
[A Persian translation of the message of the Universal House of Justice 

dated 30 December 2021 to the Conference of the Continental Boards of Counsellors] 

 

 ای از ترجمه

 ایقاّره  های مشاورینکنفرانس هیئت العدل اعظم خطاب به پیام بیت

 ( المللی ترجمه به زبان فارسیهیئت بین )

 

 

 2021دسامبر    30

 دوستان عزیز و محبوب،

 پیام در 
ّ
لی یافت که آن یک ربع قرن تقلیب و تحوّ  رضوان امسال توصیف نمودیم که چگونه عالم بهائی طی

آوردهای این  هرچند دست   .ق نمودموفّ  خدمت به عالم انسانی برای یادگیری، رشد، و  مثیلبیی قابلیّترا به کسب 

  ۀدر اختتام سلسلبهائی  ۀ جامع  عاع توفیقاتی قرار گیرد که در پیش است.الشّ درخشان بود ولی باید تحت بس دوره 

شما در   .به راحتی مشهود نیست  ی را کسب نموده باشد که در حال حاضریهاقابلیّت باید ها، میجدید نقشه 

را که الزمۀ ایجاد یک چنین جامعۀ مستحکمی است مورد بررسی قرار خواهید تان آنچه مشاورات چند روز آینده

 داد.

اصول و   “.اندعباد از برای اصالح و الفت و اتّحاد از عدم بوجود آمده ”فرمایند که  می حضرت بهاءالل 

ساختن اجتماعی که این مقصد   . از قلم اعلی عّز نزول یافته است سازدق این مقصد را عملی می تعالیمی که تحقّ 

های بسیاری در آینده است و پیروان  را آگاهانه پیگیری کند نه فقط وظیفۀ نسل کنونی بلکه وظیفۀ نسل جمعی

چنین اجتماعی به   کردن بنا   کنند.کوشند استقبال میاز همۀ کسانی که در این راه در کنارشان می حضرت بهاءالل

پیشرفت روحانی و  ۀگرا است؛ به معنای یادگیرِی نحومعنای یادگیرِی چگونگی ایجاد جوامعی فّعال، پویا و برون

این   باشد.گذار بر مسیر آن پیشرفت می ی است که تأثیر یهاماّدی است؛ به معنای یادگیرِی طرز مشارکت در گفتمان 

و الزامات   هایژگیوبا  و کدام از دیگری متمایز ، هرنقطه نظر کیاز  . است همه آشنا یبراطبیعتًا   فّعالیّتمیادین 

آن  ولی در عین حال همگی طرق بیدار کردن نیروهای نهفته در روح انسانند و هدایت  باشدمیخود مخصوص 

  ۀاین مجهودات توأمًا وسیل  در جهت بهبود اجتماع. نیروها
ّ
نیروی ”امرالل آن را بروز قوایی است که حضرت ولی

های  حتّی در تالش حضرت بهاءالل مبارک  امر  این قّوۀ مكنونۀ  .اندتوصیف فرموده  آیین بهائی “سازیاجتماع

خوبی  ه باست خدمت به عالم انسانی و ترویج کالم الهی ارائۀ  در حال یادگیرِی نیز که یک جامعۀ بهائی  ۀنوشکفت

زیاد بسیار  توصیف شده در آثار حضرت بهاءالل هنوز  جهانِی  ِع کنونی با آن اجتما  ۀو هرچند فاصل  نمایان است.
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صمیمانه مشغول  ، اجتماعی خود  واقعیّتگیری تعالیم مبارکش در کار ه است ولی بسیارند جوامعی که برای ب

اقدامات خود همواره در   اهّمیّتنفوسی که با وقوف به عظمت این یوم مبارک و به حال  خوشا به  .گیری هستند یاد

 کنند.راه ایجاد اجتماعی بر اساس تعالیم الهی مجّدانه تالش می 

رضوان آغاز شد بیست و پنج سال تمام ادامه خواهد   اعظمکه در عید کنونی های جهانی سلسله نقشه 

عالم    به پایان خواهد رسید. 20۴۶م عصر بهائی خواهد رساند و در رضوان سال الل را به قرن سوّ  امر ۀسفین ،داشت

 
ّ
ین  یسازی آبیش از پیش نیروی اجتماع  ظهور و بروز  تمرکز خواهد داشت: واحداین دوران بر یک هدف  بهائی طی

   سات بهائی است.محلّی و مؤسّ فرد مؤمن، جامعۀ در  قابلیّتکلّی مستلزم افزایش بیشتر  پیگیری این هدِف   .بهائی

ها و خصوصیّاتی  قابلیّتد و هر یک دارای نیک سهمی در اجرای آن دار کنندۀ دائمی نقشه، هرشرکت  این سه

از    .خود نیست ۀبالقوّ  های کامل استعداد ظاهر ساختنی قادر به ییک به تنها اّما هیچ  که باید پرورش یابد. هستند

حضرت    .شودبرابر می  ینچند  ،هایشان توأم گشتهی یپویایشان با یکدیگر است که تواناطریق تقویت روابط 

همان ه  متقابل در میان مردمان فزونی یابد ب همکاری و کمِک  فرمایند که هر چقدر صفاتعبدالبهاء تشریح می 

تعامالت   ۀدهندشاخص و شکل  بهائیین یاین اصل در آ ؛“بشریّه در ترّقی و سعادت قدم پیشتر نهد جمعیّت”نسبت 

 د.سازاخالقی و سالمت روحانی برخوردار می  نیرویالل را از  باشد و هیکل امرسات و جوامع میبین افراد، مؤسّ 

و  حضرت بهاءاللتری از تعالیم طالب درک عمیق  خیزندبرمینفوس مشتعلی که از طریق فرایندهای نقشه 

های ِاعمال آن برحسب نیازمندی خواهان  و  باشندمی “برای جمیع امراض” “دریاق اعظم” از اینمندی بهره

بشری   ۀجامع رفاهبه آسایش و  مشروط ،افراد  که آسایش و رفاه دانندد به سعادت همگانند و می متعهّ  ؛شاناجتماع

  جویند.ی و رقابت برای کسب قدرت دنیوی احتراز می یگرانفوس شهروندانی وفادارند که از حزباین   .است

ترویج مشورت در  به ها و نگ کردن دیدگاهه همابه  ،هاشان در عوض معطوف به فرارفتن از تفاوتتوّجه

همکاری و تعاون، صبر و شکیبایی و رفتاری مانند امانت و صداقت، صفات تأکیدشان بر .  است هاگیریتصمیم 

  که الزمۀ پیشرفت بشر اندی و علمیآنان مرّوج خردگرا  .باشداست که عناصر سازندۀ یک نظم اجتماعی پایدار می

تی که برای یگانگی ذاتی نوع بشر قائلند هر فردی را و با باالترین اولویّ  کنندمی ترویج را  بردباری و تفاهم  .است

  ی ترویج دهندیهاکوشند تا حّس دوستی و اخّوت را حتّی در بین گروه دانند و می بالقّوه جهت همکاری میشریکی 

شان  ی چگونه در اطرافیگراآگاهند که نیروهای مکتب ماّدی   .اندداشتهکه با یکدیگر سوابق دشمنی 

همان اندازه بینشی روشن در  ه موجود در جهان هستند ولی ب متعّدد هایعدالتی خوبی شاهد بیه و بند اندرکاردست 

آنان به قدرتی که دین حقیقی برای تقلیب    دوستی دارند.ت برای نوع بشریّ  قابلیّتوحدت و  ۀبارۀ قدرت خاّلق

ی را یطشراکوشند تا میبا اطمینان بر آنچه که آینده در بر دارد این  بر  اعتمادی دارد معتقدند و بناقلوب و رفع بی

گذارند، آزادی وجدان و عقایدشان را آزادانه با دیگران در میان می   .پذیر باشدامکان  پیشرفتکنند که در آن ایجاد 

  ی بهاّدعای و در حالی که   .کنندکسی تحمیل نمیبر  و هرگز معیارهای خود را  ،شمرندد را محترم می افرا ۀاندیش



  3 صفحه ایقاّره های مشاورینکنفرانس هیئت  2021دسامبر    30

 
 

هایشان با  تالش   .کامًال واقفنداند و آنچه که هنوز باید یاد بگیرند گرفته آنچه که یاد به ،ندارندها داشتن همۀ پاسخ

ای  ایی که تعداد فزایندههمحلّ در   . ه با موانع هراسی ندارندهرود و از مواجل به پیش می روند متناوِب عمل و تأمّ 

برای تقلیب زندگی اجتماعی مردم و نیز الل  هستند قدرت امر خصوصیّاتکمک به ساختن جوامعی با این  مشغول

هدف اصلی نقشه مجّدانۀ اطمینان داریم که پیگیری   حیات درونی افراد بیش از پیش مشهود و آشکار است.

 . گشتچنین جوامع خواهد  موجب پیدایش تعداد بسیار زیادی از

 های جغرافیاییحرکت محدوده

بهائی قبل از هر چیز محتاج حصول پیشرفت بیشتری در فرایند   آیین سازینیروی اجتماعتری از عظیم  ۀجلو

تر انوار ظهور حضرت بهاءالل و  اقداماِت اساسًا روحانِی انتشار وسیع   .باشددخول افواج در همۀ نقاط جهان می

آوردهای قابل سنجشی دارد:  تعداد  امر مبارک در اجتماع همانا دست  شجرۀ  هایتر ریشهگسترش عمیق

ل الزم برای  ی وسا  .که هر برنامه حاصل نموده استپیشرفتی و میزان  ،ی با یک برنامۀ رشد یهای جغرافیامحدوده

 هدفی که جامعۀ اسم اعظم باید    .آورد حال موجود استپیشرفت سریع این دو دست 
ّ
های سلسله نقشه  طی

.   ی عالم استیهای جغرافیامحدودههای فشردۀ رشد در همۀ  ق آن باشد تأسیس برنامهتحقّ مشتاق جهانی جاری 

سریع به    حرکت  .سابقه استبی  سیها به مقیا فّعالیّتپیشرفت و دشوار مستلزم گسترش دامنه و  سنگین این هدِف 

 
ّ
 ساله حاصل گردد. نقشۀ نه سوی این هدف باید در طی

ای بهائی را مساعدت نمایید محافل روحانی ملّی و شوراهای منطقه  ،خواهیم که در اّولین قدم از شما می

  .یا خیر  ی مثمر ثمر خواهد بودیهای جغرافیابندی محدودهشان برای تقسیمن کنند آیا تعدیلی در طرحتا معیّ 

طریقی قابل  توان به  های نقشه را میفّعالیّتای است که در آن ی ناحیهیلعید یک محدودۀ جغرافیاهمانطور که مّط 

های فراوانی در بارۀ وسعت یک محدودۀ در طول بیست و پنج سال گذشته یادگیری  .اداره و پایدار به پیش برد

دست آمده و تغییراتی هم در بعضی  ه در شرایط مختلف و در مناطق مختلف جهان ب “قابل اداره ”  جغرافیایی

این تجدید نظرها در بسیاری موارد به    .بررسی است اکنون در حال ، همواقع شده  ی کهخاطر رشد ه کشورها ب

  جغرافیایی ۀهیچ تغییری منتهی نخواهد شد اّما در بعضی موارد منجر به تقسیم یا کاهش وسعت یک محدود

ت شرایط علّ ه که برا  هاییناحیه  .تر شودممکن است بزرگ جغرافیاییگاهی نیز یک محدودۀ خواهد شد و گه

که   احبّایی   .داشت امستثن  جغرافیاییبندی محدودۀ از طرح تقسیم توانمی  ای استپراکنده جمعیّتطبیعی دارای  

چه بیشتری از چارچوب عمل را که در شرایط آنان قابل اجرا باشد   عناصر هراز ه در چنین نقاطی سکونت دارند البتّ 

 .کردخواهند  استفاده
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ترویج و تحکیم جامعه باقی   اساسی الگوی  ، در مسیر یک پیوستار توسعه جغرافیاییهای حرکت محدوده

مین نماِد رشد که نشانۀ  خصوص اّولین، دومین و سوّ ه ب که باید دنبال شود،های مسیر توسعه ویژگی  خواهد ماند.

مًال روشن است و لزومی  این جمع و از تجارب خودشان کا ۀهای گذشتپیشرفت در این راه است برای دوستان از پیام 

  000,۶ساله در بیش از یک جاری انتظار داریم که در پایان نقشۀ    .بینیمایم نمی به تکرار آنچه قبًال بیان کرده 

ه  تگذشها از دومین نماد از این محدوده   000,5های رشد در حال اجرا باشد، نزدیک به برنامه  جغرافیاییمحدودۀ 

   .آمده باشندنائل  فراتریهای ی عزیز به پیشرفت احبّامحدوده  300,1، و در باشد
ّ
سالۀ  نقشۀ نه این ارقام در طی

در   جغرافیاییهای بندی محدوده بعد از اینکه تعدیل طرح تقسیم  .ای افزایش یابدقابل مالحظهمیزان آینده باید به 

ای همکاری نمایید تا تعداد  کنیم که با محافل روحانی ملّی و شوراهای منطقه هر کشور انجام شد از شما تقاضا می 

  جغرافیاییهای محدوده 
ّ
مین نماد رشد را دارند نقشه امکان گذشتن به ترتیب از اّولین، دومین و سوّ  که طی

بعدًا   .است بر مبنای آگاهی کنونیبرآورد یک ام فقط  داشت که منظور از این ارق توّجهباید    .بینی شودپیش

درخواست این    توان آنها را در صورت لزوم تعدیل و تلطیف نمود و لزومی به صرف وقت طوالنی روی آن نیست. می

بود د نخواه قادر  مشتاقانآنگاه این   جمع آنست که نتایج این برآوردها تا نوروز به مرکز جهانی بهائی ارسال گردد.

 د.ننمای اعالمساله برای نقشۀ نهرا عالم بهائی  و آمال اهداف جمعتا در رضوان 

ی است و نیاز  یالل هنوز در مراحل ابتدا امر ۀی هستند که در آنها توسع یلعیم که مناطق و کشورهاآگاه و مّط 

  ترّقی برای   مند گردند.فرایند رشد بهرههای عالم بهائی در بارۀ تسریع مبرمی وجود دارد که این مناطق نیز از یادگیری

که   همین .  بسیار ارزشمند است باشدعبور کرده مین نماد رشد از سوّ که   جغرافیایییک محدودۀ  وجود ،یک منطقه

ل انتشار ی چنین پیشرفتی است کسب کنند و وسا ۀی را که الزمیهاقابلیّتن معیّ  جغرافیایِی دوستان در یک محدودۀ 

ود، آنگاه تسریع کار ترویج و تحکیم شسازی فراهم  راجع به مجهودات جامعه تجربیّات میان گذاشتنِ  ها و دربینش

  اهّمیّتحائز بسیار این نکته، با در نظر گرفتن   .گرددر می اطراف میسّ  جغرافیاییهای در محدوده 
ّ
  است که در طی

نائل   پیشرفتغرافیایی به این درجه از ج  ۀاقل در یک محدود در هر کشور و هر منطقه حدّ فرایند رشد  ،سالهنقشۀ نه 

نفوسی از  و هماهنِگ  وقفهبی حصوِل این پیشرفت یکی از اهداف اصلی نقشه است و مستلزم کوشش  . گردد

جهت تحّقق این هدف   بردراه چند  گذاشتن به اجرا رای  المللی آماده است تا ببلیغ بیندارالتّ   .و فداکار خودگذشته 

المللی و داخلی است که با چارچوب عمل آشنا  های مهاجرین بینترین اینها اعزام گروهمهم   با شما همکاری نماید.

 نیروی قابل مالحظهوقت و اند که هستند و آماده 
ّ
فوریّت  لزوم  شما باید   . چند سال صرف خدمت نمایند ای را طی

در هر سرزمین  امر مبارکی از اسالف روحانی خود قیام نمایند تا انوار به تأسّ توانند می تشویق مؤمنینی را که 

مناطق و   آن  ناظر بهخصوص به این مشتاقان   ای بهائی خاطرنشان سازید.ی و شوراهای منطقه بدرخشد به محافل ملّ 

از اعزام مهاجرین به نقاطی که   جریانی رااند ای که اندوختهتجربهی و یهستیم که با تواناجغرافیایی های محدوده 

این جریان یافتن   آنان را حمایت نمایند.  نیز طرق دیگر ازو همچنین  ندبه حرکت درآورنیاز به کمک دارند 
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پیشرفت است در اقدام  الزمۀ روح همکاری و تشریک مساعی که توّسط آن یکی دیگر از طرقی است که  ،حمایت

 . شودمیسیستماتیک ظاهر 

در امر تبلیغ   ، بدون پیشرفت قابل مالحظههسالخصوص آخرین نقشۀ پنج ه های قبلی، بتوفیقات سلسله نقشه

ی که در  قابلیّتی در مضامین روحانی است، یاشتغال به گفتگوها قابلیّتاین امر  یک ُبعد مهمّ   .قابل حصول نبود

مورد بررسی قرار گرفت و توضیح دادیم که چگونه این  2015پیام این جمع خطاب به کنفرانس شما در سال 

بدیهی است که   گردد. عملی حاصل می تجربیّاتآموزشی و با کسب  ۀس های مؤسّ از طریق شرکت در دوره قابلیّت

گاهی   —شود که در آن نفوس مستعد  عی می های متنوّ در سطح مردمی موجب ایجاد محیط  فّعالیّتبسط الگوی 

بروز  ی که موجب یتوانند در گفتگوهای هدفمند شرکت نمایند، گفتگوهامی —طراز های هم یا گروه تمامی خانواده 

ه ب به مرور زمان  افرادبسیاری از چنین   .گرددبهاءالل میمبارک حضرت نفس بهائی و   آیینعالقه به دیدگاه 

به جامعۀ  بسته همخصوص با حصول اعتماد به نفس برای مشارکت در حیات جامعه از طریق خدمت، خود را 

   کند.ارتباطی که یک شخص مایل است داشته باشد استقبال می میزانِ هرگونه ه از جامعه نیز البتّ   .دنشمرمی بهائی 

ی که منحصرًا مربوط به  یهامسئولیّتحضرت بهاءالل به عنوان مظهر ظهور الهی و قبول مواهب و  ختناّما شنا

هر شخص و امری است کامًال   رشد روحانیی در ینظیر و استثناای است بی گردد لحظه عضویّت در جامعۀ بهائی می 

محیط  تجربه نشان داده است که   .بهائی آیین های بهائی یا حمایت از اصولفّعالیّتتمایز از مشارکت مستمر در م

را   گام سازد که آنقادر می   است که مایلرا  سازی در یک محل هر شخصی ایجاد شده از طریق مجهودات جامعه 

که ابواب امر الهی  باشند توّجهجریان دارد احبّا باید همواره ممجهودات در هر کجا که این   .نسبتًا به آسانی بردارد

این  هاست مّدت نواحی که آن در   .آمد گویندرا خوشاند آن ایستاده  ۀبه روی همه باز است و کسانی که در آستان

تواند پویا و در حال گسترش می فّعالیّتی از یالگویابند که احبّا درمی  استقرار یافته، بسیاری از به خوبیمجهودات 

الهی   دخول به امر  بهخانواده چندین  اعضایهای دوست و حتّی ها، گروه خانوادهاظهار تمایل طبیعتًا منجر به 

کسانی که حّس مشترکی از هویّت   ۀی که امکان پیوستن به جامعه را بتوان واضحًا در بین همیزیرا در فضاها.  گردد

سات  مؤسّ    این گام را با یکدیگر بردارند. و با اطمینانتوانند به راحتی جمعی دارند مورد بحث قرار داد، نفوس می 

رفع هر  در سازد و ر می خصوص محافل روحانی محلّی، باید ذهنیّتی اتّخاذ نمایند که چنین تحّولی را میسّ ه بهائی، ب

 . بکوشندمانعی 

ید که متناوبًا راجع به طرق  یخواهیم که احبّا را در هر جا که ساکنند مساعدت نمامی تان معاونیناز شما و 

الل در محیط اطراف خود تأّمل و تفّکر نمایند و در قلوب خود ذوق و شوق تبلیغ را که جاذب تأییدات  مؤثّر تبلیغ امر

به  این هدیه  مشتاق اهدایاند طبیعتًا موهبت ایمان برخوردار شدهنفوسی که از   مشتعل سازند. استملکوت الهی 

نماید و ها و شرایط مختلف رویکردهای مختلفی را ایجاب می محیط  .گوشی شنوا اند و همیشه جویایهمگان
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زندگی خود مشغول خدمت  رترین روش در محلّ دوستان باید همواره در یک فرایند مستمّر یادگیری در بارۀ مؤثّ 

 .شندبا

 های جغرافیایی پیشرفته یادگیری از محدوده

سّوم در مسیر پیوستار رشد   از نماددر آن جغرافیایی که دوستان  ۀات یک محدودشش سال قبل خصوصیّ 

ها و روستاهای خاص و محلّه های فشرده در فّعالیّتبه این مرحله حاکی از  رسیدن   اند را توصیف کردیم.گذشته 

به عبارت یا  است جغرافیایی ۀساکن در سراسر محدود احبّایعموم  توّسط شدههماهنگ  هایتالش همچنین 

مشارکت   ۀاین روحیّ   باشد.سازی می جامعه های فّعالیّتمشارکت عمومی در  ۀنتیجۀ قّوت گرفتن یک روحیّ  ،دیگر

 هوشمندانهاست که به نحوی مبتکرانه و  احبّااز ی توّجه تعداد قابل حرکت و فّعالیّت عمومی در عمل به معنای  

 ۀدر محدوداز اینکه در چه محلّی  غ ، فارگیرندبه کار میشرایط خود  واقعیّت چارچوب عمل نقشه را برحسب

انجام امور پردازند و آگاهانه ه با هم ب احبّا ها و آحاد خانوادهمستلزم آن است که این و  ،کنندزندگی می  جغرافیایی

دایرۀ   ،چنین گروهی از دوستان  .به شمار آرندهستۀ مرکزی یک گروه در حال تزاید  یخود را اجزا که تصمیم بگیرند  

  در تماسندفضاهای مختلف و در از طرق ان که با آن همکاری با افرادیاز طریق  راهایشان فّعالیّت در  کنندگانشرکت 

ها این تالش  .دهندگسترش می اندکرده قیامو همچنین از طریق همراهی کردن کسانی که در کنارشان به خدمت 

در   تالش ،باشدفشرده می  فّعالیّتد جغرافیایی شامل مراکز متعدّ  ۀی وقتی یک محدودحتّ   .مزیّت بسیار فراوان دارد

در این   .را در بر گیردهای در حال انجام فّعالیّت دیگر نقاط محدوده ممکن است هنوز بخش بزرگی از جمیع 

یک جمعیّت   برای تماس با طور سیستماتیکه ب های جغرافیایی محدوده از در برخی ی نیز که هایگام از  ،رابطه

ها این گام   .کنیممیتقدیر  شوداند برداشته می پراکنده ولی در سراسر محدوده  خاص که استعداد روحانی نشان داده 

با    .محسوب نمودبخش و امیدوارکننده است سازی که بسیار نویدجامعه  از فّعالیّت خصوصم یتوان نوع را می

آید که از های فراوانی برای دوستان فراهم می نقشه فرصت هایفّعالیّت افزایش مشارکت به صور مختلف در 

 .را در دل همدیگر برافروزند غمند شده شوق تبلییکدیگر بهره  تجربیّات

، نمایند  امریهای فّعالیّت  شروع به شرکت کردن در  ها و روستاهای مستعدمحلّهساکنین  از  تعداد زیادی وقتی

در    .آن برآمد در مندمجهای پیچیدگی ۀگردد تا بتوان از عهدمی ها منظور فّعالیّت سازی بیشتری به هماهنگ  توّجه

ایجاد  سازی های جامعه فّعالیّت برای هماهنگی ها هایی از خانوادهبین گروه جمعی ترتیباتی، کدام از این مراکز هر

ل از دوستان به تشویق و حمایت متشکّ  گروهیگیرد؛ می در بر نیز های مجاورشان را خانواده و به تدریج شود می

  محبوبهای فّعالیّت فرهنگی که در آن عبادت و خدمت  با اهمحلّ حیات روزانه در چنین    .پردازدمجهودات می 

بعضی موارد شامل کمپ و  م جامعه که در افزا و منّظ جلسات روح   .گرددمنطبق می  باشدتعداد کثیری از مردم می 

   .ها استیی ااین گردهم  ۀهای برجستشود و موسیقی و سرود از ویژگیباشد بیش از پیش تشکیل می فستیوال نیز می 
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 هاجمعشود در چنین یک جامعه از ابتدا محسوب می  ۀبخشی جدانشدنی از توسع براستیی که طور کلّ ه هنر ب

آشنا ساختن   همچنینو  ،تحکیم تفاهم و عاملی مهم برای ایجاد سرور، تقویت پیوند اتّحاد، نشر دانش و آگاهی، 

یعنی تمرکز به  ،ماندی طبیعتًا همچنان باقی مییگرابر برون کاملتمرکز   .گردداجتماع بزرگ با اصول امر مبارک می 

 .الگوی عمل شکوفا با نفوسی که هنوز با امر مبارک آشنا نیستندیافتن طرقی برای در میان گذاشتن مستمّر یک 

عنوان یک مرز جدید  ه ۀ آن را بهای اّولیّ ایم که بروز نشانهکرده مشاهدهای کنندهدر این میان پدیدۀ دلگرم 

گرفتن   در بر ۀاگرچه یادگیری راجع به نحو  .شما توصیف نمودیم 2015یادگیری در پیام این جمع به کنفرانس سال 

زمانی  است معذلک رشد نماد  سّومینغرافیایی بعد از عبور از ج ۀهر محدو ۀهمواره خصیص تعداد فزایندی از نفوس

آنگاه دامنۀ   کنندسازی شرکت میهای جامعه فّعالیّتیک محّل خاص در  جمعیّتی از توّجهکه بخش قابل  

مسکونی ناحیۀ  بهاین مشارکت ممکن است فقط   .یابدگسترش می آن تمرکز دارند  برکه دوستان مجهوداتی 

 باشد؛ نقاط دیگرِ  محدودمشابه آن و یا در یک روستا  ۀجغرافیایی یا در چندین ناحی ۀی در یک محدودخاّص 

ایی افکار دوستانی که در سطح مردمی  همحلّ اّما در چنین   نباشند. واقعیّتمحدوده ممکن است هنوز مشمول این 

مؤّسسات بهائی   .به نحوی فزاینده معطوف به پیشرفت و رفاه همۀ ساکنین اطراف است اکنون کنندخدمت می 

  ۀکودکان و نوجوانانی که قبًال اکثر یا حتّی هم از تعلیم و تربیت روحانی تمامی یک نسل در قبالخود را  مسئولیّت

ی محافل روحانی محلّ   .کنندبیشتری احساس می اشتیاق با اند، های جامعه شرکت کرده فّعالیّتآنان احیانًا در 

 توّجهشوند و بخشند و حتّی رسمًا وارد همکاری می ی استحکام می روابط خود را با اولیای امور و رهبران محلّ 

ها و یا سایر های نوجوانان، جوانان، زنان، خانوادهبیشتری به ازدیاد ابتکاراِت اقدام اجتماعِی برخاسته از گروه 

ی ایجاب یها به تنهافّعالیّت میزان و تنّوع   دارند.میدهند مبذول که به نیازهای پیرامون خود پاسخ می کسانی 

کنند؛ هر مساعدی   معیّن  محلّهیا  روستاکند که اعضای هیئت معاونت چندین مساعد برای خدمت در یک می

فرایندها را جریان و  عمل را پیروی کند، توصیه و مساعدت برحسب لزوم ارائه نماید، ممکن است یک یا چند خّط 

 .بخشد  شّدت و حّدت

ی قابلیّتدارای  حال پیدا کرده  گسترش و تعمیمدر آن تا این حد های نقشه فّعالیّت ساکنین نقاطی که 

تری از سات و نهادهای بهائی حال بینش عمیق د و مؤسّ هستنچشمگیر برای هدایت مسیر پیشرفت خویش  

سازی و  قابلیّت ۀهایی مستحکم برای ادامه هنوز شامل داشتن سیستم ها البتّ مسئولیّت این   .های خود دارندمسئولیّت 

ت جامعه بیش از گذشته بستگی به آن دارد که  ولی پیشرف  .دهندکه ابتکار عمل نشان می  است یحمایت از نفوس

مجهودات  پارچگییک اجتماعی فّعال در محیط آگاه بوده در حفظ  فشارهایی از سات و نهادهای محلّ مؤسّ 

خوش تغییری عمیق  بهائی با اجتماع اطراف دست  ۀجامع  ۀرابط ،پیشرفت ایندر خالل   .جامعه کوشا باشندمختلف 

ای شناخته شده در  کننده ساختارهای رسمی اداری و ترتیبات غیر رسمی همکاری، جامعۀ بهائی شرکتبا   .گرددمی

دار شود و به فرایند یادگیری ی را عهده های مهمّ مسئولیّتای که آماده است کنندهاست، شرکت  گشتهاجتماع 
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که اجتماع آغوش بازی برای   همچناندر عین حال    . بخشد سرعتی جمعِی وسیع در مورد پیشرفت روحانی و مادّ 

، پویایی و نمایدرا استنشاق می آفرین آندهد و روح وحدت های حیات جامعۀ بهائی نشان میبسیاری از جنبه 

وحدت عالم انسانی   ۀاز بینش حضرت بهاءالل در بار با الهامع های متنوّ دهد که گروه ایجاد شده اجازه می  ِک تحرّ 

 به این حد امروز تعداد نقاطی که الگوی حیات جامعۀ بهائی در آن   .به هم بپیوندنددر یک حرکت مشترک 

سازی امر  بروز نیروی اجتماع و  ظهور  .ولی این تعداد در حال ازدیاد است محدود استیافته نسبتًا  گسترش و تعمیم

 . مشهود استای سابقه به طور بیها در این محلّ  بهائی

از شرایط  ی کهالزم است تفاوت    .بهائی در این مقیاس در همه جا طبیعتًا مورد انتظار نیست فّعالیّت گسترش 

  واقعیّتیعنی   ،آن ات مردماز خصوصیّ   و ی از یک محدودهیهاجغرافیایی یا قسمت ۀو اوضاع در یک محدود

مختلف   هایمحیط در بهائی  آیین سازیاجتماع طرقی که نیروی  بنا بر این  .درک گرددشود ناشی می شرایط محیط 

ظر از میزان گسترش حیات جامعۀ بهائی در میان ساکنین یک  ن ا صرف امّ   .متفاوت خواهد بود یابدبروز و تحّقق می

  محلّهدر یک  فّعالیّتجغرافیایی یا سطح  ۀرشد در یک محدود ۀیک برنام رّقیتنظر از  خاص و حتّی صرف ۀناحی

این    .اند اساسًا در همه جا یکسان استیا روستا، چالشی که دوستان قائم به خدمت در سطح مردمی با آن مواجه 

به امکانات و الزامات   توّجهبا  : نمایندال ؤخود را قرائت کنند و از خود س ۀمحدود واقعیّتدوستان باید بتوانند 

ال و ؤبرای مطرح نمودن این س باید دنبال شود كدامند های آیندهموجود، اهداف مناسبی که در دوره یا دوره 

 را های بسیاری یادگیری  .مطلوبی قرار دارید موقعیّتتان در شما و معاونین ،اطمینان از تعیین استراتژی مناسب

مسیر ای که یک قدم در همان  های جغرافیایِی مشابه کسب کرد زیرا جامعه دوستان در محدوده  ۀتوان از تجرب می

با آن  آنچه   ۀهنگامی که دوستان در بار  .ارائه دهد ای در بارۀ هدف مورد نظر های ارزنده تواند بینشجلوتر است می 

هر   برای ای هدفی قابل اجرا موجود است ول کنند مالحظه خواهند کرد که برای هر جامعه ر و تأمّ تفکّ  مواجهند

وجود مبارک حضرت بهاءالل را با چشم بصیرت توانیم آیا نمیاین مسیر افق در   .به آن  هدفی راهی برای وصول

 ؟زنند که بشتابید، بشتابیددست دگر به همگان صال می با  گرفته و در یک دست را  زمام امور بشر کهمشاهده کنیم 

 ی مشارکت در تقلیب اجتماع

در مکتوبی     .استاو نوع انسان و محیط اجتماعی  باطنیحضرت بهاءالل به تقلیب حیات آیین  توّجه

  صادره
ّ
آورد که  فراهم می “جّوی”که چطور محیط اجتماعی  داده شده استتوضیح امرالل از جانب حضرت ولی

رشد روحانی نمایند و کامًال نور خداوند را منعکس سازند، نوری که در ظهور حضرت ”توانند در آن نفوس می

 ۀدر یک محدود   مبارکسازی امر نیروی اجتماع و بروز ر ظهویک عالمت بارز برای   “.تبهاءالل متجلّی اس

زاید از ساکنان محل است که با الهام از تعالیم بهائی برای کمک به  التّ همانا مساعی یک گروه دائم  جغرافیایی

تمرکز بهائیان بر    .نمایندکوشش می ق دارند که به آن تعلّ  یتربزرگ  ۀو شرایط اجتماعِی جامع ل روحانییبهبود خصا
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 جمعیّت اینکه هرسازی برای خدمت وجه امتیاز مشارکت آنان است؛ رویکردی است بر اساس ایمان به قابلیّت

 پیشرفت خود گردد. و  رشدکه عامل  تواناست

موانع اجتماعی، در مورد ، دوستان ناگزیر جغرافیایی ۀسازی در یک محدودجامعه  فّعالیّتت یافتن  با شدّ 

  ی کهکودکان و نوجوانان  .یابنداقتصادی و فرهنگی که مانع پیشرفت روحانی و ماّدی مردم است آگاهی بیشتری می 

 ،تی مواجهندسنّ رسوم زودهنگام ناشی از  با تحمیل ازدواِج  ی کهدارند، دختران امکانات کمبودبرای تعلیم و تربیت 

نیازهای  برای که هستند، یک روستا  محتاج کمک های ناآشنای بهداشتبرای دسترسی به سیستم  یی کههاخانواده

زمانی که یک   — های مختلفگروه  اختالفات میان ناشی از میراث ۀبات دیرین یا تعّص  ،با مشکل رو به روستاّولیّه 

دیگری مواجه  متعّددترویج و تحکیم با چنین اوضاع و یا مشکالت  ۀاش در زمینبهائی از طریق مساعی  ۀجامع

ل بر این چنین با تأمّ   هایی پاسخ گوید.واقعیّت دهد به چنین ی که شرایطش اجازه مییتا جاالزامًا باید شود می

مشارکت در ترویج و تحکیم، اقدام اجتماعی، و  جغرافیاییهای در درون محدوده شود که  اوضاعی روشن می

است که در سطح مردمِی اجتماع  ییهم پیوسته، و برونگراه واحد، ب مجهوداتهمگی ابعاد  ،های رایجگفتمان

شود و این نکته باالتر از همه  این مساعی بر طبق یک چارچوب عمل مشترک دنبال می  ۀهم  گیرد.صورت می 

 .گرددها می فّعالیّتموجب انسجام الگوی کلّی 

شود  وقتی دیده می جغرافیایی ۀاقدام اجتماعی در سطح مردمی در یک محدود ها در جهتحرکت نخستین 

بروز   اگرچه  یابد.می  گسترشف یتری از وظابرای انجام طیف وسیع  قابلیّتو  گرددوده می که منابع انسانی موجود افز

ق به موفّ در شهرها نیز دوستان ساکن  شود اّمادر روستاها بسیار مشاهده می و استمرار ابتکارات اقدام اجتماعی 

ی، با  اند، گاهی با همکاری با مدارس محلّ شده  شانبا محیط اجتماعی خودمتناسب های  ها و پروژهفّعالیّت اجرای 

اجرا دی در حال متعدّ   های مهمّ اقدام اجتماعی در زمینه  .ی با نهادهای دولتیمدنی، و گاه حتّ  ۀ نهادهای جامع

ساله نه  ۀنقشدر طول   تربیت. خصوص تعلیم وه محیط زیست، کشاورزی، بهداشت، هنر، و بدر امور است از جمله  

شود،  های بیشتری در این زمینه میفّعالیّتق آموزشی مشوّ  ۀسمؤسّ  های خاّص دوره  ۀ که مطالعاین با در نظر گرفتنو 

برای    .اجتماعی و اقتصادی باشیم ۀ انتظار داریم که شاهد بسط و تکثیر اقدامات رسمی و غیر رسمی برای توسع

محافل   بود.خواهد   ساده به ساختارهای اداری نیاز  برخاسته از جامعه، بعضی از این ابتکاراِت فّعالیّت استمرار 

بهترین راه پرورش ابتکارات  ۀی در نقاطی که شرایط مساعد باشد باید تشویق شوند تا به یادگیری در بارروحانی محلّ 

در بعضی موارد، تأسیس یک سازمان ملهم از تعالیم بهائی جوابی به    .پردازند نوپاهای جدید و ترویج کوشش 

 نتظار داریم اخواهد بود و مجهودات   یک حوزۀ خاّص در احتیاجات 
ّ
آینده تعداد بیشتری از این   ۀنقش که در طی

ی  های سطوح محلّ ی بیابند تا از یادگیریی هاخود باید راه ۀنوبه ی نیز بمحافل روحانی ملّ   .تأسیس گرددها سازمان 

مستلزم ایجاد  خوبی آگاه گردیده تجارب حاصله را تجزیه و تحلیل نمایند.  این کار در بعضی نقاط ه  شان بجوامع

با نگاهی به سراسر عالم بهائی، مشاهدۀ اینکه چطور این   .نهادی مختّص پیگیری اقدام اجتماعی خواهد بود
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موجب سرور این   ترّقی نموده است “المللی بهائیبین  ۀسازمان توسع”مجهودات با تشویق و حمایت  ه ازحوز

 . مشتاقان است

دارد.  در  یهای اجتماعگفتمان  مشارکت در قابلیّت اشتغال به اقدام اجتماعی ارتباطی نزدیک با  قابلیّت

گذارد و دیدگاهی  برای مشارکت در یک گفتگو راجع به مطلبی که بر زندگی افراد اثر میاست ی قابلیّتاین  ،اصل

مهارتی است که بسیاری از  قابلیّتبدین ترتیب این   .بهائی است  تجربیّاتاصول و برگرفته از دهد که ارائه می 

با شرکت در مهارتی که ، هامثًال در رابطه با تحصیالت یا حرفهآن را دارند   به کار بستنفرصت  نفوس روزانه

ی امور جهانی بهائی و دفاتر ملّ  ۀتر، برای کار جامعبه صورتی رسمی  ویابد آموزشی پرورش می  ۀس های مؤسّ دوره

، بهائی در سطح مردمی آیین سازِی بروز نیروی اجتماعدر ارتباط با  اّما  .کندای ایفا مینقش عمده   ط خارجیبروا

نزدیک با یک جمعیّت از طریق  تماسشود که س میساحابیشتر  یهنگامقابلیّتی است که احتیاج به آن  این

نیز و ناحیه در یک  موجود، موجب افزایش آگاهی نسبت به مشکالت اجتماعی های ترویج و تحکیمفّعالیّت 

الزم  ،سازیهای جامعه کنندگان در فّعالیّت با ازدیاد تعداد شرکت   گردد.ها  ق آمدن بر آنیبه فا ن آنساکنیاشتیاق 

دیدگاه وزین خود را راجع به موانع پیشرفت اجتماعی و مسائلی که  ، حدمتّ  جمعیقام در م نیز  بهائی ۀ جامع که است

ی  این نکته مقتضیات خاّص   نماید.ارائه  که جامعه با آنها در تعامل استاست باری گران بر فکر و روح نفوسی 

  محلّی محفل ،ت یافتهعمومیّ ای های نقشه تا درجه در هر کجا که فّعالیّت . دارددر بر ی برای محافل روحانی محلّ 

با گذشت زمان مساعی  .  گیردعنوان منبعی برای بصیرت اخالقی مطمح نظر قرار می ه تری بتدریج در سطح وسیع ه ب

شان را در مشارکت سازنده و  اطرافیان توانندبهتر می شده و بهائیان  ترمنّظم های اجتماعی گفتمان  مشارکت دربرای 

های بهائی با رهبران ها برای در میان گذاشتن دیدگاه فرصت   .نمایندکمک  ق مشورتاز طری فاق نظرحصول اتّ 

های متفاوت و  ی برای نمایندگان گروهیهای صاحب منصب غنیمت شمرده شده و فضاهاتجامعه و شخصیّ 

هایی گام   .نمود مددمشترک   یبه نقطه نظربرای رسیدن مشورت از طریق شود که بتوان آنان را ایجاد میعالقمند 

های کسب شده از ظهور حضرت بهاءالل و تجارب جوامع بهائی در  بینش  ۀعرض ۀحال برای یادگیری نحوه که تا ب

 مسائل مبرم اجتماعی برداشته شده موجب سرور این جمع است.  مطمئنّ  رابطه با حلّ 
ّ
ساله در این مورد  نه  ۀنقش ًا طی

 . خواهد شدحاصل نیز های بیشتری یادگیری 

های رایج در  یم که اقدام اجتماعی و مساعی در راه مشارکت در گفتمان یمایلیم بر این نکته تأکید نما

اجتماع، چه در گذشته و چه در حال، نه فقط در بستر رشد پدید آمده است بلکه همچنین نتیجۀ تالش افراد بهائی  

به دعوت حضرت بهاءالل برای   یشفردی خو در پاسِخ    .برای کمک به پیشرفت اجتماع از طرق موجود بوده است

که  اند یافته ی را یهافرصت و همچنین اندهبرگزید مشاغلی را های گوناگونشیوه به  احبّا ،کمک به اصالح عالم

های بزرگ و کوچک برای پاسخ به یک سری از  پروژه   .فکر را حمایت نمایندهای هم ها و سازمان های گروهالیّت فعّ 

هایی از افراد ط گروه های ملهم از تعالیم بهائی توسّ تعداد زیادی سازمان  .شده است بنیان گذاشته مسائل اجتماعی 
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به گفتمانی  توّجهبه منظور  نیزنهادهایی تخّصصی اقدام نمایند و  یمتفاوتمتعّدد ق اهداف تأسیس شده تا برای تحقّ 

که اند بوده مند بهره ی یهااز اصول و بینش ،ها در هر مقیاسیاین کوشش  ۀهم  .خاص ایجاد گردیده است

محافل روحانی  ۀنماید و از هدایات حکیمانبهائی در سراسر عالم را هدایت می  ۀجامع مردمیهای سطح فّعالیّت 

برای قدم  هماهنگ ایماِن پیروان مخلص جمال متنّوع و یاتتجلّ  ۀمشاهد  .اندی نیز نصیب برده ی و ملّ محلّ 

 . استموجب سرور این مشتاقان  ت آشفتهشدّ ه سرگردان و ب جهانی آالمپاسخگویی به 

 آموزشی  ۀ سسّ ؤمجهودات آموزشی و م

   کید شود مبالغه نیست.أچقدر ت هر یو اجتماع یروحان بی تقل ِی مفهوم بهائ در تعلیم و تربیت اهّمیّتبر 

تجلّی شمس اسم رّب را در کّل مالحظه نمائید چه که در کّل آثار تجلّی این اسم  ”  :رمایندفمی جمال اقدس ابهی 

  ۀنیو در زممبرهن است  یسازجامعه  هایفّعالیّت  در تعلیم و تربیت اهّمیّت  “.مشهود است و تربیت کّل منوط باو

از  یآموزش ۀسسّ مؤ  .باشدمی  در اکثر نقاط عالم انیبهائ فّعالیّت ۀشاخص تعلیم و تربیتتمهیدات  ی اقدام اجتماع

 وجود یبراست  است. تعلیم و تربیت ۀارائ یبرا یط عالم بهائ شده توسّ  جادیا یساختارها و نهادها  نیتربرجسته

سلسله  در  حاصلهثمرات  نیارض از برتر ۀدر سراسر کر فّعالیّتو  ییکارآ نیبا چن یاو منطقه  یملّ  یمؤّسسات آموزش 

که   یمداوم تعداد افراد شی افزا قیخدمت در درون جوامع از طر یبرا یسازقابلیّت   .باشدی م یقبل یجهان  یهانقشه

 جادیا قابلیّت   ماند.خواهد  یباق یجار یهاسلسله نقشه  یاصل یژگیگردند وی مند مبهره  یآموزش ۀ مؤّسس ندیاز فرا

  یهامعلّم کالسو  مشّوق، راهنماِی خدمت به عنوان یتوانا باصدها هزار نفر حاصلش  که جامعه ۀتوسع  یشده برا

 آوردی است تاریخی.دست  ،باشدی مکودکان 

  ،بود یبه پرورش منابع انسان ازیدر بستر ن میکرد یفمعرّ بار  نیلاوّ برای را  یآموزش  ۀسسّ مفهوم مؤزمانی که 

  یهاسلسله نقشه کی  و در آغازبرهه از زمان  نیدر ا  .را به عهده گیرند میو تحک جی ترو بتوانند وظایفنفوسی که 

  ۀمؤّسس یها.  شرکت در دوره دیموضوع بنگر نیبه ا یترع یوس دی که با د میکنیاز شما عزیزان دعوت م  دیجد

سازد؛ به آنان دانش، ی آماده ماجتماع  اِت یدر ح ترق یعم یاشتغال یرا برا یاله  یاحبّابه طور فزاینده  یآموزش

 زیاجتماع ن شرفتیخود بلکه به پ  ۀجامع  ۀتوسع ندینه فقط به فرابتوانند کند که یاعطا م  ییهاو مهارت نش،یب

  یبهائ آیین یسازاجتماع یرویبه ظهور رساندن ن یمؤثّر برا  یاوسیله یآموزش ۀآنکه مؤّسس مختصر   .ندیکمک نما

 جادی ابرای  یفعل ِی آموزش  ا موادّ ت امّ درازمدّ  امری استمقصد  نی ا پیشبرد یبرا ی درس  موادّ  ۀیّ اگرچه ته  .است

  منسجم از سنّ  یآموزش ۀتجرب کیمواد  نیا ه،الوع  به  .است مفید بودهاز ابتکارات  یعیوس فی ط یبرا قابلیّت

عمل   مردمیها در سطح فّعالیّت  یالگو  مِ یمستق همتایو چون   دهدیارائه م  یو بزرگسال ینوجوان تا سنّ  یسالگپنج

متفاوت   ی و فرهنگ یاجتماع طیدر نقاط مختلف جهان و تحت شرااحبّا  که از مشاهدۀ اینرابطه  ن یدر ا  .کندیم

  ها ونشیب این برای اینکه  .میخرسند  یاربس اندکسب نمودهجامعه   ۀ توسع یهاجنبه ۀدر بار یبس غن ییهانشیب
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و   هیّ ته یالزم برا  یهاستمیگردد س یبهائ ۀتر جامععیوس یمندموجب بهره شوند پدیدار می ندهیآ درکه   ییهانشیب

در اقدام  نیا تیهدا  برایرا ی کردی موضوع، رو نی ادر نظر داشتن با   .ابدی گسترش ستییبا یآموزش موادّ  بهبود

 . داد میخواه توضیح یبه زود  ندهیآ یهاسال

ۀ از مشاهد  ،یآموزش  ندیفرا ۀاز سه مرحل  کی هر  ۀارائ یبرا ی سات آموزشسّ مؤ  قابلیّت شیخصوص افزادر 

 زین  یآموزش ۀتجرب  تیّ فیک شیبه افزا یانده یفزا توّجه ،یدرس موادّ  ۀارائ ستمیعالوه بر بسط و گسترش س نکهیا

  کی یآموزش  موادّ  یاز محتوا یآموزش ۀمؤّسس همکارانتمام  درک  یجیتدر شیافزا  .خشنودیم گرددی معطوف م

دروس   یوستگیو پ یاصل میروش، مفاه ،یتیو ترب م یاهداف، ساختار، اصول تعل  درک یعنی —است  مبرم  ازین

جمع   نی ا امیهمکار که در پ یهاگروه  از حمایت یآموزش ۀمؤّسس یهااز هیئت  یار یخصوص بس ن یدر ا  .سهسّ مؤ

ا تمرکز مجزّ  یهانقاط گروه  یدر برخ نی همچن  .اندگشته مندبهرهشده بود،  فیشما توص 2015خطاب به کنفرانس 

آنها  ییرا که به کارآ نکاتیند تا اه مطالعه را آغاز کرد یهانوجوانان، و حلقه یهاکودکان، گروه  یهابر کالس

 ریمس ن یدوستان قائم به خدمت در ا یهاقابلیّت  شی کمک به افزا یبرا ییهاراه ،نموده  ییشناسا کندی کمک م

  تری از دوستان درتعداد وسیع  بهها یادگیری انتقالدر شان در یک منطقه اعدین سو م هیئت معاونت  ی اعضا  .ابندیب

 یهافّعالیّت   جیدر ترو یشتری ب ۀکه تجرب یافراد   گامند.اغلب پیش جوارهای همو محدوده  كز فّعالیّت فشردهامردرون 

که   یسات آموزشسّ ؤم شرفتیدر پکه  به ثبوت رسیده و  دارند به عنوان افراد کاردان قائم به خدمتند ی آموزش  ۀمؤّسس

 بارا  یآموزش  ۀکه هر مؤّسس است یاقاّره نیمشاور معموًال اقدامات   .مؤثّرند بسیار باشندتوسعه می   ۀیّ لدر مراحل اوّ 

 آشنا اندکسب نموده  مجاور یهانیدر ممالک و سرزم  یآموزش اتمؤّسس ریسا ِی ضروری کههانشیب بسیاری از

اند تا بتوان فراهم آورده  ی باتیترت شانبرحسب اندازۀ مجهودات یسات آموزشسّ مؤ بندیگروه  با مشاورین.  نمایدمی

  ،یرسم ینارها یسم قیاز طر ، غالبًایتررا به طور گسترده یآموزشسات سّ مؤ نیتربط مجرّ حاصله توسّ  یهای ریادگی

 ط دیبا باتیترت نیتمام ا   گذاشت. انیدر م یآموزش اتمؤّسسبا سایر 
ّ
که   یدر نقاط  .ابدیاستحکام  ندهیآ ۀنقش ی

 گاهی جا نیب یهمکار وجود دارد  دهی روحانی به نوجوانانبرنامۀ توانراجع به  یریادگینشر  ی برا یگاهیجا

 اقیو اشت یگانه  یهدف یریگیپ ابد؛ی افزایش ستیبایپرثمر بوده است و م اریمربوطه بس  یسات آموزشسّ ؤو م یریادگی

و   یهمكار ۀیّ روح ییشکوفا  یمطلوب برا طیموجد شرا یجغرافیای یهامحدوده  شرفت یپ ۀمشاهد یبرا مشترک

اندوخته شده   یآموزش ۀمؤّسس  ندیفرا ییبر کارآ رگذاریثأعوامل ت ۀبار حال دره ب که تا یدانش   .مساعدِت متقابل است

 . نموده در دسترس شما قرار دهد میها را تنظی ریادگی نیا یالمللنیب غ یبلدارالتّ انتظار داریم که است و  عیوس اریبس

 مستلزم آناین   .است فیًا در حال تلطمستمرّ است که  یآموزش  ستمیس کی میانموده  فیآنچه در فوق توص

و عمومًا  یسات آموزشسّ مؤ نیهمچن ند؛یآن کمک نما شتریبه توسعه و گسترش هر چه ب یاریافراد بسکه است 

از مجهودات   تیدر حما شایانی  یهاقابلیّتکه  یافرادکه  نمایند یزیربرنامه ای به گونهالزم است  ی بهائ مؤّسسات

از طرق  باز هم شانیزندگ  طیشرا رییو در صورت تغ  ه دهندادامخدمات خود  بهتوانند ب ،اندکسب کرده یآموزش



  13 صفحه ایقاّره های مشاورینکنفرانس هیئت  2021دسامبر    30

 
 

 ۀمؤّسس  ندیفرا ییکارآ اهّمیّتبه  توّجهبا   .گردندمشغول   یآموزش ۀمؤّسس فّعالیّت به مشارکت در یگرید مؤثّر

آن کمک   شبردیبه پ ی به نحو مشتاق خواهند بودحضرت بهاءالل و باالخص جوانان  روانیاز پ کیهر  ،یآموزش

س برای این  مقدّ  است ایوظیفه  استعداد جوانان نمودن  شکوفابه خوبی آگاهند که  یآموزش مؤّسسات  .نمایند

در آغاز    دید بنگرند. هماناز را  یآموزش ۀمؤّسس ۀآتی  ۀتوسعخواهیم که می جوانان عزیز بهائی از حال  مؤّسسات. 

آموزشی انتظار داریم که شاهد یک   ۀسی مؤسّ یجامعه به منظور افزایش سطح کارآساله در سراسر مجهوداتی نه 

نفوس از   دعوتبرای های موجود را در فضاهای مختلف اجتماعی فرصتتا  وسیع جوانان باشیم تازانۀپیش حرکت 

مّدت از برخی از جوانان قادر خواهند بود که یک   .شمرند مغتنم یآموزش ۀمؤّسس یهابرنامهمندی از به بهره 

نمایند؛  تر از خودشان نسل جوانبرای خصوص  ه را وقف تمهیدات آموزشی ب چند سال متوالیاحتماًال ، خدمت

ُبعدی دائمی از زندگی در حین تحصیل و در دوران   یآموزش ۀمؤّسسهای فّعالیّت حمایت از  از آنان برای بسیاری

 باشد.ارزشمند د این خدمت باید یک تعهّ  همۀ آنانبرای  ولیخواهد بود؛   شاناشتغال به کار و امرار معاش 

  آگاهی ،فرایند مؤّسسۀ آموزشیها در افراد و خانواده مشارکتطبیعی  ۀدر بسیاری از نقاط عالم یک نتیج

 یهام کالس که به عنوان معلّ  یدوستان  بوده است. هایششکل  ۀدر هم تعلیم و تربیت اهّمیّتبیشتر نسبت به  

در   افرادی کهکه  یدهند در حالی نشان مکودکان آموزش  عیوس ۀبه توسع یخاّص  ۀعالق ندکودکان به خدمت مشغول

تا چه حد  ، پسر ودختر اعّم از هستند،   بلوغکه در مرز کسانی  فکرند که  نیدر ا عتًایطبخادمند ق و مشوّ  مقام راهنما

به عنوان مثال   گردند.مند بهره نیست  یآموزش ۀسمؤسّ  یهادوره که منحصر به مختلف  تحصیالتاز توانند می

بسیار خشنود شدیم که    و یا به تحصیالت دانشگاهی تشویق نمایند. ایحرفه  کارآموزیتوانند جوانان را به می

  کی در  فرهنگ ۀجنب نیا جًایتدر  یآموزش ۀمؤّسس ندیدر فرا یریکث  از جوامع مشارکت تعداد یار یدر بس چگونه

 ،ساننی بد یآگاه شیافزا  باکه  رندیرا بر عهده بگ تیّ مسئول نیا دیبا یسات بهائمؤسّ    .داده است ر ییتغرا  جمعیّت

که به آنان  است ییهاو کسب مهارت  لیتحص ۀزیانگکه همانا  شده در جوانان جادیا یواال یهازهیو انگ هاآرزو

  کیت درازمدّ  شرفتیتوسعه و پ  به تحّقق پیوندد. را خواهد دادشان عمر خدمت هدفمند به اجتماع  کی فرصت

 یافراد روی گذاری بربه سرمایه  یبستگ یادیز اریبس تا حدّ  گرینسل به نسل د کی ت از ملّ  کیجامعه و بالمآل 

 . بر دوش دارنداجتماع را  یجمع شرفتیپ مسئولیّتکه دارد 

یک نکتۀ دیگر اضافه  ،برای یک جامعه بر اساس اصول بهائی این بررسِی نقش محورِی تعلیم و تربیت به

برای کسب ادراک کافی از  ” “مجهودات مستمر” از طریقجد و جهد  اهّمیّت بر  شوقی افندی حضرت.  نماییممی

ی  یبرای آشنا نظیربی  ایمؤّسسۀ آموزشی وسیله  اند.فرموده  اریبس دیتأک “اهّمیّت ظهور عظیم حضرت بهاءالل

  کوشش اّما   است. الل کلمةکران بیو معانی  امر اعظماین آثار  بخشحیات  ۀنفوس بیشمار با چشم سیستماتیک

   نیست. فرایند مؤّسسۀ آموزشیدر  شرکته منحصر به شان از امر مبارک و تعالیم آن البتّ احبّا برای افزایش درک 

 براستی یکی از نشانه
ّ
امر   ۀمطالع ادامۀ کنندگان برایکارآیی یک مؤّسسۀ آموزشی ایجاد عطش در شرکت  های قوی
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سات  ط مؤسّ جمعی، چه در فضاهای رسمی ایجاد شده توسّ چه انفرادی و به صورت  چه باشدمیحضرت بهاءالل 

دارند از  جمیع مساعی بشریآثار الهی مقتضیاتی که تعالیم برای  ۀعالوه بر مطالع  . طور غیر رسمیه  و چه ب بهائی

کند تا  مؤمنین جوان را کمک میکه  تعلیم و تربیتاز یک نوع  توّجهای قابل نمونه   بسیاری برخوردار است. اهّمیّت

است که   ییسمینارهادر  شرکتنوع بشر بهتر آشنا شوند  پیشرفتبا دیدگاه بهائی راجع به موضوعات مربوط به  

است که غور و  بدیهی، اعظمبحر وسیع این امر به  با توّجهشود.  ی ارائه می مطالعات رفاه جهان ۀ سمؤسّ ط توسّ 

 .پویدره خدمت  مایل است که  باشدمی العمر هر نفسی اشتغال مادام آنق ا عمادر  صغو

  ۀجامعدر نقاط مختلف جهان، از  اجتماع پیشرفتبهائی در  آییننقش  چه بیشتر هر نمایان شدن به توّجهبا 

را برای  اشکارآیی نماید و  ترکند روشن می  ارائه و توصیه خواسته خواهد شد تا اصولی را که ایبه طور فزاینده بهائی

نما  و نشو و شود  شکوفایک جامعه بیشتر  یفکر اتیحهر چه    .نشان دهدمشکالتی که بشر با آن مواجه است  حلّ 

رود که در عالم انتظار می حضرت بهاءاللاز پیروان   .بیشتر خواهد بود دعوت نی به ا دادن پاسخ قابلیّتید نما

 روشن نشان دهند که درخور تعّهدشان به پیشرفت ماّدی و معنوی در عالم عمل است. درک اندیشه، آنگونه خرد و 

 در همۀ سطوح در ادارۀ امور   قابلیّت افزایش 

  در مکتوبی صادرهپیش  هشتاد سال
ّ
توضیح امرالل در توصیف نظم اداری بهائی از جانب حضرت ولی

چیزی است که در آینده حیات اجتماعی و قوانین زندگی جامعه   گیریشکل اّولین ” که این نظم داده شده است 

ای توسعه یافته است و  قابل مالحظه میزانامروز در آغاز قرن دوم عصر تکوین، نظم اداری بهائی به   “.خواهد بود

 . خواهد بود  الزم آیین بهائی سازیاجتماعنیروی  ظاهر ساختنآن برای  توسعۀ مستمرّ 

  محافل روحانی محلّی ارتباط بسیار نزدیکی دارد. رشد و تكامل سیر ه باالبتّ  مردمیدر سطح  ادارۀ امور

ی ساختار یاجتماع بهائی و نیز زیربنای غا تار و پود اصلی”حضرت شوقی افندی  توّسط این بیوت عدل نوپا 

خواستار   1995در سال     .فرمایندتشکیل آنها را تأکید می اهّمیّتو هیکل مبارک   اندتوصیف شده “اشاداری

تأسیس در روز اّول ای شدیم که مستلزم انتخاب همۀ محافل محلّی از جمله محافل تازهبرقراری مجّدد رویّه

این تغییر در رابطه با این حقیقت بود که اگرچه احبّای خارج از یک    نه در زمان دیگری از سال. ،بود  رضوان

بر   شعملکرد انتخاب هر محفل و تداوم مسئولیّت اصلی  ولی توانند به فرایند انتخابات کمک نمایندمحل می

   .اداری داردهای فّعالیّت است و تا حّد زیادی بستگی به آمادگی آنان برای به عهده گرفتن   مکانعهدۀ بهائیان آن 

های اخیر مالحظه شده است که چگونه در یک ناحیه با تثبیت یک الگوی عمل مبتنی بر تعالیم امر  در سال

تا بدین ترتیب   .ت شودهای ساکن تقوی در بین افراد و خانوادهتدریج  ه تواند بحّس هویّت بهائی میمبارک  

در ارتباط با مجهودات    قابلیّتمیزانی از  غالبًاپذیر شود، جامعه زمانی که تشکیل یک محفل محلّی امکان

جهت به تأخیر افتد،  ، که نباید هم بیزمان تأسیس محفل با نزدیک شدن   .سب کرده استکسازی را  جامعه



  15 صفحه ایقاّره های مشاورینکنفرانس هیئت  2021دسامبر    30

 
 

   .جوانب رسمی حیات جامعه در ارتباط با نظم اداری بهائی باید صورت گیرد تقویت آگاهی بهمساعی جهت  

خود برای تشویق و تقویت آن   مسئولیّت  بهشرایطی احتماًال به خوبی   محفل محلّی تأسیس شده در چنین محیط و

این  الزم خواهد بود اّما   .است واقفکند  ی که به پایداری و تداوم یک جامعۀ فّعال و پویا کمک میی هافّعالیّت

  معاونین آن محفل از طرفمهارت کسب کند و حمایِت  نیز های دیگر محفل برای انجام طیف وسیعی از مسئولیّت

شما،   2010در پیام خود خطاب به کنفرانس سال    .داشت خواهد بسیار زیادی   اهّمیّت  انآن مساعدینو  شما

قرار گیرد   توّجهمسیر رشد و تکامل چنین محفلی را تشریح کردیم و به ابعاد گوناگون عملکرد آن که باید مورد 

حمایت از ابتکارات اقدام  به مرور زمانی اداره و توسعۀ یک صندوق محلّی و یاشاره نمودیم از جمله توانا

ای که چنین محفلی به  منافع حاصله برای جامعه  ی و جامعۀ مدنی.محلّ  ِی اجتماعی و تعامل با نهادهای دولت

 . خدمتش قائم است نیازی به تفصیل ندارد

ای بهائی به موضوع  خواهیم که در تعامالت خود با محافل روحانی ملّی و شوراهای منطقهاز شما می

که ممکن است بر این جنبه از رشد  هایی ناحیهمحافل روحانی محلّی و تحکیم عملکردشان باالخص در تأسیس 

که این رویّه به افزایش سریع تعداد محافل محلّی  انتظار داریم.  خاص مبذول دارید  توّجهباشد تأکید کمتری شده 

بررسی این موضوع   شاملدر بعضی از ممالک  مشاورات شما    .کندشوند کمک  که سال به سال تشکیل می

 یا خیر.  است   مطلوبی یروستا نواحیدر   محافلتعیین حد و مرزهای  برای ات موجودیبکه آیا ترت بودخواهد 

محفل محلّی در یک   نقشمقام و  درکو  ی ی این است که میزان شناسا  گشتهکه حاصل  یقاطع  بینش

شان برای مشارکت در آن در جّوی کامًال عاری از  هس فرایند انتخابات و وظیف تقدّ  بهاحبّا  وقوفعمق  به  جامعه 

گاهی در یک جامعه در بارۀ اصول  آ ازدیاد با   .مرتبط استدنیوی طلبی قدرت های یا گرایشو تبلیغات آلودگی 

خدمت در یک    که فراخواندن فردی به  گیردشکل می  مفهوم جدیدیروحانی که زیربنای انتخابات بهائی است، 

چگونه فرد، جامعه، و محفل محلّی و نهادهایش با یکدیگر  ارتباط و درک اینکه استمؤّسسۀ بهائی به چه معنا 

گفتگو در یک جامعه راجع به تشکیل صورت گرفته تا تالش سیستماتیک  هر جا که   .یابدافزایش می است

  هی حیات جامعیب و پویاهیئت منتخ   یی ، تواناتداوم یابد  سال به سال  و شود  شروعف آن  ا هدامحفل محلّی و 

 کنند.می تقویتمتقابًال  یکدیگر را

ای را برای  دو مرحله  ی که یک فرایند انتخاباتِی ی اهمحلّ این تأثیر متقابل به ویژه در دو سال گذشته در 

دستورات حضرت  به رویکردی که بدایتش   ،بوده است  توّجهقابل ایم محفل روحانی محلّی تصویب کرده

در طول این مّدت، بیست و دو محفل محلّی در هشت    .گرددبرمیعبدالبهاء خطاب به محفل روحانی طهران 

حفل روحانی ملّی  ماین شیوه که از بسیاری جهات با انتخاب    . انداین روش شروع کردهبه کشور انتخابات را 

شوند  از آنها یک یا چند نماینده انتخاب می دامهر ک ی است که از  یمشابهت دارد شامل تقسیم محل به واحدها 
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محل و  در یک با افزایش تعداد بهائیان ساکن   .نمایندرا انتخاب می اعضای محفل محلّی ،و سپس نمایندگان

   .گرددبیشتر الزم میای اجرای فرایند انتخاباتی دو مرحله ،های امور جامعه برای ادارۀ پیچیدگی قابلیّت افزایش 

هم شهری   ،حفل محلّی را در مناطق بیشتری م رود که در نقشۀ آینده اتّخاذ این روش انتخاب یانتظار م بنا بر این

 . یمیکند تصویب نمامییجاب اکه شرایط موجود اجرای چنین روشی را  ، ی ی و هم روستا

سازی جامعه الیّتفعّ به یادگیری بهترین روش برای پیشبرد  به دلیل عالقۀ مبرمی که محفل روحانی محلّی

سازی مجهودات در محدودۀ جغرافیایی به  با دوستان قائم به خدمت در هماهنگدارد   شدر ناحیۀ تحت اشراف 

کند  گیری میی فشرده را از نزدیک پ فّعالیّتتوسعۀ هر یک از مراکز   ،محفل   .کندب مشورت میطور مرتّ 

خدمت در آن محل که مشّوق و محّرک فرایند رشد  منین قائم به های مؤ الخصوص از طریق حمایت گروهعلی

ی از آن مثًال ترتیب  یهادر بخش ها در سطح محل و یافّعالیّت چه احتیاج به سازماندهی  به طور کلّی هر  .هستند

کنند، و یا تشویق آنان به  ی که جلسات دعا برگزار میی هاهای مالقات در منازل، همراهی خانوادهدادن کمپین

تواند در این رابطه ایفا  نقشی که محفل محلّی می ،یابد افزایش می  ی جهت همکاری با یکدیگری هاتشکیل گروه

کنند و زمانی که  های بهائی مشارکت میفّعالیّت در تعداد زیادی که  ی یاهمحلّ در   . یابدبیشتری می اهّمیّتنماید 

  شودمتوّجه مییابد، محفل در مواردی دش افزایش میهای گوناگون و متعدّ مسئولیّت پیچیدگی کار یک محفل و 

و نهایتًا نیاز به حظیرةالقدس محلّی   گردد معیّنکارمندانی و دفتر محفل   منشی  برای کمک به که الزم است

 . شودبیشتر می یمناسب 

برای تقویت و توسعۀ جامعه به عهده گیرند، مساعی   مسئولیّتچقدر محافل محلّی سهم بیشتری از  هر

مورد    روشمندنیاز به طرقی از اینکه    .شودتر  منّظمای و ملّی برای حمایت از آنها باید سات در سطح منطقهمؤسّ 

ها و ای جلساتی ادواری با منشیبه عنوان مثال محافل ملّی یا شوراهای منطقه ،خشنودیم  قرار گرفته است توّجه

 . ی مشورت کنندنمایند تا در مورد بسط خطوط عمل خاّص محافل محلّی برگزار می ۀدیگر اعضای هیئت عامل 

ادارۀ امور کسب کرده است از جمله  برای مضاعفی  قابلیّتای یک شورای منطقهدر آن که   مناطقی

تسریع پیشرفت در تمام   باعث ، این امر جغرافیایی های زمان از بسیاری محدودهو هم  ی حمایت مناسبیتوانا

تری که  که در کشورهای کوچک شد شما اشاره    2015پیام این جمع به کنفرانس سال  در   .استگشته منطقه 

کمک به پیشرفت   ۀبا وظیف رسمی در سطح ملّی ساختارباید یک    نیستای نیازی به تأسیس شوراهای منطقه

ی که هنوز این کار صورت نگرفته است  یخواهیم که در کشورهااز شما می  .به وجود آید جغرافیاییهای محدوده

سه،  با ساختار رسمی یعنی تشکیل یک لجنۀ ملّی رشد   اینهای الزم برای انتصاب با محافل ملّی در مورد گام

در    ایهای حاصله از شوراهای منطقهیادگیریگیری از با بهرهمحفل ملّی   .مشورت کنید  ،عضونفر پنج و یا هفت  

های  مسئولیّت  بدهد. را یی رافیاغهای جحرکت محدوده تسهیل آزادی عمل الزم برایباید به این نهاد  این زمینه



  17 صفحه ایقاّره های مشاورینکنفرانس هیئت  2021دسامبر    30

 
 

الزم جهت   ترتیبات، شان خدماتو تشویق آنها در  ایلجنات تبلیغی ناحیهتواند از جمله انتصاب این نهاد می

از امکان همکاری   هلجناین   .ای باشدهای تبلیغی و نشر مطبوعات پایهاعزام مهاجرین داخلی، حمایت از پروژه

با اعضای هیئت   از همکاری و نیز  ،که خود یکی از نهادهای محفل ملّی است   ،سۀ آموزشینزدیک با مؤسّ 

 تماسمربوطه   ایهمشاور قارّ تواند مستقیمًا با مند خواهد شد و همچنین میمعاونت قائم به خدمِت آن کشور بهره

خود با کار لجنه و نیز هدایت، حمایت و    ی مستمرّ ی در حالی که محفل ملّی طبیعتًا مایل به حفظ آشنا  .برقرار کند

  توّجهاست باید محفل را قادر سازد که الل   نشر نفحات اش کاّلا هایجاد یک نهاد که وظیف ،تشویق آن خواهد بود 

تواند  ولی مآًال می ای هنوز تشکیل نشدهدر ممالکی که شورای منطقه  .بیشتری به سایر مسائل مهم مبذول دارد

 . منصوب گردد لجنۀ ملّی رشدیک اکنون د بایتأسیس شود 

ای  کنندههای خنثینقشه، این قوا با مقاومت نیروی ۀانبا جلوه و بروز قوای روحانی ناشی از پیگیری مجدّ 

ی خطوِط  ی ی، پویای در مواجهه با چنین نیروها  .شوندمیرو به رو  دارندکه بشریّت را از رسیدن به بلوغ کامل بازمی

دو    هر ی خاص برای اعضایاهّمیّتخطیر  مسئولیّت این   .مختلف در سطح محلّی باید حفظ و تقویت شودعمِل 

سطح مردمی  در شان آنان را در ارتباط نزدیک با شرایط و اوضاع ده و مبرمف متعدّ ی هیئت معاونت دارد که وظا

اعضای   .که ممکن است بر روحیّۀ جامعه اثرگذار باشد نمایدمید به هر امری دهد و آنان را مترّص قرار می

های  ی با انواع چالشیهای اجتماعی مختلف احبّا را در رویاروها و محیطهای معاونت باید در فرهنگهیئت

کمک کنند تا از طریق پیگیری یک   اندکه در گذشته متخاصم بودهرا ی ی هاگروهمختلف مساعدت نمایند:  

های موروثی متعلّق به دوران نوجوانی بشریّت  اتّحاد رسند؛ یاد بگیرند که آداب و رسوم و گرایشهدف مشترک به 

 انهیجوامور با نگاه بدبینانه یا عیب ۀ مشاهد به هرگونه گرایش  ازتعّصبات غلبه نمایند؛  ۀرا کنار گذارند و بر هم

عمل  را به منّصۀ  باشند؛ تساوی زن و مرد  داشته مملّو از اشتیاق و  و در عوض دیدگاهی سازنده  اجتناب ورزند

جمعی را بر  اتاقدام مشارکت دراز بین ببرند؛  فردیتفاوتی را با انجام ابتکارات ؛ رخوت و بیدرآورند 

احساسات مبتنی بر سلیقۀ شخصی ترجیح دهند؛ از قدرت تکنولوژی مدرن بهره گیرند بدون اینکه در برابر اثرات  

 قی عال مرّجح بر و لّذت خدمت به عالم انسانی را  الل نشر نفحاتاش تسلیم شوند؛ حالوت کنندهسست  ۀبالقوّ 

که با شّدت ترویج   را یی هابینیگرا و جهانهای ماّدییدئولوژیی را رد کنند؛ از ایگرامصرف افیون دنیوی شمرند؛  

ف بسیار  ی ف و وظای این وظا  .چشم دوزند گار، و به مشعل فروزاِن احکام و اصول خداوند رویگردان باشند  دهدمی

 باید  خیل مؤمنین است که  خطیرهای مسئولیّتعظیم از   ایدیگر مجموعه
ّ
  جزوًا ی که مطمئنّ یهاسال طی

شما که در پیشبرد فرایند دخول  معاونین   .آنها بپردازندتحّقق های حیات بشری خواهد بود به سال ترینمنقلب

در هر زمان   ،باشند  یی هاچنین چالشبا  رویاروییقادر به  به همان نحو بایداند نشان داده را افواج شایستگی خود

شان بتوانند دوستان را یاری دهند  نصایح پسندیده وضوحو شان اعمال ۀبا نمونباشد که   .آیدو هر مکان که پیش 
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جوامعی همراهی  ساختن بیفزایند و آنان را در  خدمت   مملّو ازبه یک زندگی  شانتعّهد و تا بر ایمان، اطمینان، 

 . بردبتواند به آن پناه هراسان ستوه آمده و  ه  ب بشرِ ، جوامعی که اند آرامشصلح و  مأمن نمایند که 

 سلسله نقشه
ّ
ترین نیازهای امر مبارک به عنوان یکی  جامعه در حفظ تمرکز بر مبرم قابلیّتهای گذشته،  طی

خطوطی  را شامل شود،    متعّددیاّما این حّس تمرکز باید خطوط عمل   .های جامعه جلوه نمودییترین توانااز مهم

از و دقیق این امر مستلزم دیدگاهی وسیع، درکی ظریف   .دن رو پیش به رقابت با یکدیگربدون  که همگی باید 

آگاهیم که منابع امر مبارک محدود    .باشدمی مؤّسساتپذیری بیشتر و همکاری واالتر ، انعطافمان زالزامات هم

ن و با معیّ  اّما با بسط نقشه در یک محلّ   .افراد در وقت اندک خود با وظایف متعّددی رو به رو هستنداست و 

جامعۀ بهائی غنی و پویا گام به   یک های مختلف حیات پیوندند، جنبهافزایش افرادی که به صفوف خادمین می

 .گر خواهد شدجلوه آیین بهائی سازیاجتماعو نیروی  کردخواهد  ترّقیگام 

 رسالتی تاریخی 

بهائی توأم با   ۀ امروز جامع قابلیّتکه نظر شما را به این نکته جلب کرده باشیم  اوراقامیدواریم که در این 

نموده تا تمامی منابع روحانی و  آمادهانضباطی که با تمّسک به یک چارچوب عملی منسجم کسب کرده آن را 

عمده در یک   مشروعن لیاوّ  زودی آغاز خواهد شده ای که بنقشه .  قرار دهدبه طور جّدی در بوتۀ آزمایش یش را مادّ 

شامل  ی را انتظارات گیرد ودر بر می چندین نسل را از نظر وسعت و اهّمیّت که است ه سالو پنج  ستیبس مبادرت مقدّ 

 ولیادآور انتظارات حضرت  کهشود می
ّ
از   سالهنقشۀ منیع دهدر آغاز  ساتسّ و مؤ جامعه، احبّاافراد از  الل امر ز یعز ی

در رسیدن به ارتفاعاتی از شجاعت و دالوری که اکنون بدان   اگر دوستان به فضل قادر متعال  .بودمی  یعالم بهائ

که   خواهد بودشکوهمندی  تجلیل از اعمال ندشان همانتجلیل تاریخ از اقدامات  ، ق گردندموفّ  شوندمی  دعوت

 . است قرن اّول عصر تكوینبخش صفحات تاریخ زینت

  بادوستان  آشنا کردن منظورِ ه مجهوداتی که ب   ۀ یّ در کلّ  کهی است کای ما به شما و محافل روحانی ملّ تّ ا

ت مدنیّ نقص و کمبودهای   گیرد. نظر قرار مدّ انداز تاریخی کامًال شود، چشمت این مشروع جمعی انجام می ماهیّ 

نّا طوینا  ااما علمتم ب”  :چنین استاست و حکم صادره از قلم اعلی   واضحماّدیش   توانایی یتمام  رغمیعلامروزی 

 ۀ به فرمود الهیمدنیّت  استقرار  “ما عند النّاس و بسطنا بساطًا آخر
ّ
و مقصد   یغایت قصو”الل  عزیز امر حضرت ولی

عالم بسیار محتاج  لی که یل بنا گردد، خصایترین خصااین مدنیّت باید بر روی اساسی   است. “بهائی آیین یاعال

ولیّت، سئحاد، امانت، حمایت متقابل، همکاری، یگانگی، از خودگذشتگی، صداقت، احساس مآن است:  اتّ 

 ت قلبی نسبت به عموم.محبّ  و عطش یادگیری،
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ستایش حضرت پروردگار  که میمشتاق.  چقدر گرددنور محبّت الهی ه منّور ب عالم انسانیقدر آزرومندیم که چ

دانید که با چه شور و شوقی سر به آستان می آگاهید مان ت اشتیاق از شدّ  کهعزیزان شما   .میبشنو یرا از هر زبان

مجرایی نهند ارج می ین نازنینش را یآ طلبیم که شما و تمام نفوسی را کهم و از حضرت بهاءالل می نهیس می مقدّ 

 .نماید الوصفشدی زا فیوضاتجریان برای کامل 

 [ العدل اعظم بیت ]امضا: 


