھاي فشرده ي  –اخیر نقشھ ي پنج سالھ بوده است  این فقط در بخش. نساختھ است

                                                             
  ، خطاب بھ یكي از محافل ملي٢٠٠۵سپتامبر  ١١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٧٣
 ، خطاب بھ دو نفر از مؤمنین٢٠٠٣ژانویھ ي  ٢۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٧٤
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠٢جوالي  ٣١اعظم، مورخ مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل  ١٧٥
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي آمریكا١٩٩۴مي  ١٩مكتوب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٧٦



۶۵ 
 

 .در اقدامات جمعي كسب شده است فرادا در مشاركت ربي مھمھ تجاك –تري یافتھ رشد گسترش بیش
قشھ ھا گفتھ اند نیاز بھ اجراي ، در توصیف این ن٢٠٠١ژانویھ ي  ٩بیت العدل اعظم در پیام مورخ 

طیفي از تالش ھاي تبلیغي است كھ فعالیت ھاي معمول توسط افراد و برنامھ ھاي مطروح توسط "
 ، خطاب بھ محفل٢٠٠۵آگوست   ١٨خ رقیمھ اي اخیره، مور ١٧٧."مؤسسات ھر دو را در بر گیرد

  :گذاردملي آلمان، بر این نكتھ تأكید مي  روحاني
  
دوستان شھر فرانكفورت نیز ھمچون سایر ھمكیشانشان در بسیاري از كالسترھاي اطراف «  ۴٧/٣٠
در خالل نقشھ ي پنج سالھ، تالشي منظم مبذول داشتھ اند تا شرایط الزم براي اجراي یك برنامھ   عالم،

محور مجاھدات آنان این ھدف بوده است كھ تعدادي ھرچھ بیشتر . ي فشرده ي رشد را فراھم سازند
خدمات مورد  بھ طوري كھ نفرات كافي براي اجراي ،مؤسسھ جذب كنند جریان از ھمكارانشان را بھ

شت را پاكنون كھ آن یاران این مرحلھ . نیاز بھ جھت حفظ توسعھ ي شتاب یافتھ ي امراهللا مھیا گردد
یك برنامھ ي فشرده ي رشد ھستند، با این چالش مواجھ خواھند شد كھ در  سر نھاده و آماده ي اجراي
و تبلیغ نفوس مستعده، الگویي از فعالیت بھ حركت  ،فزاینده از مردم موارهجھت دربرگیري تعدادي ھ

  )ترجمھ( ١٧٨». آورند كھ ابتكار فردي و تالش جمعي را با ھم متحد سازد
  
. دبي گمان زمان خواھد برد تا جامعھ ھا عمل كرد قوا در چنین الگویي از فعالیت را فراگیرن ۴٧/٣١

سردرگمي ھایي كھ گھگاھي در عرصھ ي برخورد عقاید و  یاران خواھند دید كھ  با پیشرفت یادگیري،
تازه  مساعیشان براي پیشبرد برنامھ ي فشرده ي رشد پیش مي آید، كاھش مي پذیرد و قوه و تواني

  :مركز توجھ قرار مي گیرد
  
ھمراه با ...نگراني ھاي خالصانھ ي شما راجع بھ ظھور فرایندھاي نقشھ ي پنج سالھ در«  ۴٧/٣٢

توصیھ مي شود شما، با توجھ بھ این كھ یاران در آن كشور، طي . مورد توجھ قرار گرفت ،تحسین
. كرده اند، صبر و شكیب پیشھ كنیدمعدود سنوات اخیره، پیشرفت سریعي در ادراك و اقدام حاصل 

آنان را قادر ساختھ در ھفده كالستر، كھ بیش از ده درصد كل كالسترھاي سراسر  ،این یادگیري
دگرگوني عظیمي از این دست كھ با توجھ بھ . كشور است، برنامھ ي فشرده ي رشد پیاده نمایند

گفتھ شود  اگر د، اعجاب آور نیستمساعي تعداد چنین فراوان از مؤمنین مخلصھ را در بر مي گیر
ري بگذرد و تجارب افزون تري بھ دست آید تا وحدت نظر و عمل كامل تري، راجع بھ تباید زمان بیش

امور مربوط بھ زمینھ ھاي مختلف اداري، تبلیغي، و نحوه ي عمل كرد مؤسسھ ي آموزشي، پدیدار 
یك فرھنگ یادگیري خواھد داد كھ در  سردرگمي و برخورد نظریات بھ تدریج جاي خود را بھ .گردد

خواھند توانست از ابتكارت افراد حمایت كرده، مساعي   آن، مؤسسات خدمت رسان بھ یاران،
  )ترجمھ( ١٧٩».گوناگون را در یك حركت جمعي قدرتمند ادغام نمایند

  
ا طي نقشھ ي پنج سالھ كسب كرده اند، یقینا بھ آنان، در مقابلھ صفات و خصوصیاتي كھ احّب ۴٧/٣٣

و البتھ بس ضروري است كھ آنان چنین كنند، زیرا در حالي كھ . با این چالش جدید، كمك خواھد كرد
الگوي فعلي رشد از طریق تزاید فعالیت ھاي اساسي براي استقبال از مصدقین جدید و درگیر كردن 

                                                             
  ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٧٧
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي آلمان٢٠٠۵آگوست   ١٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٧٨
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۵سپتامبر  ١۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٧٩
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افي بھ نظر مي رسد، اّما این فقط از طریق اقدام جمعي است كھ ترویج و تحكیم آنان در حیات جامعھ ك
و ھنگامي كھ یاران توفیق یابند معارف و خصایص و مھارت ھا و  .رخ خواھد دادمقیاس بزرگ 

توانایي ھاي مورد نیاز براي مشاركت در اقدام جمعي را كسب كنند، جامعھ ھایشان بھ منظري كھ 
آن مرجع مصون در  .د شدنر آغاز نقشھ ي چھار سالھ ترسیم كردند، نزدیك تر خواھبیت العدل اعظم د

  :بیان مي دارند ١٩٩۵دسامبر  ٢۶پیام مورخ 
  
مصدقین جدید باید جذب جامعھ ي محلي نّباضي گردند كھ وجھ مشخصھ اش تحمل و ...«۴٧/٣۴

ھدایتش مي كند؛   اراده ي جمعي بردباري و محبت و دوستي است و حّسي قدرتمند از ھدفمندي و
محیطي كھ در آن توانایي ھاي ھمھ اقشار؛ اعم از مردان، زنان، جوانان و كودكان، پرورش مي یابد 

  )ترجمھ( ١٨٠».و قوایشان براي اقدام متحدانھ تزاید مي پذیرد
  
نوعي چالش یادگیري كاربرد ابتكار منظم و مشاركت در اقدام جمعي، ھرچند بھ وضوح  ۴٧/٣۵

و  ؛ اّما چنین مي نماید كھ براي مسئلھ ي توسعھ ي جامعھ، امري محورينگراني براي فرد است
حصول مشاركت  ، این چالش در واقع،مذكور آمدزیرا، ھمان گونھ كھ در فقره ي فوق . است اساسي

راستین سازمان دھي اجتماعي مورد نظر  بوده، ناظر بر سرشت عمومي در كار پیشبرد امرالھي
  :حضرت بھاءاهللا و نیز رفاه و آسایش جامعھ بھ طور كلي است

  
" انسان بنگرید ھیكلجھان را چون : "حضرت بھاءاهللا خطاب بھ ملكھ ویكتوریا فرمودند«  ۴٧/٣۶

بھ ھمین صورت رتش الھي، را اكنون بھ یقین مي توانیم دنیاي بھایي، یا ا. )م –مضمون بیان مبارك (
وقتي ھر جزء این نقش . نقش خود را دارد  ھر سلول، ھر عضو، ھر عصب، در ھیكل انسان. ببینیم

. شود لن ھر كاري است كھ بھ آن محّوھیكل سالم، توانمند، پرنشاط، و آماده ي انجام داد ؛را بازي كند
. ھیچ سلولي، ھر چقدر ھم ضعیف، جداي از ھیكل حیات نخواھد داشت، چھ خادم آن باشد یا مخدوم آن

بھ ھر عضو و ھمھ ي "؛ بشریتي كھ خداوند نیز صادق است بشریتھمین حقیقت در باره ي 
ي  در مورد جامعھ ،؛ نیز این حقیقت بھ نحوي عالي تر"اعضایش استعداد و قابلیت عطا فرموده است

متحد در و ھم اكنون زنده و پویا و متحد در آرمان ھا،  ،زیرا این ھیكل  جھاني بھایي مصداق دارد؛
آگاھي از وحدت و یگانگي  ر بھ علم و تأیید و حمایت مي طلبد، و منّو واحد روش ھا بوده، از یك منبع

یت الھي، مشاركت ھر بھ ھدا و مفتخر ،ردر این ھیكل ارگانیك مبارك منّوبھ ھمین جھت، . خود است
  )ترجمھ( ١٨١».ستا جھولماست كھ ھنوز بر ما  نشاطي و مصدر قدرت و عظیم، مؤمن حائز اھمیت

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۵سپتامبر  ١۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٨٠
 بھ بھاییان عالم ، خطاب١٩۶۴پیام بیت العدل اعظم، مورخ سپتامبر  ١٨١
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۴٨  

  یادگیري مدیریت رشد
  
، خطاب بھ محفل روحاني ملي ٢٠٠۴پیام مذكور در زیر، كھ بیت العدل اعظم در ماه مي  ۴٨/١

رشد امراهللا در برابر مؤسسات امریھ در ھر جایي، ھندوستان صادر فرمودند؛ چالشي بنیادي را كھ 
  : توضیح مي دھد قرار داده

  
بھایي ھندوستان، با آگاھي  رو بھ فزوني از آحاد مؤمنین در جامعھ ي این كھ تعدادي مداومًا« ۴٨/٢

 جایگاه حقھ ي خود را در خط مقدم فعالیت ھاي بھایياز وظیفھ ي خطیره ي خود نسبت بھ امراهللا، 
ھمچنین . آرزوھاي ما از آغاز نقشھ ي چھار سالھ بوده است كسب مي كنند، یكي از عمیق ترین

بي   مشاھده ي پیشرفتي كھ بھ خصوص در سال گذشتھ، در جھت تحقق این ھدف مطلوب حاصل شده،
فرایندھایي كھ شما بھ حركت آورده و در طول نقشھ ي . نھایت سبب سرور و نشاط ما گشتھ است

رتمندانھ پیگیري كرده اید شروع بھ افاضھ ي ثمراتي كرده اند كھ از دیرباز انتظار مي رفتھ قد جاري
چالشي كھ اكنون در مقابل مؤسسات امراهللا است یادگیري این است كھ امور جامعھ اي مشحون  .است

ع حضرت از حامیان فعال امراهللا چگونھ باید اداره شود؛ و ما اطمینان واثق داریم بھ عنایات الینق
  )ترجمھ( ١٨٢».این امر مھم نیز محقق خواھد شد ،بھاءاهللا

  
طي نقشھ ي پنج سالھ، بھ موزات شتاب یافتن دو جنبش در سطح كالستر، مبرھن شد كھ بھ  ۴٨/٣

بود كھ بیت  ٢٠٠۴در پیام رضوان . عمال نوعي ھماھنگي نیاز استجھت تضمین تداوم پیشرفت، بھ ِا
  :امراهللا درسطح كالستر و نیاز بھ ساختارھاي اداري را مطرح كردندالعدل اعظم رابطھ ي بین رشد 

  
از یك مرحلھ ي فعالیت بھ مرحلھ اي باالتر بھ خوبي در ) كالسترھا(حركت محدوده ھا «  ۴/۴٨

و با ادامھ ي این حركت شمار بیشتري از مردم كھ ھنوز بھایي نشده اند پیوستھ بھ جرگھ  ؛جریان است
. باشور و اشتیاق شركت مي كنند ،نقشھ يي احباي فعال مي پیوندند و در فعالیت ھاي اساس

ساختارھایي براي اداره ي برنامھ ھاي پرتحرك رشد در بعضي از محدوده ھاي پیشرفتھ در شرف 
  )ترجمھ ي رسمي( ١٨٣».ظھور است

  
سپس بھ عنوان پاسخي بھ نیازھاي رشد، چنین ساختارھایي رو بھ ظھور نھادند و ھدف  ۵/۴٨

بیت العدل . یادگیري در كالسترھایي شدند كھ در آن ھا دو جنبش ضروري بھ خوبي در جریان بود
نند آن محفل ، توصیھ مي كخطاب بھ محفل ملي ھندوستان خود مكتوب ذیل، مرقوم از جانباعظم در 

بھ تالش ھایش براي یافتن سازوكاري مناسب در سطح كالستر، بھ جھت ھماھنگ كردن دو امر تزاید 
  :ساني و بھ خدمت گرفتن آن ھا ادامھ دھدمنابع ان

  
ملحوظ داشتھ اید،  یتجّدااز این كھ شما مسئلھ ي رشد در سطح كالستر را ب بیت العدل اعظم«  ۶/۴٨

این كھ شما از یك سو، متوّجھ تضمین این امر ھستید كھ فرایند مؤسسھ در ھر كالستر . بسیار خشنودند
                                                             

  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ھندوستان٢٠٠۴مي  ٧پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٨٢
 ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠۴پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ١٨٣



۶٨ 
 

شتاب فزاینده ي خود را حفظ كند؛ و از سویي دیگر، مشتاقید ببینید منابع انساني حاصل بھ طور منظم 
آن رابطھ ي ضروري میان عناصر بھ میدان خدمت گسیل مي گردند، نشان از وضوحي دارد كھ با 

بیت العدل اعظم مشتاقند بدانند مساعي ناظر بھ ایجاد ساختارھاي  .لف رشد پایدار را در نظر داریدمخت
در بھ چھ صورت در این زمینھ  در سطح كالستر پیشرفت مي كند، و امر یادگیريچگونھ مناسب 

  )ترجمھ( ١٨٤».مي یابد سطح منطقھ گسترش
  
مرقوم از جانب بیت العدل اعظم خطاب بھ محفل ملي مكزیك، در این زمینھ توضیح مكتوبي  ۴٨/٧

  :طرح مؤثر براي ھماھنگي را تشریح مي كند یك بیشتري مي دھد و دو عنصر اساسي
  
مقابلھ با چالش برانگیختن یك چنین رشدي، بھ ایجاد بعضي سازوكارھاي اداري و عمل كرد «  ۴٨/٨

 در اولویت ي كھاین امر از یك طرف، براي ھر كالستر. موكول است مؤثر آن ھا در سطح كالستر
است كھ بھ عنوان ھماھنگ كننده، مسئول تضمین  ھ فردي منتخب از جانب مؤسسھبمحتاج ، است

گروه ھاي نوجوانان باشد؛ و از طرف  تزاید مستمر تعداد حلقھ ھاي مطالعھ، كالس ھاي اطفال، و
مسئول افزایش تدریجي  كھ منشي توانا با یك است در سطح كالستر تشكیل نوعي لجنھمستلزم   دیگر،

تشكیل جلسات دوره اي تأمل و و جلسات دعا، ترتیب مالقات ھاي منظم از منازل مسجلین جدید، 
جمع آوري آمارھاي و نیز بھ كمك اعضاي ھیأت معاونت و مساعدین آنان، در جھت ، باشد بررسي

 شكوش ،تقویت محفل روحاني در ھر محل و وزده روزهالزم و تشویق بھ گسترش ضیافات ن
  )ترجمھ( ١٨٥».نماید

  
، خطاب بھ محفل ٢٠٠٣سپتامبر  ١۶مكتوبي دیگر مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ۴٨/٩

  : ملي فیلیپین، جزییات بیشتري از این طرح را توضیح مي دھد
  
عدودي از روشني بر مي آید كھ اكنون ماز تمامي گزارش ھاي واصل بھ مركز جھاني بھ «  ۴٨/١٠

اما براي وقوع چنین رشدي، نیاز بھ ساختارھایي اداري . ي رشد سریعندكالسترھاي فیلیپین آماده 
بیت العدل . است كھ باید براي حمایت از فرایندھاي ترویج و تحكیم، در سطح كالستر مستقر شود

مؤسسھ و  ھاي بھ طرحي مي شود كھ نقشدارد منجر  شما اعظم مسرورند كھ مي بینند مشاورات
محرز است كھ مطابق این طرح، بنیاد مطالع االنوار . شوراي منطقھ اي را بھ روشني معین مي كند

براي ھر یك از كالسترھا فردي را انتخاب و ) مؤسسھ ي ملي مسئول براي توسعھ ي منابع انساني(
س ھاي امري اطفال، و گروه ھاي نوجوانان مسئول تضمین تزاید منظم تعداد حلقھ ھاي مطالعھ، كال

فزاینده اي از آموزشگران  چنین ھماھنگ كننده اي باید، در سطح كالستر، با تعداد. خواھد كرد
و مربیان كالس ھاي اطفال كار كند و بھ حفظ شوق و ذوق آنان و بھبود كیفیت خدماتشان ) تیوترھا(

  .كمك نماید
موزشي، تعداد مشتاقاني كھ بھ خدمت امراهللا بپردازند؛ معارف این فرایند آ با قدرت گرفتن ۴٨/١١

. افزایش خواھد یافت ،بھ كار گیرندجدیده ي خود را با دیگران مشترك شوند؛ و آنچھ را آموختھ اند 
فرض بر این است كھ براي تسھیل مساعي این دوستان متبّحر، و ھدایت انرژي ھایشان بھ سمت اقدام 

                                                             
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ھندوستان٢٠٠٣نوامبر  ٢۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٨٤
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي مكزیك٢٠٠٣آگوست  ٢۶از جانب بیت العدل اعظم، مورخ مكتوب مرقوم  ١٨٥
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ي قوي با یك منشي كامال توانا انتخاب خواھد كرد تا در سطح اطقھ اي لجنھ جمعي مؤّثر، شوراي من
برنامھ ي دیدار از منازل اجراي وظایف این لجنھ عالوه بر نظارت بر . كالستر بھ فعالیت بپردازد

عبارت خواھد بود  جامعھ براي تعمیق معارف آنان نسبت بھ مبادي امراهللا، كم كارانمسجلین جدید و 
تشكیل ضیافات . كالستر سطح ھاي تبلیغي كوتاه مدت و توسعھ ي جلسات دعا دراز ترفیع برنامھ 

ھمچنان یكي  نوزده روزه و تقویت محافل روحانیھ ي محلیھ و جمع آوري اطالعات آماري الزمھ نیز
وضعیت رشد، نھ تنھا در  براي برآورداین اطالعات آماري . از اقدامات اولیھ ي این لجنھ خواھد بود

سطح كالستر، بلكھ نیز در سطوح منطقھ اي و ملي از اھمیت حیاتي برخوردار است و در این رابطھ 
بیت العدل اعظم از استماع این خبر كھ مسئولیت تشویق و ھدایت موظفین اجراي برنامھ ي گزارش 

گذاشتھ شده است، ابراز ...معضو محترم آن محفل، سركارخانبھ عھده ي  ،ھاي آماري در سطح كشور
  .خوشنودي كردند

را انجام دھد؛  كارھاي این لجنھمي تواند بھ تنھایي بسیاري از  منتخب منشي بھ نظر مي رسد ۴٨/١٢
اما این امكان نیز موجود است كھ از بعضي مؤمنین معین خواستھ شود برخي كارھاي اداري را بھ 

تي كامال ر حالي كھ ھر كدام در حوزه ي خدملجنھ، دھماھنگ كننده ي مؤسسھ و این . عھده گیرند
مشخص خود عمل مي كنند، در جھت تضمین ھماھنگي مؤثر فعالیت ھا، با یكدیگر ھمكاري نزدیك 

بسیار مناسب است كھ بالفاصلھ بعد از یك برنامھ ي فشرده براي ازدیاد براي مثال، . خواھند داشت
را بھ  ه و آماده اند معارف مكتسبھي مؤسسھ را تمام كردتعداد كساني كھ كتاب دوم سلسلھ دروس اصل

بھ ھمین صورت، . اشتراك بگذارند، یك برنامھ ي فشرده ي براي مالقات ھاي خانگي بھ اجرا در آید
تأمل در باره ي میزان پیشرفت در  ف بھ ترتیب جلسات مشورتي دوره اي برايموظ ،ھرچند لجنھ

باید كامال با ھماھنگ  ي حاصل از این مشاوراتفعالیت ھا و زمان بندي برنامھ كالستر است، اما
بدیھي است اعضاي ھیأت معاونت و مساعدین آنان نیز . كننده مؤسسھ بھ بحث و بررسي گذاشتھ شود

در اجراي وظائفشان،  حمایت و پشتیباني بي دریغ بھ عمل  مؤسسھ ي این لجنھ و ھماھنگ كنندهاز 
  )جمھتر( ١٨٦».خواھند آورد

  
آغاز نقشھ ي پنج سالھ توضیح دادند كھ اجراي یك برنامھ ي فشرده  البتھ، بیت العدل اعظم در  ۴٨/١٣

مستلزم ھمكاري نزدیك مؤسسھ، اعضاي ھیأت معاونت و مساعدین آنان، و لجنھ ي تبلیغ "ي رشد 
آمادگي  لھ ي اما فقط زماني كھ تعدادي كافي از كالسترھاي اطراف عالم بھ مرح ١٨٧."منطقھ اي است

بیت العدل اعظم . براي اجراي چنین برنامھ ھایي رسیدند، اھمیت مفھوم موجود در این بیان درك شد
  :توضیح داده اند" مؤسسھ ي مشاورین"برخي از این مفاھیم را در سند 

  
آن ھا . چند جانبھ است ،مشاركت اعضاي ھیأت ھاي معاونت در این جریان طرح و اجراء«  ۴٨/١۴

در مذاكراتي شركت مي كنند كھ اھداف و دستاوردھاي جھان شمول امر مبارك تجزیھ و تحلیل مي 
نیازھا تشخیص داده مي  و شود؛ وضعیت اجتماع و قواي عامل در آن بررسي مي گردد؛ و فرصت ھا

بب ایجاد دیدگاه ھاي آن ھا دانش خویش از امر مبارك را در مشاورات مطرح مي سازند كھ س. شود
آشنایي آن ھا با احّبا و استعداد ھاي بالقوه ي آن ھا، بخصوص . مشترك و تدابیري براي رشد مي شود

را بھ جلب ) معاونین(وقتي كھ این استعدادھا در اثر مساعي مؤسسات آموزشي توسعھ مي یابد، آن ھا 

                                                             
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي فیلیپین٢٠٠٣سپتامبر  ١۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٨٦
  ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ١٨٧
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قابل درك باشند قادر ) احبا(ي آن ھا توجھ احبا بھ خصوصیات نقشھ ھاي عملي كھ واقع بینانھ و برا
 ،ك را در سطح محلي و پیگیري تا تكمیل طرحشبكھ ي مساعدین انتخابي آن ھا وسایل تحّر. مي سازد

حاكم است، بھ آن ) ھیأت معاونت(از ھمھ، محبت و احترامي كھ بر فضاي آن  باالتر. فراھم مي آورد
ل نموده، جامعھ را بھ اقدام بھ عمل ھدایت ھا فرصت مي دھد تا بھ عنوان علمداران جامعھ عم

  )ترجمھ ي رسمي( ١٨٨».نماید
  
 ١٨٩"چالش برانگیز موضوع"مي افزایند  توضیح بیشتر داده، در این زمینھ بیت العدل اعظم ۴٨/١۵

  مستلزم كار اعضاي ھیأت ھاي معاونت با جامعھ ھاي محلي
اجتماعي، كھ در جھان امروز تعیین كننده آن است كھ از مفروضات محدود راجع بھ نظم ...« ۴٨/١۶

زیرا این جمع، مشتاق القاء معاني روحاني در . ه احتراز شودي نظریھ و عمل اداري است، بالمّر
تقّدس را در قلب جامعھ قرار مي ) بوده،( است) جمعي(جمیع اقدامات، اعم از انفرادي یا اجتماعي 
  )ترجمھ ي رسمي( ١٩٠».معطوف مي سازد) جامعھ( دھد و تمام تأمالت مربوط بھ فعالیت را بھ آن

  
بي تردید، در ماه ھا و سال ھاي آینده، با شتاب گرفتن فرایند توسعھ، مقادیر افزون تري از  ۴٨/١٧

ھمین . یادگیري راجع بھ اداره ي امور جامعھ ھاي متشكل از حامیان فعال امراهللا حاصل خواھد شد
در مكتوب مذكور در فوق، خطاب بھ محفل ملي فیلیپین، بھ . بروزندحاال، بعضي از چالش ھا در حال 

  :یك مورد مھم از آن ھا اشاره شده است
  
در جامعھ  و پویایي اگر قرار است تحركي تصور كنید، بمي توانید بھ خو ھمان گونھ كھ«  ۴٨/١٨

بھ عوت شود ي شما تا حد زیادي شتاب گیرد؛ الزم خواھد بود از بعضي یاران در سطح كالستر د
كلمھ ي احتیاطي نیز باید گفتھ اما . را بھ خدمت امراهللا اختصاص دھند صورت تمام وقت، دروه اي

دستگاھي با حجم مورد نظر، اگر از ابتدا متكي بھ مساعي تعداد فعالیني مشخص و تكراري  .شود
ي خود را از قوا ي كھچنین دستگاھي باید نیروي محّر. و پیشرفت كند نمي تواند استقرار یابد باشد،

، بھ عنوان آموزشگر كھ بدون انتظار كمك مالي ؛ كساني اخذ كند روحاني نفوس مخلصھ ي مستقیمھ
مشتاق خدمت در  ، یا برگزار كننده ي جلسات دعا، یا شركت كننده در برناھھ ھاي تبلیغي،)تیوتر(

 غبرارا بر بسیط  ابھيبت ملكوت ، مساعدت خالصانھ و داوطلبانھ بھ نقشھ ھایي كھ عاقسبیل الھي بوده
فنانشان از این دست است كھ باید  شور و نشوري .مستقر خواھد كرد، بھ آنان سرور و نشاط مي بخشد

  .وجھ مشخصھ ي جامعھ ي شما باشد
واضح است وقتي . البتھ از این مطلب چنین بر نمي آید كھ ابزار و امكانات مادي الزم نیست ۴٨/١٩

و  یابد معیني از توسعھ مي رسد، بعضي منابع مالي باید بھ آن اختصاص كالستري بھ مرحلھ ي
كھ در نظر گرفتھ شود  اي براي معدود نفوس مؤمنھمبالغي نیز باید بھ عنوان كمك ھزینھ ي زندگي 

بھ طور ، چنین كمكيبدون  بوده، وضع مادیشان اجازه نمي دھد موظف بھ امور اداري یا ھماھنگي
اما اگر چنین كمكي، براي انجام دادن خدماتي مثل اداره ي . امري مشغول گردند بھ خدمات ،تمام وقت

جلسات دعا یا كالس ھاي اطفال، كھ مؤسسھ ي آموزشي بھ جھت مشاركت عموم احبا و بھ عنوان 
                                                             

كلمات درون پرانتزھا براي روشن تر شدن مفھوم، توسط مترجم : توضیح. ١۶، ص)ترجمھ ي فارسي" (ي مشاروینمؤسسھ "سند  ١٨٨
  .اضافھ شده است

  ١۵ھمان، ص  ١٨٩
  .كلمات درون پرانتزھا براي روشن تر شدن مفھوم، توسط مترجم اضافھ شده است: توضیح ھمان، ١٩٠
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ھایي بروز خواھد  فتگيدارك مي بیند، ارائھ شود؛ آشت معھ ي بھایيبخشي از تجلي طبیعي حیات جا
در تخصیص منابع مالي بھ كالسترھا، بیشترین بھ طور كلي، . كرد و اھداف رشد تحقق نخواھد یافت

از تناسب پایدار بودجھ ي جامعھ بھ زودي  ،عمال گردد؛ در غیر این صورتدقت و تدبیر باید ِا حّد
  )ترجمھ( ١٩١».د یافتو ھزینھ ھاي كل طرح بھ میزاني بازدارنده فزوني خواھ خارج خواھد شد

  
كالستر حائز ضرورت فوري است؛ بلكھ ارسال اعانات  نھ فقط جریان منابع مالي بھ درون ۴٨/٢٠

. از درون كالستر بھ سطوح ایالتي و منطقھ اي و حتي ملي نیز از اھمیت حیاتي برخوردار است
ستان پیرامون این مكتوبي مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، از تأمالت مجدانھ ي محفل ملي ھندو

  :طرفھ بھ گرمي استقبال مي كند جریان دو
  
شما مي خواھید این امكان را كھ صندوق دار ملي در ھر یك از ایاالت پیشرفتھ تر  ظاھرًا«  ۴٨/٢١

ایاالتي كھ بھ مرحلھ ي معیني از  مورد بھ عنوان دستیار خود تعیین كند، فقط درشخص مطمئني را 
بھ شما تسلیم نموه است چنین بر مي آید كھ این ...از سندي كھ آقاي. رشد رسیده اند فراھم نمایید

دستیار، بھ نیابھ از طرف صندوق دار، بدایتا مسئول جمع آوري و ارائھ ي اعانات بھ شوراي ایالتي و 
این، ایده اي سازنده است؛ و توصیھ مي شود . بودنیز تخصیص وجوه بھ لجنھ ي رشد كالستر خواھد 

بیت العدل اعظم . اطمینان حاصل كنید كھ تقشھ ي فعالیت ھا، رویكردي منظم بھ اجراي آن داشتھ باشد
  )ترجمھ( ١٩٢».ندیافت تجارب شما در این زمینھ ھستمنتظر در

  
صرف عاقالنھ ي منابع موارد ماز جملھ "از فقره ي فوق بھ وضوح چنین بر مي آید كھ  ۴٨/٢٢

مسئلھ ي تخصیص مبالغ است بھ تمام سطوح جامعھ؛ اعم از سطح ملي، از   سطح كالستر،مادي در 
، سطح منطقھ اي، و )براي توسعھ ي منابع انساني(جملھ خود محفل روحاني ملي و نماینده ي آن 

  :استاعظم، در ھمین رابطھ  لمكتوب زیر، مرقوم از جانب بیت العد ١٩٣."سطح محلي
  
پیوستھ پویایي و شتاب مي یابد، و  ،دیگر بعد از كشور يھمچنان كھ رشد امراهللا در كشور«  ٨/٢٣

براي پایداري فرایندھاي ترویج و تحكیم در كالسترھاي اطراف عالم مقرراتي وضع مي شود؛ مسئلھ 
بھ . مي گیرد ي مدیریت صحیح منابع مالي توسط محافل ملي و عوامل آن ھا، اھمیت فزاینده بھ خود

از فرصت ھاي عظیمھ اي كھ اكنون خود نمایي مي كنند  ویژه، اگر قرار است بعضي محافل ملیھ
نیاز بھ كمك براي توسعھ ي توانشان خواھند داشت تا امور اقتصادي خود را اداره كنند و   بھره ببرند،

حسابرسي را در تمام سطوح قابلیت اي مالي ترتیب دھند كھ كفایت و شفافیت و ) system(سامانھ 
  )ترجمھ( ١٩٤».تضمین نماید ،جامعھ، از ملي گرفتھ تا محلي

  
فقط جریان منابع مادي بھ درون كالستر و بھ بیرون از آن نیست كھ مستلزم توجھ این اما  ۴٨/٢۴
ي در فقره . بھ ھمین میزان، جریان اطالعات، تا حد زیادي بھ صورت آمار، حائز اھمیت است. است

ي آمار مركز جھاني خطاب بھ چندین محفل ملي مرقوم داشتھ، از  مأخوذ از نامھ اي كھ دایرهزیر، 
                                                             

  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي فیلیپین٢٠٠٣تامبر سپ ١۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٩١
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ھندوستان٢٠٠۵فوریھ ي  ١۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٩٢
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي فیلیپین٢٠٠٣سپتامبر  ١۶مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٩٣
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۴نوامبر  ١٧العدل اعظم، مورخ مكتوب مرقوم از جانب بیت  ١٩٤
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ھ حفظ این جریان اطالعاتي ـده تا بـھ طراحي شـك ھ اي سخن مي رودـھ ي ویژه ي رایانـیك برنام
  :كمك كند

  
 اشاره رفتھ، بھ آن" ريبرنامھ ي  گزارش آما"برنامھ اي كھ تحت عنوان براي استفاده از «  ۴٨/٢۵

است كھ یك كشور بھ كالسترھاي متعدد تقسیم شده و در غالب آن ھا تعدادي جامعھ ھاي بر این فرض 
این برنامھ بھ نحوه صحیح بھ كار گرفتھ شود، اطالعات مربوط در كشوري  اگر. محلي موجود است

د شد و بعد بھ در سطح كالستر جمع آوري و ثبت خواھ ،بھ عضویت در ھر محل و نیز موارد دیگر
در آمارھاي جھاني جامعھ ي بھایي  ، وسطوح منطقھ اي و ملي و سرانجام بھ مركز جھاني ارسال

 ،فرایندي پویا ایجاد كند كھ در آن) system(امید مي رود گزینش این سامانھ . ادغام خواھد گشت
مرتبا بھ روز شود و اطالعات از یك  ،ھاي مربوط بھ امور محلي و عضویت در جامعھداده ستون 

تأمین تصویري از موقعیت جاري یك  ،در این راستا، مقصد برنامھ. سطح بھ سطح دیگر منتقل گردد
است و نھ سابقھ ي تاریخي  )یا یك تصویر فوري(محل، كالستر، منطقھ، یا كشور در تاریخي معین 

بھ  در ھر سطحي تأمین كند ورش ھا را برنامھ قادر است مجموعھ اي از گزابھ این ترتیب، . آن
  )ترجمھ( ١٩٥».عنوان ابزاري كارآمد براي برآورد موقعیت رشد و برنامھ ریزي براي آن بھ كار رود

  
در مكتوبي كھ اخیرا از جانب بیت العدل اعظم خطاب بھ محفل ملي آلمان نوشتھ شده، اھمیت  ۴٨/٢۶

  :جریان چنین اطالعاتي تأكید گشتھ است
  
معدود محافل روحاني  آن كھ محفل شما در زمره ي ن رابطھ، بیت العدل اعظم واقفنددر ای«  ۴٨/٢٧

، یك پایگاه اطالعاتي دقیق براي جوامع خود "برنامھ ي گزارش آماري"با استفاده از  ملي است كھ
، این برنامھ ابزاري است كھ براي جمع آوري و حفظ آمار و ارسال آن بھ سطوح ملي. ترتیب داده اند

اطمینان حاصل  ، توصیھ مي شودآمیز بودهاین توفیق شما تحسین . در مركز جھاني طراحي شده است
بھ عنوان وسیلھ اي براي آگاھي از تحوالت جامعھ در  برنامھ، ناشي از كاربرد اطالعات كنید كھ

  )ترجمھ( ١٩٦».آن، مورد استفاده قرار گیرد  تمامي سطوح، و ھدایت صحیح
  
جھ شود كھ در فقره ي فوق، بیت العدل اعظم، جریان منابع ماّدي و اطالعات، مھم است تو ۴٨/٢٨

ه بر این، عالو. ملحوظ مي دارند در قاعده ي جامعھ براي حمایت از امور امراهللاھر دو را ابزاري 
از سطح زیرین  معھ در یك سطح، مستقیمامي شود این است كھ اداره ي امور جا آنچھ متزایدًا مبرھن

ھدایت مي  )خطاب بھ یكي از مؤمنین( مكتوبي مرقوم از جانب بیت العدل اعظم. تأثیر مي پذیرد آن
درك بھتري   كامال محتمل است كھ شما با مالحظھ ي ضرورت ھا و نیازھا در سطح منطقھ اي،"كند 

بطھ، در این را ١٩٧."از این موضوع بیابید كھ كارھا و روال ھا در سطح ملي چگونھ باید ترتیب یابد
در سطح  ي معین، بررسي دستگاه اداري خودبر اساس طرح ق مي شودتشوی نیز محفل ملي ھندوستان
  : نیزو  یدكالستر را اغاز نما

                                                             
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي نامیبیا٢٠٠۵جوالي  ٨رقیمھ ي داریره ي آمار مركز جھاني بھایي، مورخ  ١٩٥
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي آلمان٢٠٠۵آگوست  ١٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٩٦
 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۴ژانویھ ي  ١۵ب بیت العدل اعظم، مورخ مكتوب مرقوم از جان ١٩٧
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كھ براي حمایت از فرایندھاي ترویج و تحكیم و با ھدف  را عمل كرد ساختارھاي جدیدي...« ۴٨/٢٩
عمل كرد محفل ملي و تشكیالت تابعھ  ،تعیین تأثیر آن ھا بر امور اداري شوراھاي ایالتي و سپس البتھ

  )ترجمھ( ١٩٨».)است، مورد مالحظھ قرار دھد( ھا آن استقرار در حال ،ي آن
  
واضح است كھ تلطیف دستگاه اداري در سطوح منطقھ اي و ملي، عرصھ ي  ،بنا بر این ۴٨/٣٠

فقره ي زیر، مستخرج از مكتوب مرقوم . دیگري براي یادگیري بوده، محتاج توجھ روز افرون است
ملي فدراسیون روسیھ،  روحاني ، خطاب بھ محفل٢٠٠۵مي  ٢٧از جانب بیت العدل اعظم، مورخ 
با تقسیم "وضوع كھ در این مكتوب آمده است این م. مي دھد توضیحات بیشتري در این رابطھ

ق كوچك جغرافیایي؛ عمال كالسترھا عرصھ ي جدید فعالیت شده اند؛ بھ این معني كشورھا بھ مناط
است كھ اكنون، تقسیمات زیادي كھ مرتبط با ترویج و تحكیم امراهللا ھستند، در آن سطح انجام مي 

  :مكتوب ادامھ مي دھد." شود
  
با چنین تحوالت دامنھ داري كھ در سطح كالستر رخ مي دھد، تقویت شوراي منطقھ اي «  ۴٨/٣١

شما خود متوجھ شده اید كھ در كشوري بھ پھناوري و گستردگي روسیھ . بھایي اھمیت ویژه مي یابد
از طرف . با جوامع یاران ارتباط نزدیك و مستمر داشتھ باشد راي محفل شما بسیار دشوار استب
، و قابلیت ي خود، توانایي ھاي جامعھ ھاي محلي ناحیھ راھاي منطقھ اي از منابع یارانگر، شودی

از آنجا كھ این شوراھا مسئولیت ارتقاء امراهللا در منطقھ ي . آگاھي دقیق دارند ھاي محافل روحاني
مي یابند و در تحلیل و بررسي قوا و نیازھاي آن ھا مھارت و توانایي   بھ عھده مي گیرند،را خود 

بنا بر این، بھ نظر . در اجراي نقشھ، بھ طراحي طرق مناسب اقدام مي نمایند ،مبتني بر این برآوردھا
  . شما در عمل كرد مؤثر شوراي منطقھ اي نھفتھ است بھ نگراني بیت العدل اعظم، پاسخ

اجراي در سطح ملي، مسئولیت محفل شما تقویت مساعي شوراي ھاي منطقھ اي براي  ۴٨/٣٢
مستمر و محبت آمیز بر كار آن نظارت  :است ھا این مسئولیت زمره ي در. وظایف خطیرشان است

، تقویت منابع براي آن ھا الزم منابع آموزشيھا، تشویق و ھدایت آن ھا در موارد نیاز، تأمین كتب و 
ي جمع آوري و انتشار ، و ترتیب سامانھ اي كارآمد برافزاینده اشانبراي مراقبت از فعالیت ھاي   مالي
با كفایت و  بتوانند رفع نیازھاي شوراھاي منطقھ اي با این ھدف كھ و بھ طور خالصھ،؛ یشانآمارھا
ا شوراھاي منطقھ اي بھایي ھم باید مراحل مختلف تكامل را طي كنند؛ اّم. نمایندعمل  خاطر اطمینان

ند؛ و بعضي دیگر از ھمان آغاز قادرند بھ مقادیر بیشتري از ھدایت محتاج ،بعضي از آن ھا در بدایت
  )ترجمھ( ١٩٩».عمل نمایند كامل و اختیار با آزادي

  
 ،با توجھ بھ چنین مسئولیت ھاي خطیري است كھ بیت العدل اعظم براي یكي از محافل ملیھ ۴٨/٣٣

انتخاب شوند، شرح  بھایي بعضي خصایص نفوسي را كھ قرار است بھ عضویت شوراي منطقھ اي
  :مي دھند

  
ھمان گونھ كھ مستحضرید شوراي منطقھ اي بھایي نقش حساسي در اجراي مؤثر نقشھ ي «  ۴٨/٣۴

جامعھ ي بسیار خجستھ ي شما كھ در صف مقدم حامیان حضرت بھاءاهللا در . پنج سالھ بھ عھده دارد

                                                             
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ھندوستان٢٠٠٣نوامبر  ٢١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٩٨
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي فدراسیون روسیھ٢٠٠۵مي  ٢٧مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ١٩٩
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ھ ھاي برنامكھ اي رسانده  را بھ مرحلھ آفریقا قرار دارد، ھم اكنون تعداد قابل توجھي از كالسترھا
این تعداد تزاید  ،در نقشھ ي آینده. دو محافظت شوبھ اجرا در آمده  در آن ھا ندفشرده ي رشد مي توا

 ،بنا بر این بسیار حیاتي است كھ محفل ملي در انتخاب اعضاي شوراھاي منطقھ اي. ھم خواھد یافت
اني كھ اعضاي ھیأت و چھ از بین كس مي دھند چھ از میان كساني كھ محافل روحاني محلي پیش نھاد

شما با در نظر گرفتن وظایف ویژه ي . ، نھایت احتیاط را بھ خرج دھدمي كنند ھاي معاونت توصیھ
در فعالیت ھاي نقشھ، و  م خوداین شوراھا، باید زنان و مرداني را انتخاب كنید كھ با تجارب مسّل

و حاالت سازنده، مي توانند بھ  در فرایندھاي یادگیري، و با رفتار پسندیده ظرفیتشان براي مشاركت
ھمھ چیز بھ كیفیت . در استان ھاي مختلف بھ پیش ببرند را ، جریان دخول افواجوجھبھترین 

مشاروات شما بستگي دارد؛ مشاوراتي كھ باید با روح حقیقي بھایي، و با احساس حضور متواضعانھ 
ھاده، و مصالح گروھي را كنار ندر برابر حضرت بھاءاهللا، و در حالي كھ تمامي منافع شخصي و 

 ٢٠٠».كھ براي ھمھ ي شما عزیز است، مي اندیشید، صورت پذیرد فقط بھ بھترین منافع امر الھي
  )ترجمھ(
  
سواي این . براي تشكیل شوراھاي منطقھ اي ندارندرا شرایط الزم  ،البتھ ھمھ ي ممالك ۴٨/٣۵

تصمیم بگیرند در ھر زماني، "یھ است كھ مسئلھ، این وظیفھ ي خطیره ي تمامي محافل روحانیھ ي مل
محفل ملي باید با توجھ بھ كوچكي یا  ٢٠١."استفاده كنند ھ مي خواھند از منابع در دسترس خودچگون

اداري الزم در  و تنظیمات بزرگي كشور، و نیز سادگي یا پیچیدگي فعالیت ھاي جاري، بھ ترتیبات
از زیاده روي  در حالي كھ ھر محفلي باید"داشتھ اند بیت العدل اعظم بیان . ت گماردسطح ملي ھّم
ا براي ھماھنگي و حمایت كار ترویج و تحكیم و اجراي وظایف ضروریھ ي دیگر ، اّماداري بپرھیزد

در این رابطھ، بیت العدل اعظم  ٢٠٢."در سطح ملي، درجاتي از ترتیبات و اقدامات اداري الزم است
  :ني ملي ایاالت متحده ي آمریكا تأمین نموده اندنقطھ نظریات زیر را براي محفل روحا

  
در تعدادي واقعي از كالسترھاي  صحیح برنامھ ھاي فشرده ي رشد د نسبت بھ اجرايتعّھ«  ۴٨/٣۶

سطح كشور، باید زمینھ را مھیا سازد براي رسیدگي بھ اسئلھ ي متعدده ي مرتبط با تنظیمات 
بھ قصد مقابلھ با چالش ھاي ناشي از توسعھ ي توده اي  ، وضروریھ در امور اداري و مالي

)massive expansion...( ،را  دیگر بھتر است بعضي نكات ،با التفات بھ سرشت این سازوكارھا
  .ملحوظ داریدھم 
  كھ چنین سریع در قاعده ي جامعھ در حال ظھور است، با درك طبیعت رشد و پیشرفتي ۴٨/٣٧

ج و توسعھ ي امرهللا را مي توان بھ بھترین نحو، در سطح منطقھ یا برنامھ ھاي مربوط بھ تروی
الت وابستھ یكمساعي تش. تجارب عملي تضمین گرددل آن ھا منطبق با تا تحّو ،كالستر مدیریت نمود

بھ آن ھا در این  لمسئولیت ھاي محّو مورد ارزیابي قرار گیرد تا تضمین گردد مبادا ي ملي باید
زیادي تغییر كند و  در موارد افراط، برنامھ ھاي آن ھا باید تا حّد. سطح، خارج از حد ظرفیتشان باشد

اركت احباب در برنامھ یا تقسیم مش اعمال، قو تفّر افكار تا از بروز تشتت ،یا حتي بھ كلي حذف گردد

                                                             
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي جمھوري دموكراتیك كنگو٢٠٠۵اكتبر  ٢٧مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  مكتوب ٢٠٠
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي مولداوي٢٠٠٣دسامبر  ١۵مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٠١
  ھمان ٢٠٢
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چنین وضعي منتھي بھ مقاصد متقاطع  ؛ زیرا، اجتناب شودو اھمیت ذاتي با ھر ارزش ھاي متوازي
  )ترجمھ( ٢٠٣».شده، وقت و انرژي محدود مؤمنین را ھدرخواھد داد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده ي آمریكا، خطا٢٠٠۵اكتبر  ١٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٠٣
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۴٩  

  ك بخشیدنیادگیري نقشھ طرح كردن و تحّر
  
جریاني است  نقشھ اساسًا"..رح نقشھ اظھار داشتھ اند ط العدل اعظم در اشاره بھ فرایندبیت  ۴٩/١

روحاني كھ طّي آن جوامع و تشكیالت مي كوشند تا فعالیت ھاي خود را با اراده ي الھي ھماھنگ 
دو "لي الھي و نقشھ ي اختصاصي الھي نقشھ ي كھمچنین بیان داشتھ اند  )ترجمھ ي رسمي( ٢٠٤."كنند

نقشھ ي كلي . رود كھ در آن نوایاي الھیھ براي نوع بشر بھ پیش مي) ھستند(طریق شناختھ شده اي 
الھي متضمن نزول بالیا و مصائبي است كھ ظاھرا در اثر اغتشاشات و بي نظمي ھاي تصادفي بھ 
پیش برده مي شود؛ اما در حقیقت بھ نحوي قاطع و خلل نا پذیر بشریت را بھ سوي وحدت و بلوغ 

مسیر آن بي خبرند و ند كھ از ھستعوامل اجراي این نقشھ ي كلي الھي غالبا مردماني . سوق مي دھد
بر خالف نقشھ كلي الھي كھ بھ نحوي اسرار آمیز ...حتي با غایت و مقصودش خصومت مي ورزند

عمل مي كند، نقشھ ي اختصاصي الھي بھ طور وضوح طراحي و ترسیم گردیده و طبق روالي منظم 
ترجمھ ي ( ٢٠٥."ھدف غایي این نقشھ صلح اعظم است. و معلوم براي اجرا بھ ما سپرده شده است

 نقشھ اي جھاني تحت حكومت ،ھر یككھ  تحقق مي یابد نقشھ ي اختصاصي الھي طي مراحلي )رسمي
بھ تحقق "بیت العدل اعظم ھمچنین اشاره مي نمایند . ریاست امراهللا آن را طراحي مي نماید واست 

 ٩پیام مورخ در  ٢٠٦."ھدف چنین نقشھ اي است كھ ھمھ ي ما باید تفكر و توان خود را اختصاص دھیم
بھ خصوص بھ نقشي كھ مؤسسات امریھ در تحقق چنین ھدفي بھ عھده  ، معھد اعلي٢٠٠١ژانویھ ي 

  :دارند اشاره مي فرمایند
  
الھي در حال وقوع است و قوایي كھ بھ وجود مي آورد بشر را بھ ) كلي(نقشھ ي بزرگ «  ۴٩/٢

فعالیت ھاي خود باید بكوشند تا تشكیالت امري در برنامھ ریزي . سوي سرنوشت خویش مي راند
كشف  عمل كرد این قواي عظیم را دریابند؛ امكانات بالقوه ي مردمي را كھ مأمور بھ خدمتشان ھستند

نمایند؛ میزان نیرو و توانایي جوامع خود را بشناسند؛ و قدم ھایي عملي را براي بھ كار گرفتن 
  )ترجمھ ي رسمي( ٢٠٧».ھمكاري بي قید و شرط احباء بردارند

  
اضھ ـدل اعظم افـھ بیت العـاني كـجھ يایـھ، با نقشھ ھـاحي نقشّرـط بھ این ترتیب، پروسھ ي ۴٩/٣

این نقشھ ھاي جھاني مسیر حركت دنیاي بھایي را مشخص ساختھ، اساسي . مي كنند شروع مي شود
ه اي نقشھ ھاي مشاورین قار و با مشورت با ،مستحكم را مھیا مي نماید كھ محافل ملیھ با تكیھ بھ آن

بیان شده، " مؤسسھ ي مشاورین"بھ این ترتیب، ھمان گونھ كھ در سند . نمایندملي خود را طراحي 
، سطوح منطقھ اي، كالستري و محلي را در بر پایین جریان یافتھ بھاز باال پروسھ ي طراحي نقشھ، 

  :مي گیرد
  

                                                             
  ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٠٤
 ، خطاب بھ بھاییان عالم)١۵۵( ١٩٩٧پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ٢٠٥
 ھمان ٢٠٦
 شاورین قاره اي، خطاب بھ كنفرانس م٢٠٠١ژانویھ ي  ٩پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٠٧
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خط مشي و سیاستي اتخاذ گردیده است كھ طي آن با افتتاح چھارمین عھد از عصر تكوین، «  ۴/۴٩
این تمھید دو . نقشھ ھاي ملي با مشورت بین محافل روحاني ملي و مشاورین قاره اي تدوین مي شوند

ھر یك از این دو مؤسسھ مي تواند از تجارب و بینش ھاي حاصلھ در : مزیت عمده در بر دارد
تمایز اطالعات، از دو سطح اداري جامعھ، در مؤسسھ ي دیگر بھره مند گردد، و از دو مجراي م

طرح نقشھ ھا استفاده نماید؛ ھمچنین، براي مشاورین امكان آشنایي الزم با سابقھ، منطق و محتواي 
  .آورد نقشھ ھاي ملي را، كھ آن ھا باید اصوال تحت حمایت خود قرار دھند، فراھم مي 

في . ره ي بین مشاورین و محفل ملي استطرح نقشھ ھاي ملي مستلزم امري فراتر از مشاو ۵/۴٩
المثل، با تشكیل جلسات مشورتي بین مؤسسات گوناگون در یك كشور و حامیان فعال امر مبارك براي 

نتایج   دور و عملي جھت طرح و دالالت و اشارات ضمني آن ھا،ـبحث كامل در مورد تداركات مق
اساسي طرح ملي، احسن و اولي آن كھ پس از مشخص شدن عناصر . فوق العاده اي حاصل مي شود

این جریان در سطح منطقھ شمول یابد، سپس مناطق كوچك تر و سرانجام جامعھ ي محلي را در بر 
تعادل بین نقشھ ھاي تبلیغي ملي و مساعي عموم احبا، شرط الزم براي حصول موفقیت در این . گیرد

  .جریان است
جھاني امر مبارك تدوین مي گردد، قالبي ھستند كھ طرح ھاي ملي كھ در زمینھ ي نقشھ ھاي  ۶/۴٩

محافل ملي از طریق آن ھا، نھ تنھا اھدافي تعیین . از طریق آن احبا مي توانند متقبل فعالیت ھا گردند
مي كنند كھ توسط خودشان و عوامل مربوطھ اجراء مي شود، بلكھ بھ  اعضاي جامعھ جھت مي 

، و از آنان عكس العمل با جان و براي ایشان تعیین مي كنندل را بخشند، اولویت ھا و حوزه ھاي عم
بھ این ترتیب، تدابیري در جھت تأمین منابع، اعم  .دل را نسبت بھ ھدایات بیت العدل اعظم مي طلبند

از كتب و جزوات، مھاجرین، مبلغین سیار، جلسات منطقھ اي و ملي و بودجھ ھاي الزم، تأمین مي 
  . حبا حمایت كنندنمایند تا از ابتكارات ا

طرح ھاي عملي كھ شوراھاي منطقھ اي، لجنات تبلیغي منطقھ اي و محافل روحاني محلي  ۴٩/٧
تعیین ھدف ھا بوده، تحلیلي از روش عملي كھ باید اتخاذ  )غیر از( متعاقبا طراحي مي كنند باید وراي

قع در این سطح، طراحي و در وا. گردد و نیز مسیر ھاي عملي را كھ باید در پیش گرفت، شامل گردد
بھ معني یادگیري  learningدر متن اصلي (اگر قرار است كھ آموزش . اجرا باید ھمراه یكدیگر باشند

، روش اساسي عمل در یك جامعھ باشد، در این صورت باید چشم اندازھا، تدابیر، )م –آمده است 
حال كھ وظایف ایفاء مي گردند، در عین . اھداف و روش ھا بھ دفعات مورد بررسي مجدد قرار گیرد
باید در اھداف و شیوه ھا تعدیالتي صورت   موانع رفع، منابع چند برابر، و درس ھا آموختھ مي شوند،

  )ترجمھ ي رسمي( ٢٠٨».گیرد، اما بھ طریقي كھ استمرار اقدامات حفظ شود
  
محفل ، خطاب بھ ٢٠٠١دسامبر  ١٢بیت العدل اعظم در مكتوبي مرقوم از جانب خود، مورخ  ۴٩/٨

ملي ایاالت متحده، در زمینھ ي خاص نقشھ ي پنج سالھ، توضیح دادند كھ چگونھ نقشھ تنظیم  يروحان
  :غام مي شودطحي معین در نقشھ ي سطح باالتر ادشده در س

  
، در حالي كھ ھر یك در سطح باالتر ادغام مي شود و ھر نقشھ ھاي مربوط بھ رشد امراهللا«  ۴٩/٩

یك نقشھ ي ملي در . الزم ھستنند ،یك مقصد معیني را تعقیب مي نماید، در سطوح مشخصھ ي مختلفھ
در . متن نقشھ ي جھاني كھ خصوصیاتش را بیت العدل اعظم مشخص مي نمایند، تعریف مي شود

                                                             
 ١۵ -١۶، صص )ترجمھ ي فارسي" (مؤسسھ ي مشاورین"سند  ٢٠٨
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ع از وظایفي را كھ باید انجام شود تعیین مي كند؛ حوزه چنین نقشھ اي، محفل روحاني ملي طیفي جام
ي اقدامات الزمھ را تعریف مي نماید؛ و از مؤمنین عكس العمل قلبي نسبت بھ ھدایات بیت العدل 

، خطاب بھ شما، خشنودي ٢٠٠١جون  ٢٨بیت العدل اعظم در رقیمھ ي مورخ . اعظم طلب مي كند
این نقشھ چارچوبي مشخص را ارائھ مي نماید كھ . راز داشتنداب ود را از مشاھده ي نقشھ ي مّلیتانخ

لھ اي محّوـالیت ھـبھ فع ،ھـول نقشھ ي پنج سالـوانند در طـمي ت امعھـمختلف ج قشر ھاي ،در آن
  .مشغول گردند

بدیھي است اگر قرار است شوراي منطقھ اي ھم نقشھ اي بھ ھمین صورت طراحي كند و یا  ۴٩/١٠
آنچھ مورد نیاز  ،در این موضع. خارج از حوزه ي نقشھ ي ملي عمل نماید، ثمري بھ بار نخواھد آمد

خطوط اقدام الزم بھ  و تشخیصي از ،ن الزم بھ گزینشاست این است كھ تحلیلي از رویكردھاي معّی
متشكل است از  در مورد نقشھ ي پنج سالھ، یك نقشھ ي منطقھ اي ضرورتًا. بھ عمل آید ،تعّیتب

د بھ مرحلھ ي ھر كالستر منطقھ را كمك نماید از مرحلھ ي جاري رشمورد نیازي كھ  تداركات
 چنین نقشھ اي در این مورد كھ در زماني معین، چھ كالستر ھایي باید بھ. ل شودپیشرفتھ تر بعدي نای

كھ آماده  ویت شود؛ و در كدام یك از كالسترھایيروي امراهللا گشوده گردد؛ و چھ كالسترھایي باید تق
بھ نظر مي رسند، برنامھ ي فشرده رشد باید پیاده گردد؛ اولویت ھا را تعیین و اھداف را مقرر مي 

كالسترھاي منطقھ نقشھ ي شوراي منطقھ اي متمركز خواھد بود بر طبقھ بندي   بھ این ترتیب،. دارد
 این سوء تفاھم را بر انگیزد كھ نسبتاّما این طبقھ بندي نباید  .برحسب وضعیت فعلي توسعھ ي آن ھا
 ملحوظ گردد كھ بھ كمك ؛ بلكھ باید بھ عنوان عامليقضاوت شده بھ كیفیت اوضاع جامعھ ھاي محلي

  .مي شود رمیّس امراهللا ع گرایانھ براي رشدھاي واق روش و اجراي طراحي ،آن
متعلق بھ سطح  ،با اھداف مشخص و روش ھاي متناسب، بھ حق نقشھ ھاي دقیق اجرایي ۴٩/١١

تمام كالسترھا خواھد بود،  سطح موتور ُمحّرك رشد در ،در حالي كھ فرایند مؤسسھ. كالستر است
عمل و نتیجھ ي طبیعي نقشھ ھاي  ،این تنوع. اجبارًا تنوعي از اقدامات در این سطح ظاھر خواھد شد

محافل روحاني محلي  توان، و منابع مشخص مؤمنین، ظرفیت جوامع محلي ،در آن ھا اقدامي است كھ
  )ترجمھ( ٢٠٩».مورد مالحظھ قرار مي گیرددر ھر كالستر، 

  
نماید و واضح است كھ نقشھ ھاي طرح شده براي ھر سطح، اھداف متفاوتي را تعقیب مي  ۴٩/١٢

، بھ ھمان اندازه جامعھ نزدیك تر ھستندآن ھایي كھ بھ قاعده ي در . مختلفي را شامل مي شودعناصر 
 با این كھ مفھوم كالستر. كھ بھ فرایند طراحي توجھ مي شود، بھ اجرا و عمل نیز بھا داده مي شود

وم از جانب مكتوبي مرق. دقیقا مّد نظر بود از ھمان زمان ،این نكتھطي نقشھ ي پنج سالھ معرفي شد، 
صرفا یك ساختار جغرافیایي  باید بھ خاطر داشت كھ كالسترھا"مي دارد  بیت العدل اعظم اشعار

ھستند؛ اما ساختاري بسیار مفید كھ یاران را قادر مي سازد راجع بھ رشد امراهللا در مقیاسي مدیریت 
بنا بر این، ثابت  ٢١٠."ك باشدپذیر بیندیشند و نقشھ ھایي طرح و اجرا نمایند كھ بھ قاعده ي جامعھ نزدی

امراهللا و بھ حركت در آوردن  ر مرحلھ ي فعلي رشد دنیاي بھایي، و براي سازمان دھي امورشده كھ د
  :كالستر واحدي مفید تلقي مي شودو اندازه،  از لحاظ حّدمؤمنین بھ نحوي كھ رشد بتواند تحقق یابد، 

  

                                                             
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ایاالت متحده٢٠٠١دسامبر  ١٢مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٠٩
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي فیلیپین٢٠٠١آگوست  ١٢مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢١٠
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جغرافیایي، كالسترھا عرصھ ھایي جدید براي فعالیت با تقسیم ممالك بھ نواحي كوچك «  ۴٩/١٣ 
در ین عرصھ ھا، مؤسسات آموزشي، براي ارتقاي ترویج و توسعھ بھ مرحلھ اي كھ پیاده . شده اند

. سازي برنامھ ي فشرده ي رشد را میسر سازد، بھ تقویت توان تعداد فزاینده اي از مؤمنین مشغولند
تملكي است كھ براي مؤمنین و مؤسسات قائم بھ خدمت در  حّس ،یكي از نتایج خجستھ ي این فرایند
بسیاري از اكنون این موضوع از لحاظ عملي بھ این معني است كھ . سطح كالستر حاصل شده است

  )ترجمھ( ٢١١».در این سطح اتخاذ مي شود تصمیمات مربوط بھ ترویج و توسعھ امراهللا
  
طح كالستر است كھ شرایط كاري موجود طرح شده در س نقشھ ھاي اجرایي بنا بر این، در ۴٩/١۴

بدیعي است كھ موضوع محوري چنین نقشھ ھایي مسئلھ ي منابع انساني . در نظر گرفتھ مي شود
ھمان طور كھ در فقره ي فوق اشاره شده، مؤسسھ ي آموزشي عنصري مھم در تحرك بخشي . است

كھ بر نقشي در آغاز نقشھ ي چھار سالھ،  پیامي صادر از بیت العدل اعظم. بھ احباي الھي است
  :خشي بھ عھده دارد، تأكید مي نھدمؤسسھ ي آموزشي در این تحرك ب

  
نتیجھ ي مساعي خالصانھ ي تعدادي نسبتا قلیل از مؤمنین  توفیقات گذشتھ ي شما عمدتًا«  ۴٩/١۵

محل دیگر اختصاص متعھدي بوده است كھ وقت و منابع خود را بھ ترویج امراهللا در محلي بعد از 
، الزم است اگر قرار است در سال ھاي آینده بھ ترویج و توسعھ اي سریع دست یابید. مي داده اند

دوره ھایي . تعداد بسیار زیاد تري از نفوس منجذبھ ي متعھده قیام بھ پیشبرد این دو پروسھ نمایند
براي  را مؤثرترین عاملآموزشي كھ از شمول و انتظام و سازمان دھي خوبي برخوردار باشند، 

  )ترجمھ( ٢١٢».ر مقیاس الزم تشكیل مي دھندتحرك بخشي بھ مؤمنین د
  
، نقشھ ھاي متمركز بر نواحي داراي توسعھ ي بزرگ مقیاس" پیامي دیگر اشاره مي كند ۴٩/١۶

 الزاما باید تعداد قابل توجھي از مؤمنین در داخل ھر جمعیت را بھ حركت آورند تا نھ تنھا در جامعھ
در محل ھاي دیگر، ساعیانھ  جر و مبلغ سیار كوتاه و بلند مدتھاي محلي خود، بلكھ نیز بھ عنوان مھا

نیرومندترین ابزار  ،آموزشي برنامھ ھاي "ن ادامھ مي دھد این پیام ھمچنا." بھ خدمت مشغول گردند
نب و جوش جاست كھ این  البتھ بھ عھده ي تشكیالت امریھ ٢١٣."ھستند اد تحركي چنین وسیعبراي ایج

  :را ھدایت كنند و منابع انساني حاصل از مؤسسھ ي آموزشي را بھ خدمت گمارند
  
؛ تقویت مھارت ھا و توانایي ھاي آنان و مؤسسھ با پیشرفت مؤمنین در دوره ھاي متوالي«  ۴٩/١٧

ا بھ سمت نوعي این مسئولیت بھ عھده ي شما و سایر عوامل خواھد بود كھ قوا و استعدادھاي آنان ر
فرصت ھاي فراواني باید در اختیار آنان گذاشتھ شود تا آنچھ . از خدمت فعال بھ امرالھي ھدایت كنید

در درون جامعھ فضایي  آورند و در این رابطھ نیاز است كھ شما را آموختھ اند بھ مرحلھ ي عمل در 
احساس اقتدار كرده، گام بھ پیش ن در آ  یاران با ھر ظرفیت و استعدادي، ایجاد كنید تاتشویق آمیز 

  )ترجمھ( ٢١٤».امراهللا را بھ عھده گیرند امورو مسئولیت  نھند

                                                             
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي فدراسیون روسیھ٢٠٠۵مي  ٢٧مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢١١
، خطاب بھ پیروان حضرت بھاءاهللا در جزایر آندومان و نیكوبار، بنگالدش، )١۵٣( ١٩٩۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ٢١٢

  ھندوستان، نپال، و سریالنكا
 ، خطاب بھ پیروان حضرت بھاءاهللا در آمریكاي التین و حوزه ي كارائیب)١۵٣( ١٩٩۶رخ رضوان پیام بیت العدل اعظم، مو ٢١٣
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي ھونگ كونگ١٩٩٨مارس  ٣مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢١٤
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امریھ عالوه بر سرمایھ گذاري روي توانایي ھا و استعدادھاي یاران، اگر قرار  تشكیالت ۴٩/١٨
است نیروھایشان را نیز با موفقیت بھ حركت آورند، باید تشویق و حمایتشان كنند دیدگاھي واضح و 

در این زمینھ، در طول نقشھ ي چھار سالھ بسیاري از محافل روحانیھ ملیھ این . روشن داشتھ باشند
  :ھدایت شدندگونھ 

  
حاصل كنید این است كھ جامعھ ھاي ما باید نسبت بھ آن اطمینان اكنون ھر یك از ش آنچھ«  ۴٩/١٩

باید ھر تالشي را مبذول دارید . افرزون بھ پیش بروندن با دیدگاھي روشن و اشتیاقي روزتحت اشرافتا
 جامعھ ھایتان مستمرًااز طریق عمل كرد مؤسسات آموزشي، ذخیره ي منابع انساني  مطمئن شوید تا

ھمین طور كھ تعداد نفوس وارد بھ برنامھ ھاي مؤسسھ تزاید مي یابد، بھ ھمین ترتیب . افزایش مي یابد
امع در جو. نیز باید تعداد دوستاني كھ بھ دروه ھاي باالتر سلسلھ دروس منتخبتان مي رسند، زیاد شود

فضایي مشحون از عشق و محبت ایجاد نمایید و بھ یاران كمك كنید منبع شوق و شور براي  ،خود
مؤمنین را روي ھدف نقشھ ي چھار سالھ متمركز  از ھر فرصتي استفاده نمایید تا. دیكدیگر گردن

  )مھترج( ٢١٥».در میدان عمل یاري رسانید بھ آنانید بھ كار گیرید تا رھرچھ در توان دا. سازید
  
یاران بكوشند و بھ  بھ ھمین ترتیب، موسسات امریھ نیز باید در جھت حفظ شور و اشتیاق ۴٩/٢٠
  :مساعدت نمایند براي خود اھدافي در نظر گیرند آنان

  
بھ موازات افزایش تعداد مؤمنین وارد در دوره ھاي مؤسسھ، این مسئولیت بھ عھده ي «  ۴٩/٢١

باید بھ آنان . بود كھ در جھت حفظ شور و شوق آنان تالش كنید محفل شما و نیز محافل محلیھ خواھد
كمك كرد براي خود اھدافي در نظر گیرند و نیز تشویقشان نمود در مساعیشان استقامت ورزند تا این 

بھ سزا ھاي خود اطمینان یابند و سمھمي  بھ توانایي كھ تبلیغ امراهللا اشتیاق محوري حیاتشان شود و
  )ترجمھ( ٢١٦».دف اصلي نقشھ ي چھار سالھ بھ عھده گیرنددر راستاي تحقق ھ

  
یاران در میدان خدمت،  دن بھبنا بر این، پیوند دادن این عناصر بھ یكدیگر براي تحرك بخشی ۴٩/٢٢

بیت العدل اعظم،  ھمان گونھ كھ در پیام. ظرفیت و تواني است كھ باید در مؤسسات امریھ توسعھ یابد
آنچھ در خالل نقشھ ي پنج سالھ مبرھن گشتھ،   ،است توضیح داده شده، ٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧ مورخ

، مھیا دن بھ یارانرا براي تحرك بخشی ل و بررسي ابزار مورد نیاز تشكیالتاین است كھ جلسات تأم
  :مي سازد

  
موجب افزایش آگاھي یاران نسبت ) كالسترھا(تشكیل جلسات مشورتي در این مجموعھ ھا «  ۴٩/٢٣

در این جلسات كھ فارغ . آنان مي گردد ت و شور و شوق در میان موجود و سبب ایجاد موّدبھ امكانات 
از محدودیت ھاي تصمیم گیري ھاي رسمي است، شركت كنندگان در باره ي تجاربي كھ بھ دست آمده 
بھ تأمل و تفكر مي پردازند و نظرات خود را با یكدیگر در میان مي گذارند و راه ھاي جدید را 

چگونھ مي تواند براي تحقق یافتن مقاصد نقشھ نند و بھتر درمي یابند كھ ھر یك ي مي كبررس

                                                             
جمھوري دموكراتیك الئوس،   امبوج،، خطاب بھ محافل روحاني ملي ك١٩٩٩مارس  ٣مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢١٥

  مالزیا، میانمار، فیلیپین، صباح، ساراواك، سنگاپور، و تایلند
  ، خطاب بھ محفل روحاني ملي جزایر كارولیناي جنوبي١٩٩٧جون  ٢٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢١٦
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در بسیاري از موارد، این گونھ تبادل افكار سبب وحدت نظر در تعیین اھداف كوتاه . مساعدت نماید
  )ترجمھ ي رسمي( ٢١٧».مدت فردي و گروھي مي شود

  
در سطح كالستر، بھ ھدفي  ھ ي تأمل و بررسيھمان طور كھ از فقره ي فوق بر مي آید، جلس۴٩/٢۴

؛ و از تحّرك بخشیدن بھ مؤمنین را فراھم مي سازداز یك طرف، امكان . دو وجھي خدمت مي نماید
كالسترھایي ھم در مورد  ،یند برنامھ ریزي كمك مي كند؛ و این امراھ فرزیادي، ب طرف دیگر، تا حّد

كھ در آن ھا بھ عنوان جزیي از یك  كالسترھاي پیشرفتھ اي ھمكھ در بدایت توسعھ قرار دارند و 
  :صادق است ،دبھ اجرا در مي آینبرنامھ ي فشرده ي رشد، چرخھ ھاي فعالیت 

  
بھ باید  ،جلسات تأمل و بررسي كھ در فواصل مختلف طول چرخھ ھا تشكیل مي شود...« ۴٩/٢۵

بھ نحوي كھ سرور و نشاط  ك كند؛شركت كنندگان در برنامھ كم نگرش یادگیري در میان تقویت
براي وصول بھ این . ناكامي و نكتھ گیري را زایل سازدحاصل از تالش مجدانھ، ھرگونھ ترس از 

، سازنده تر مقصود، یاران درگیر در تشكیل این جلسات باید بدانند كھ گفتگوھاي ھدایت شده ي جمعي
یك بررسي دقیق آماري كھ . است پردازانھھ نظریطوالني از سخن راني ھاي استادانھ و تحلیل ھاي 

ت مورد اتكاء در چرخھ ي بعدي را ھم نقاط ضعف محتاج بھ توجھ بیشتر را مشّخص، و نقاط قّو
  )ترجمھ( ٢١٨».معّین مي نماید، خیلي بیشتر بھ تسھیل پروسھ ي برنامھ ریزي كمك مي كند

  
شرایط  با ار در مي آید كھ مي تواندز كا بھ این ترتیب، برنامھ ریزي، فرایندي انعطاف پذیر ۴٩/٢۶

ات تأمل و بررسي، با چنین سازمان دھي گسترده اي براي جلس. ي یابدمتغّیر و متحّول سازگار سریعًا
بھ  ،نقشھ ھاي حاصل از این گونھ مشاورات، باید قبل از اجرا"كھ پیش مي آید این است كھ آیا  سؤالي

، ٢٠٠١دسامبر  ٩بیت العدل اعظم در مكتوبي، موّرخ  ٢١٩."تصویب محفل روحاني محلي برسد یا نھ
  :بھ این سؤال این چنین پاسخ داده اند

  
 ،اصوال ھر نقشھ اي كھ در حوزه ي تحت اشراف یك محفل روحاني محلي اجرا مي شود«  ۴٩/٢٧

 با وجود این، از ما خواستھ شده اشاره نماییم پروسھ ي مورد نظر. باید بھ تصویب آن محفل برسد
ناطق كوچك جغرافیایي طراحي نقشھ در طول نقشھ ي پنج سالھ، با تأكیدي كھ بر توسعھ ي م يبرا

راجع بھ  بیت العدل اعظم امیدوارند مشاوراتي كھ. زیادي از انعطاف را مجاز مي شمارد دارد، حّد
صورت مي ) م –جلسات تأمل و بررسي (در جلسات دوره اي منعقده در سطح كالستر  رشد امراهللا

چنان را تحت تأثیر قرار مي دھد، از  يدر مواردي كھ امور مناطق داراي محفل روحاني محل، گیرد
باید بھ خاطر داشت . محفل را بھ آساني كسب كند كھ تصویب ضروري برخوردار باشدوحدت نظري 

اشتیاق و  سواي رسیدگي بھ بعضي امور اجرایي، حفظ حّد باالیي از شور و  ھدف این مشاورات،
و  مقررات نباید با نگراني بي مورد نسبت بھ. خدمت و محبت در میان حاضران استایجاد روحیھ ي 

ي آنچھ كھ م  متمركز ساخت بررا  ھا ؛ بلكھ باید آننمود و محدود گفتگوھا را منع ،اداري روش ھاي

                                                             
  الم، خطاب بھ بھاییان ع٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٢١٧
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي آلمان٢٠٠۵آگوست  ١٨مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢١٨
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي جزایر سیشل٢٠٠١دسامبر  ٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢١٩
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تانھ و بركات تالش ثمرات كار سر سخ از مشاھده ي یز بر شادي و نشاط منبعثو ن تواند حاصل شود
  )ترجمھ( ٢٢٠».مجدانھ

  
توضیحات بیشري   ،٢٠٠۵آپریل  ١١مكتوبي دیگر مرقوم از جانب  بیت العدل اعظم، مورخ  ۴٩/٢٨

  :راجع بھ این موضوع ارائھ مي دھد
  
فعالیت در سطح كالستر حس وحدت و یگانگي و روح خدمت و فداركاري را در «  ۴٩/٢٩

جلسات تأمل و بررسي كھ . واحدھایي بزرگتر از جامعھ ي محلي، در بین یاران القاء مي نماید
 محروم سازند، یامشاركت نباید محافل محلیھ را از  عنصري ضروري از این تالش و كوششند، قطعًا

بسیار شمرند؛ بلكھ امید مي رود كھ آن ھا را ھم در یك اقدام  آن ھا را ناچیز نقش وظایف مشخصھ ي
ي وسیع ایجاد نمایند؛ حّسي كھ ّسي جامع تر از جنبش را در مقیاسو ح سھیم سازندمتھورانھ ي جمعي 

  )ترجمھ( ٢٢١».است عمیق تر نظرگاه گسترده ي امر مبارك ناشي از درك
  
فعالیت در سطح كالستر منجر بھ تقویت مساعي محافل روحاني محلي بھ این ترتیب، كار و  ۴٩/٣٠

  :منضبط و مقتدر مي شود
   
 .جمیع این اقدامات، فرصت ھایي ھیجان انگیز براي محافل روحاني محلي فراھم مي آود«  ۴٩/٣١ 

محفل روحاني محلي با ھمكاري اعضاي ھیأت معاونت كھ مشاور و مساعد آنانند، با این امر مھم 
مواجھند كھ با استفاده از قوا و استعدادھاي منابع انساني كھ پیوستھ در حوزه ي تحت اشرافشان 

وذ و افزایش مي یابد، از طرفي، جامعھ اي سرزنده و فعال ایجاد كنند و از طرف دیگر، جریان نف
  )ترجمھ ي رسمي( ٢٢٢».رسوخ در جامعھ ي خارج را آغاز نمایند

  
چھ در  زمان تنظیم برنامھ ھا و چھ ھنگام "از اعضاي ھیأت ھاي معاونت خواستھ مي شود  ۴٩/٣٢

اجراي آن ھا، با این محافل ھمكاري نزدیك داشتھ باشند و بھ آنان كمك كنند مسئولیت رشد منظم 
و نیز در مناطقي كھ بھ عنوان اھداف اضافي تعیین شده، بھ عھده امراهللا را در جوامع خود 

نقشھ ھا را از  بھ یاران الھام مي بخشد و پاسخ قلبي بھ ھمین رابطھ ي ھمكارانھ است كھ ٢٢٣."گیرند
  :آنان دریافت مي دارد

  
كدام نقش مربوط بھ خود را  دو مؤسسھ ي مشاورین و محافل روحاني، در حالي كھ ھر«  ۴٩/٣٣

تعامل ھماھنگ آن ھا با یكدیگر . ؛ براي صیانت و ترویج امرهللا مسئولیت مشترك دارندایفاء مي كند
جریان پیوستھ ي ھدایت و محبت و تشویق را براي یاران تضمین مي نماید و مساعي فردي و جمعي 

  )ترجمھ( ٢٢٤».آنان را در مسیر پیشرفت امراهللا تقویت مي كند

                                                             
 روحاني ملي جزایر سیشل، خطاب بھ محفل ٢٠٠١دسامبر  ٩مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٢٠
  ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۵آپریل  ١١مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٢١
 ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠٣ژانویھ ي  ١٧پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٢٢
  ، خطاب بھ كنفرانس مشاورین قاره اي١٩٩۵دسامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٢٣
  ٢، ص )انگلیسي" (مؤسسھ ي مشاورین قاره اي" سند معرفي ٢٢٤
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قھ چون اعضاي ھیأت ھاي معاونت از نزدیك با مؤسسھ ي آموزشي و نیز لجنھ ي تبلیغ منط ۴٩/٣۴
كھ مساعي چنین محافل روحاني محلي موفقي، منطبق با  اي كار مي كنند؛ مي توانند اطمینان یابند

بخصوص در مورد كالسترھایي خطیر است  ،این امر. اقدام در سطح كالستر است عمل و نقشھ ھاي
كھ محل تمركز برنامھ ھاي فشرده ي رشد شده اند، برنامھ ھایي كھ در آن ھا ھمھ ي مؤسسات امریھ 

روي یك اقدام جمعي قدرتمند  از ابتكارات افراد حمایت كنند و مساعي متنوع را"باید یاد بگیرند 
جامعھ ھایي  در حوزه ي"اي ھیأت ھاي معاونت اعضالبتھ در اغلب موارد، كار  ٢٢٥."متمركز سازند

بلكھ بھ كمك مساعدینشان، در مناطقي  ؛٢٢٦"كھ از رھبري یك محفل روحاني بالغ بھره مندند نیست
مطرح " مؤسسھ ي مشاورین"است كھ محافل روحاني ھنوز در سطحي كھ بیت العدل اعظم در سند 

  :كرده اند، عمل نمي كنند
  
حفل روحاني آن در مراحل اولیھ ي پیشرفت باشد، نقش مساعدین در در جامعھ اي كھ م « ۴٩/٣۵

اخالقیھ  ي مطالعھ، جلسات دعا و مناجات، كالس ھاي دروس) حلقھ ھا(ترویج استقرار گروه ھا 
، اعضاي مضافًا. و ضیافات نوزده روزه حتي اساسي تر است) كالس ھاي اطفال(براي كودكان 

ھیأت معاونت، بھ تقویت محافل روحاني محلي توجھ خاص دارند و كمك مي كنند تا در ھنر مشورت 
پیدا كنند، در كمال شھامت بھ اصول متمسك باشند، و تسلط یابند، در تصمیم گیري اعتماد بھ نفس 

  )رسمي ترجمھ ي( ٢٢٧».بیاموزند چگونھ احبا را در اقدامات متحد و یك پارچھ بھ حركت آورند
  
اعضاي ھیأت ھاي معاونت در تمام  د،مرحلھ اي از رشد كھ رسیده باشكالستر بھ ھر  یك ۴٩/٣۶

 وظیفھ ي خود مي دانند"و  ،٢٢٨"تشویق و ترغیب یاران بھ عھده دارندنقشي حیاتي در "مناطق آن 
و كودكان  ، اعم از زنان، مردان، جوانان"مختلف جامعھ توجھ كافي بھ اقشاراطمینان حاصل كنند كھ 

اعضاي  ؛ بھ ھمین دلیلو مورد اخیر چالشي مخصوص بھ وجود مي آورندد ٢٢٩ ."مبذول مي گردد"
ھرچھ در و  حاني كودكان متذكر مي دارندضرورت تربیت رواحبا را بھ ھر فرد از "أت معاونت ھی

با اعتماد كامل بھ  آنان ھمچنین. بھ كار مي گیرند تا كالس ھاي منظم اطفال تشكیل گردد توانشان است
بھ  ،مساعدت مي نمایند بھ قواي مكنونھ ي خود را آنانجوانان براي خدمت بھ امراهللا، توانایي ھاي 

 بیت العدل اعظم مكررًانیز  ٢٣٠."رندبپي ب ،عنوان عاملي حیاتي براي توسعھ ي امراهللا و تغییر جامعھ
مبذول جوانان در كار ترویج و تحكیم كت توجھ مستمر بھ مشار"تشكیالت امري را متذكر داشتھ اند 

  :ندتأكید نمود ز نقشھ ي چھار سالھ،در آغا ؛ و در ھمین رابطھ،٢٣١"دارند
  
آنان . بدون تردید جوانان، پرشورترین حامیان برنامھ ھاي مؤسسات شما خواھند بود«  ۴٩/٣٧

مشتاقند در پیشرفت جوامع خود سھمي بھ سزا داشتھ باشند و گھگاھي ظرفیت خود را براي پاسخ بھ 
آنان را مي توان تربیت كرد تا مسئولیت ھاي متنوع ناشي از ترویج و . فراخوان خدمت نشان داده اند

اما آنچھ حائز اھمیت ویژه است، این است كھ تعداد زیادي از آنان . حكیم سریع را بھ عھده گیرندت
                                                             

 ، خطاب بھ یكي از مؤمنین٢٠٠۵سپتامبر  ١۴مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٢٥
 ٢٢، ص )انگلیسي" (مؤسسھ ي مشاورین"سند  ٢٢٦
 ١۵، ص )ترجمھ ي فارسي(ھمان  ٢٢٧
 ٣، ص )انگلیسي" (مؤسسھ ي مشاورین قاره اي"سند معرفي  ٢٢٨
 ٢١، ص )انگلیسي" (مؤسسھ ي مشاورین قاره اي"سند  ٢٢٩
 ٢٢ھمان، ص  ٢٣٠
 ، خطاب بھ پیروان حضرت بھاءاهللا در قاره ي آفریقا)١۵٣( ١٩٩۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ٢٣١
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بدون تعلیم و   اھید،ھمان گونھ كھ بھ خوبي آگ. مربیاني توانا براي كالس ھاي امري اطفال گردند
  )ترجمھ( ٢٣٢».خواھد بودن سلي بھ نسل دیگر میّسراز ن امري حفظ انتصارات تربیت اطفال،

  
شیوه ھاي پیشبرد جریان "ھدایت نموده اند بیت العدل اعظم با التفات بھ ھمین موضوع،  ۴٩/٣٨

گروھي مخصوص "البتھ نوجوانان  ٢٣٣."كان و نوجوان را نادیده انگاردددخول افواج، نمي تواند كو
كودكي و جواني قرار گرفتھ اند؛ زماني كھ تغییرات  سنین بین ا نیازھایي مخصوصند؛ زیرا بھب

دنیاي بھایي تا انتھاي قرن اول عصر تكوین امراهللا، آگاھیم كھ  ٢٣٤."فراوان در وجودشان رخ مي دھد
كودكان و نوجوانان امروزي  ،در آن زمان. خواھد بود متمركز بر پیشبرد جریان دخول افواج مقلبین

از اعضاي ھیأت ھاي معاونت . جواناني برومند، و در زمره ي مبلغان و مدیران امراهللا، خواھند بود
در جھت برآوردن " ،مصرانھ خواستھ شده اطمینان یابند كھ یاران دوره دیده در مؤسسات آموزشي

 ل اعظم ھمچنین اشاره نموده اندعدبیت ال. بھ حركت آیند ٢٣٥"نیازھاي روحاني كودكان و نوجوانان
 و نیز فرموده اند ٢٣٦ ".و استعداد را تشكیل مي دھند توانخصوص، منبع عظیمي از جوانان، ب"
 براي رفع نیازھاي اطفال و نوجوانان، ٢٣٧"پرورش این منبع ارزشمند و وسیع و استفاده از آن"
خصوص، و تسریع تحقق ھدف نقشھ ھاي جھاني، بھ طور كلي، یقینًا یكي از مھم ترین چالش ھایي ب

           . است كھ در مقابل ما قرار دارد
        
  
  
  
  

                                                             
ش، ، خطاب بھ پیروان حضرت بھاءاهللا در جزایر آندومان و نیكوبار، بنگالد)١۵٣( ١٩٩۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ٢٣٢

 ھندوستان، نپال، و سریالنكا
 ، خطاب بھ بھاییان عالم١٩٩٩نوامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٣٣
  ، خطاب بھ بھاییان عالم٢٠٠٠پیام بیت العدل اعظم، مورخ رضوان  ٢٣٤
 ، خطاب بھ بھاییان عالم١٩٩٩نوامبر  ٢۶پیام بیت العدل اعظم، مورخ  ٢٣٥
 ، خطاب بھ محفل روحاني ملي پرو١٩٩۵ژانویھ ي  ١١م، مورخ مكتوب مرقوم از جانب بیت العدل اعظ ٢٣٦
  ھمان ٢٣٧


