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 ای از ترجمه

 العدل اعظم خطاب به بهائیان جهان پیام بیت

 (بدیع  ۱۷۸میالدی )  ۲۰۲۱رضوان 

 (المللی ترجمه به زبان فارسیهیئت بین)

 

 

 ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم مالحظه فرمایند

 دوستان عزیز و محبوب،

است و فصل جدیدی آغاز   رقم خوردهانگیزترین فصول تاریخ امر الهی اکنون یکی از خاطره کلماتآخرین 

از  ی است که یهاساله و از یک سلسله نقشهپنج ۀالعاده از یک نقشرضوان امسال اختتام سالی خارق  .گرددمی

که خود  در پیش است  ساز سرنوشت  دوازده ماه  ها با شروع سلسلۀ جدیدی از نقشه   .شد  آغازمیالدی  ۱۹۹۶سال  

بینیم که به  ای را می این مشتاقان جامعه  .دشورضوان آینده آغاز می  از ساله کهای است برای یک مشروع نه طلیعه 

  داشتاّما هیچگونه ابهامی نباید   سوی آینده است.ه های عظیمی بگام برداشتن  ۀسرعت کسب نیرو نموده و آماد

هّمت و طاقتی را  های کسب شده در این راه چه الزم بود و بینش را  یتالش کوشش و  هکه رسیدن به این مرحله چ 

را  تیهمسیر آ ،کسب آن تجربیّات تجربیّات آموخته شده آیندۀ جامعه را شکل خواهد داد و شرح نحوۀ    :طالب 

 . سازدروشن می

 ها و بینشبا پیشرفت  ۱۹۹۶های قبل از سال دهه
 
خود شّکی باقی نگذاشته بود که جّم غفیری از   های غنی

با این حال موارد تسجیل افراد در مقیاسی وسیع    .اندمردم در بسیاری از جوامع آمادۀ دخول در ظّل لوای امر الهی

در    .نگشتمود منجر  ن های گوناگون اجراگرچه امیدبخش بود ولی به فرایند رشدی پایدار که بتوان آن را در محیط 

چگونه    نداشت.را کافی برای پاسخگویی مناسب به آنها  ۀتجربمواجه بود که  عمیق یهایپرسش مان، جامعه با آن ز

ظاهر به و ت همگام با فرایند تحکیم پیش رود و چالش درازمدّ  دتوانی که هدفش ترویج بود می یهاتالش

ات و جوامع را چنان پرورش داد که قادر باشند مؤّسستوان افراد،  چگونه می  ؟نشدنی رشد پایدار را حل نمایدحل

  گردندمی الهی  مجذوب تعالیم کسانی که استو چگونه ممکن   تعالیم حضرت بهاءاهلل را به مرحلۀ عمل درآورند؟

 ؟فّعال در یک مشروع روحانی جهانی شوندعاملینی   بتوانند
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اهلل در   بهائی که هنوز از حضور سه نفر از حضرات ایادی امر ۀیک ربع قرن پیش، جامع  بدین ترتیب

از   ،ای که با تمرکزش بر یک هدف واحد ای چهارساله را آغاز نمود، نقشهصفوف مقّدم خود برخوردار بود نقشه

این هدف   در فرایند دخول افواج بود. ایقابل مالحظهپیشبرد  ،هدف   آن البتّه های قبلی متمایز گشت و نقشه

  بود که این مطلب واقف شدهجامعه در آن زمان به   .شد  های بعدییک سلسله نقشه  خّط مشیعّرف و شاخص م

نیز پدیدار نخواهد شد   به خودی خودین الهی نیست و یاز مردم به آ  معتنابهیهای دخول گروه این فرایند فقط مفهوم

نیازمند  توفیق در این مسیر   .باشدزاید می دائم التّ سرعتی  و باسیستماتیک  و ترویج و تحکیمی هدفمند بلکه مستلزم

عزم خود را برای پذیرفتن  فراخوانده شد تا عالم بهائی ۱۹۹۶در سال   مشارکت آگاهانۀ تعداد زیادی از نفوس بود و

ات  مؤّسسای از بهائی خواسته شد که شبکه  ۀجامع از  .نمایدجزم هدف بود الزمۀ این که وسیعی  آموزشی   چالش

الزم برای تداوم فرایند رشد  قابلیّتافراد با از ای تعداد فزاینده بر آماده نمودنآموزشی تأسیس نماید که تمرکزش 

 .باشد

اید شان در میدان تبلیغ هنوز بقبلی  توفیقاترا با این آگاهی آغاز کردند که علیرغم  حرکتا این احبّ 

جامعه از بسیاری    .نمایندکسب  چگونه آنها را اینکه تر سب نمایند و از همه مهمی را کهایقابلیّت آموختند که چه می

های  پس از آنکه به مرور زمان با به کارگیری در محیط آموخته شده تجربیّاتجهات از طریق عمل یاد گرفت و 

ها فّعالیّتمعلوم شد که بعضی از  و استفاده قرار گرفت مورد ووارد شده شد نهایتًا در مواّد آموزشی  گوناگون تلطیف 

های کودکان، جلسات دعا، و  های مطالعه، کالس حلقه  ت.  طبیعی به نیازهای روحانی یک جمعیّ   است پاسخی

های مربوطه ممزوج شد تحّرک حاصله  فّعالیّت تی اساسی گشت و وقتی با یّ های نوجوانان حائز اهمّ متعاقبًا گروه 

های  فّعالیّتکنندگان در با افزایش تعداد شرکت   ی پویا از حیات جامعه شود.الگوی سبب به وجود آمدنتوانست 

که از طریق آن شد  مدخلی ۀمنزله ها بفّعالیّت این  یعنی ،آنها اضافه شد ۀلیّ اساسی، ُبعد جدیدی به هدف اوّ 

همچنین    بهاءاهلل آشنا شوند. توانستند با ظهور حضرت ها از اجتماع بزرگ میخانواده  اعضایجوانان، بزرگساالن و 

محدودۀ  ” سازی در چارچوبجامعه  هایفّعالیّتی برای یهااجرای استراتژی  جوانب عملی  درک بهتری از

دست  ه ب،  اجتماعی و اقتصادی متمایز هایویژگیبا وسعتی قابل اداره و با  مشّخص  ۀیک ناحییعنی  ،“ییجغرافیا

چنین در نتیجۀ  ی آغاز گردید و یهای ساده در سطح محدودۀ جغرافیانقشه  ۀتهیّ  برای قابلیّتلذا پرورش   .آمد

مهّمی که از   ۀنکت  وجود آمد.ه تنظیم گردید ب فّعالیّتماهۀ ادوار سه های رشد که بعدها به صورت ی برنامهیهانقشه

ی در  یهای جغرافیاافراد به حرکت محدوده توّسطه مؤّسس های متسلسل  ابتدا آشکار گردید این بود که گذراندن دوره 

  جا به همه در ل یابد.  این رابطۀ مکمّ تداوم می  از این طریق نیز فرایند مؤّسسه خود  بخشد و می تحّرک  رشدپیوستار 

به    نمایند. دنبالی بیشتر یهای رشد را در محیط خود ارزیابی نموده مسیری به سوی توانااحبّا کمک کرد که ویژگی 

  یعنیآموزشی دهد هم از دیدگاه سه برنامۀ ضروری مرور زمان ثابت شد که اگر آنچه در محدودۀ جغرافیایی رخ می

،  استالزم  برای روند رشدکه  فّعالیّتهم از دیدگاه ادوار  و ،و بزرگساالن و جوانان ،نوجوانان ،کودکانخدمت به 
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ساله زیادی از آغاز این مجهودات  بیست و پنج مّدت  .مثمر ثمر خواهد بود نگرشیچنین  مورد مالحظه قرار گیرد

 . گرفتمیکامًال شکل کنیم ات قابل تشخیص فرایند رشد که امروز مشاهده می نگذشته بود که بسیاری از خصوصیّ 

های مختلف  مرتبط با فرایند رشد به صورت  مساعی دوستان، اصول، مفاهیم و استراتژی  بیشتر شدنبا 

این چارچوب    .گرددعناصر جدید پذیرای  ،یافتهتکامل توانست میکه نمود  شروع به تبلور چارچوبی برای عمل

خود را در مسیری جهت بخشند  نیرویکه  نمودکمک  احبّاو به  اهّمیّت بودبسیار حائز کی چشمگیر برای بروز تحرّ 

ت  هنگام بررسی واقعیّ  اّما چارچوب یک فرمول نیست.   .گرددمی  منتهیکه تجربه نشان داده به رشد جوامع سالم 

ی از یاین چارچوب الگو گرفتن عناصر متعّدد   با در نظر ،همحلّ ی، یک نقطه، یا صرفًا یک ییک محدودۀ جغرافیا

در عین حال پاسخی   بهره گیرد و ۀ عالم بهائی مشغول آموختن آن بوداز آنچه بقیّ که ایجاد شود توانست می فّعالیّت 

شخصی از   پایانتمایالت بی و  ،ناپذیر از یک طرفبین الزامات انعطاف دوگانگی    .باشد های آن محلّ به ویژگی 

حمایت  فرایند را  این توانستندمی ی داد که افراد متعّددهای از راه ظریف و دقیق جای خود را به درکی ،طرف دیگر

نباید در بارۀ پیشرفتی که    گردد.تلطیف می ًامستمرّ با اندوختن تجربه   منسجم بودهدر اصل  که  ، فرایندینمایند

این چارچوب برای هماهنگ کردن و متّحد ساختن مجهودات   ،حاصل ظهور این چارچوب است تردید داشت 

 . داشتبر   در  عظیم اهّمیّتی اقداماتشتمامی عالم بهائی و پیشبرد 

در سطح پیشرفت  ،سازیجامعه   فّعالیّتها یکی پس از دیگری و با وسعت یافتن اشتغال به با اجرای نقشه 

  ۀالعادخارق استعداد به خصوص تر و م و تربیت نسل جوان یتعل یّتاهمّ  ،مثال به عنوان  .تر گردیدفرهنگ عمیق 

در طول یک  یکدیگر  بهنسبت و مساعدت نفوس همراهی  قرار گرفت.  توّجهتری مورد نوجوانان در سطح وسیع 

برای   قابلیّت پرورش در مسیر هاتالش  تمامی برایی یالگوبه  ،دایرۀ حمایت متقابل  و گسترش مستمرّ مسیر مشترک 

استعدادهای متجلّی ساختن گفتگوهای هدفمند برای  نیرویبا افزایش آگاهی نسبت به   .تبدیل شدخدمت 

 مهم آنکه جوامع بهائی بیش از پیش و  .شان تغییر یافتروحانی، حتّی تعامالت دوستان با یکدیگر و با اطرافیان

حتّی   و باشد ای فّعالکنندهتوانست شرکت ین بهائی می یهر نفس مشتاق به دیدگاه آ خاذ نمودند.  گرا اتّ برون  نگرشی

از میان چنین   و ،سازی شودجامعه  و سایر عناصر کار های آموزشی، جلسات دعافّعالیّتگری برای مرّوج و تسهیل 

  که نمایان شداز فرایند دخول افواج  مفهومیبدین ترتیب   آوردند.نفوسی بسیاری نیز به حضرت بهاءاهلل ایمان می

توانند به چگونه تعداد زیادی از مردم می که این ۀ، تجربداشتاتّکا واقعی  ۀات و بیشتر به تجربکمتر به تئوری و فرضیّ 

آن بپیوندند، و در  پیروان  هایها و مشورت فّعالیّت سو شوند، به ، با آن آشنا شوند، با اهداف آن هم برند پی امر الهی 

بعد از دیگری  یکی  مختلفدر مناطق آموزشی   ۀمؤّسسفرایند  تقویتبا   .بسیاری موارد آن را از صمیم قلب بپذیرند

اخیرًا  کهکسانی را در بر گرفت   و حتّیسرعت توسعه یافت ه بشرکت داشتند های نقشه فّعالیّت تعداد افرادی که در 

  فردی و جمعی زمانهم  این کار صرفًا افزایش تعداد نبود.  بینشی از تقلیب ۀاّما انگیز با امر مبارک آشنا شده بودند. 



 4  صفحه (بدیع  ۱۷۸میالدی )  ۲۰۲۱رضوان  بهائیان جهان 

 
 

 

منجر  ،عمیق روحانی فراینداالنه در یک هر شخص برای مشارکت فعّ  قابلیّت کالم الهی و تشخیص  ۀ مبتنی بر مطالع

 شده بود.  جمعیکوشش  مشارکت در یک به بروز حّس 

، استت جوانان بهائی اساله خدمهای این دورۀ بیست و پنج ترین ویژگیبخشالهامیکی از چشمگیرترین و 

در   اند. مقّدم مساعی جامعه احراز کرده  جایگاه شایستۀ خود را در خّط   خویش شهامتایمان و  عمق  جوانانی که با

عنوان به های مطالعه و مهاجرین داخلی، و نیز ، راهنمایان سیّار حلقه جوان یان نسلاهلل و مربّ  غین امر مقام مبلّ 

ۀ عالم برای  ، جوانان در پنج قارّ امریی و اعضای نهادهای یآموزشی در محدودۀ جغرافیا ۀمؤّسسگان کنندهماهنگ 

فی که پیشرفت نقشۀ  یاند.  بلوغی که جوانان در انجام وظا خدمت به جوامع خود با خلوص و فداکاری قیام کرده 

اند نمایانگر شور و نشاط روحانی و تعّهدشان به تضمین آیندۀ نوع بشر ستگی دارد از خود نشان داده الهی به آن ب

فرد   در حالی که سنّ  ایم که بالفاصله بعد از این رضوان،در قبال این بلوغ آشکار روزافزون، تصمیم گرفته است.  

برای ابدای رأی در   سنّ این  د ماند، محفل روحانی کماکان بیست و یک سال باقی خواه عضویّت برای بهائی

بدون شک   اندرسیده  سنّ که به این جوانان بهائی در سراسر جهان   .یابدمی انتخابات بهائی به هیجده سال تقلیل 

ب که هر  “مقّدسوظیفۀ ” ی خود در ایفای اینیاطمینان ما را به توانا وجدانًا و ” است رمأموبه آن  بهائی منتخ 

 اثبات خواهند رساند.به  “انهمجدّ 

* 

ملّی جوامع   .نددار یکدیگربا  بسیار زیادی هایتفاوت  مختلف ت جوامعواقعیّ طبیعتًا واقفیم که امر بر این 

مختلفی از توسعه   مراحلدر  را آغاز کردندها این سلسله نقشه  زمانی که ،جوامعهای مختلف در آن مختلف و مکان 

  .انداند و به سطوح متفاوتی از پیشرفت نائل گشتهتوسعه یافته های مختلفبا سرعت  نیزبودند و از آن زمان به بعد 

های مختلف متفاوت همیشه شرایط و میزان استعداد روحانی در مکان   موضوع به خودی خود تازگی ندارد.این 

  شدۀ تجارب اندوخته، اعتماد به نفس، و قابلیّتشاهد بسط شرایطی هستیم که در آن  با وجود این  .استبوده 

عنوان مثال، ه ب  در حال افزایش است. نزدیک  چهدور و  چه بهائی جوامعسایر ت قیّ اکثر جوامع با نیرو گرفتن از موفّ 

شهامت، ایمان و خلوص کامل  نمودند از می جدیدی قیام  محلّ  مهاجرت بهبه منظور  ۱۹۹۶نفوسی که در سال 

م  أهایی تو، و مهارت ها، بینش هاآموختهصفات را با   در همه جا همان آنانهای امروزه همتااّما ، برخوردار بودند 

  هایفّعالیّتبیست و پنج سال کوشش تمامی عالم بهائی در راه سیستماتیک نمودن و تلطیف  ۀنمایند که نتیجمی

 . ترویج و تحکیم است

که صفات ایمان، استقامت، و به پیش برده است  فرایند رشد را وقتی شروع، ۀ  نظر از نقط صرفه  یک جامع

  وقوف بهها در حقیقت  این سلسله نقشه  مایۀیک میراث گران .  ام کرده استغادد را با آمادگی برای یادگیری تعهّ 

نکته  سادگی این .  شودبه یادگیری شروع میتوّجه است که هر کوششی برای پیشرفت با  هگسترددر سطحی این نکته 
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در پیوستار توسعه  زمان به مرور ی یجغرافیا ۀ.  شک و تردیدی نداریم که هر محدودکند را پنهان آنت یّ اهمّ نباید 

تر پیشرفت  امکانات مشابهی سریع ط و یشرابا داشتن  نسبت به جوامع دیگرجوامعی که  اّما پیشرفت خواهد کرد

اینها جوامعی    .اندر را نشان داده عمل مؤثّ   ۀبار ی یادگیری دریو توانا نظری ترویج وحدت یتوانا اند کهآنان ،اندنموده

 وارد میدان عمل شدند.  درنگبی بودند که 

، اشتباهات اوقات از برخی البتّهنیز بود و  اتاشتباهقبول  معنای آمادگی برایه  ب همچنیند به یادگیری تعهّ 

ها و رویکردهای جدید به نحوی  جای تعّجب نیست که در ابتدا به علّت عدم تجربه، روش  .کردحتی میاایجاد نار

مشغولیّت جامعه برای دست   شدۀ جدید به خاطر قابلیّت کسبشد و در بعضی مواقع یک ناشیانه به کار برده می 

 اتاشتباه پیش آمدنعدم ت تضمینی برای حسن نیّ  وجود  گشت.تی دیگر به فراموشی سپرده می یافتن به قابلیّ 

دهد  وقتی در مقابل اشتباهاتی که طبیعتًا رخ می  . استمستلزم تواضع و انقطاع  پشت سر گذاشتن آنها نیست و 

  پیشرفت هیچگاه دور از دسترس نبودهای مصّمم باشد تا از خود بردباری نشان داده از آن درس بیاموزد، جامعه 

 . است

در این   مستقیم بیشتری قرار گرفت. توّجهها اشتغال جامعه در حیات اجتماع مورد در اواسط این سلسله نقشه 

های رایج در اجتماع  یعنی اقدام اجتماعی و مشارکت در گفتمان مرتبطبه هم   احبّا تشویق شدند که دو مجهود  مورد 

در واقع   ،تا چه رسد به انحراف از آن ندجایگزینی برای کار ترویج و تحکیم نبود البتّهاین دو   را مّد نظر قرار دهند.

عرضه   قابلیّت جامعه برایبا افزایش منابع انسانی در یک جامعه،   .باشندمی  مندمجاین دو در ترویج و تحکیم 

بیشتر  ،مبارکه به منّصۀ ظهور رساندن آن تعالیم ، یعنیهای روزچالشدر رابطه با کردن تعالیم حضرت بهاءاهلل 

  حدّ چه   تا نوع بشر به تجویز درمان پزشک الهی نیازخوبی نشان داد که ه امور نابسامان عالم در این دوره ب  .شودمی

مفهومی از دین بود که با مفهوم رایج در سراسر جهان بسیار متفاوت   ،این نکات  ۀطن همدر ب  .شدید و فوری است

  نمود درکجامعه   داند.می  پیشبرد مدنیّتی پیشرفتهک  عنوان نیرویی پرقدرت و محرّ ه مفهومی که دین را ب  ،باشدمی

حضرت بهاءاهلل است که برای ظهور آن ظاهر نخواهد شد بلکه رسالت پیروان خود به خود  نیز تیکه چنین مدنیّ 

اقدام اجتماعی و   زمینۀکارگیری همان فرایند یادگیری سیستماتیک در ه یک چنین رسالتی مستلزم ب   تالش نمایند.

 . استمشارکت در گفتمان عمومی 

یافته و  افزایش به طور چشمگیری مبادرت به اقدام اجتماعی از دیدگاه بیست و پنج سال اخیر  قابلیّت

که هر ساله حدود دویست و پنجاه  ۱۹۹۶در مقایسه با سال   ها گردیده است.فّعالیّت ۀالعادی فوق ی موجب شکوفا

( رسیده و 5۰۰,۱به هزار و پانصد ) اکنون رقماین   انجام بود حالدر  اجتماعی و اقتصادی  ۀتوسع ۀ( پروژ۲5۰)

   ( افزایش یافته است.۱۶۰و شصت )  ابر یعنی به متجاوز از صدهای ملهم از تعالیم بهائی به چهار برسازمان تعداد 

شود که  انجام می سطح تودۀ مردمت اقدام اجتماعی در مدّ ( ابتکار کوتاه۰۰۰,۷۰هر سال بیش از هفتاد هزار )
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المللی بین ۀسازمان توسع  ۀاناست که با حمایت و تشویق مجدّ  این جمع مشتاقانه امیدوار  .است افزایشی پنجاه برابر

های  بهائی در گفتمان ۀ مشارکت جامعدر این ضمن،     این مجهودات حاصل گردد. ۀدر هم بهائی افزایشی مستمرّ 

دیدگاه  یک توانند ی که احبّا میمتعّددهای عالوه بر فرصت   .ایش یافته استزافبه مراتب  رایج در اجتماع نیز 

ها پیشرفت قابل  در گفتمان ترمنّظم ارائه دهند، مشارکت در محیط کاری  خود یا شخصیدر گفتگوهای  را بهائی

  ۀجامع فزایندۀ پیچیده و مجهوداتهای بسیار گسترده و کوشش   منظور نظر ما نه تنها  ای نموده است.مالحظه 

ای  هشبک فّعالیّتبلکه  ،نمودسیس أت فریقا، آسیا، و اروپاات دفاتر جدیدی در که در این مدّ است جهانی بهائی 

 هامشارکت در گفتمانشان متمرکز بر عمده توّجهی امور روابط خارجی است که یافته و مستحکم از دفاتر ملّ  توسعه 

نکات فوق    .است های خاّص آحاد احبّا در زمینه ۀ مالحظمشارکت خردمندانه و قابل ورای این توفیقات،  . گشت

ین یاز آبه کّرات که  را  های برجسته در تمام سطوح اجتماعت ران و شخصیّ احترام، تقدیر و تحسین متفکّ  مراتب

 .نمایدمی حّدی توجیه  تااند داشته ابراز شان بهائی، پیروان آن و اقدامات 

به آن نائل گشته موجب تحسین   هسالبیست و پنجدر این دورۀ که عالم بهائی  دیگری عهای متنوّ پیشرفت 

های مجهودات زمینه ۀهایش در همبا پیشرفت   تنهانه  بهائی ۀجامع  فکریحیات   عمیق این مشتاقان است.

برای   که ی یفضاها ۀ، با توسعرسیدهنویسندگان بهائی به چاپ  توّسطکه  تألیفات پرکیفیّتیکر، بلکه با حجم الذّ فوق

دانشجویان و  ی که برای  یسمینارها تأثیرات، و با به وجود آمده در پرتو آثار بهائی خاّص ی یهارشته  بررسی

طور سیستماتیک ارائه  ه امری ب اتمؤّسسمطالعات رفاه جهانی با همکاری    ۀمؤّسس توّسط دانشگاه التّحصیالن  فارغ

مجهودات برای بنای مشارق اذکار    .شکوفا گشت نیز در بر گرفته استکشور در بیش از صد  را جوانانشده و اکنون 

های  پروژهو ( بنا گردید Chile(، شیلی )Santiagoالمعابد در سانتیاگو )آخرین امّ   .به نحو بارزی سرعت یافته است

االذکار باتامبانگ  ی نیز شروع شد و تا کنون مشرق االذکار محلّ االذکار ملّی و پنج مشرق ساختمان دو مشرق

(Battambang( در کامبوج )Cambodia( و نورت دل کائوکا )Norte del Cauca( در کشور کلمبیا )Colombia )

ای جای  نحو فزاینده ه ب اندکه سابقًا بنا گردیده  آنهاییچه جدید االفتتاح و چه  مشارق اذکار بهائی   .اندشده افتتاح 

در دست اجرای  یاران  هزاران مجهود  برای اد مؤمنین آح مالی حمایت  .یابندمیخود را در کانون حیات جامعه 

اقتصادی   ۀعات که در دورانی از بحران عمدمندی و فداکاری در تقدیم تبرّ سخاوت اینکه   بوده است. وقفهبیالهی 

نظم   ۀدر عرص  است. جامعه نشاط روحانی  جمعی   از شور وبسیار گویا یافت معیاری   افزایشنه تنها حفظ شد بلکه 

به میزان   اشی فزاینده هاپیچیدگی  ۀامور جوامع خود با هم ۀاداربرای ی محافل روحانی ملّ  قابلیّتاداری بهائی 

بهره   ایقاّره  با مشاورین مضاعفاز همکاری  الخصوصعلی این محافل   ای افزایش یافته است.قابل مالحظه 

هایی از سطح مردمی در سراسر جهان و تضمین  آوری بینشدر سیستماتیک نمودن جمع که ای، مؤّسسهاندبرده

  اتمؤّسس ی ازعنوان یکه ای بهائی بهمچنین در این دوره بود که شورای منطقه  .است رثّ ؤمبسیار گسترش وسیع آن 

منطقه   (۲3۰) دویست و سی دراین شوراها و مؤّسسات آموزشی  تحت نظر آنها  حاضر  حالدر وجود آمد و ه اهلل ب امر
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ف امین یو گسترش وظا اجرا به منظور تداوم  اند.را برای پیشبرد فرایند رشد به اثبات رساندهحضور خود  ضرورت 

  ۲۰۰5اهلل در سال  المللی امنای حقوق هیئت بین ،  د ورقامحمّ اهلل جناب علی یادی عزیز امرااهلل  حقوق ۀبرگزید

در سراسر عالم  را اهلل  حقوق  یای امنا( هیئت ملّی و ناحیه33) ات بیش از سی و سهتأسیس گردید که امروز مجهود 

اهلل را  حقوق ۀنمایند( ۰۰۰,۱) هزاریک بیش از  خدماتنیز به نوبۀ خود ها نماید و این هیئتهماهنگی می 

  که یهایپیشرفت   کنند.هدایت می 
ّ
 از جمله ،بسیار است به وقوع پیوست در مرکز جهانی بهائی همین دوره  در طی

 ،حضرت عبدالبهاءشروع بنای مقام  اعالمو  دو ساختمان قوس کرمل و اعلی مقّدس مقام حول اتمام بنای طبقات

روضۀ مبارکه و    .است شدهانجام اهلل  امر ۀمقّدساستحکام و حفاظت اماکن  برایکه ی متعّددهای پروژه  به غیر از

  و ثبت  نهایت ارزشمند برای بشریّت شناختهو اماکنی بی  (UNESCO)  اعلی به عنوان میراث جهانی مقّدسمقام 

مرکز    .رو آوردند ه مقّدساین اماکن به  عمومی  بازدیدکنندۀنیم و  میلیونیک ها سال از  بعضی در و صدها هزار  شد.

  به اضافۀرسید می  در سال ( نفر۰۰۰,5)  دشان برخی اوقات به پنج هزاراز صدها زائر که تعدا به طور مرتّبجهانی 

های گوناگون که به  تیّ ع ملّ کثرت تنوّ   فراتر از آننمود.  افزایش تعداد و بهائی استقبال  مسافرین تعداد مشابهی از

طبع و انتشار آثار مبارکه نیز بسیار سرعت یافته و   ،ترجمه  گردند موجب سرور این جمع است.موهبت زیارت فائز می 

های مربوط  سایتوب  در حال رشد   ۀهای مجموعقسمت نتریمهم  که یکی از “آثار بهائی ۀکتابخان”  ،موازات آنه ب

و نهادهای مختلفی در مرکز   دفاتر  .استعموم اکنون در ده زبان در دسترس توسعه یافته و  باشدمی  Bahai.orgبه 

در  اقدامات  های مختلف  زمینه در عالم بهائی در که  را فرایند یادگیری تا اند تأسیس شده جهانی و در نقاط دیگر 

  نفسایمان شما به آنچه از است  بخشیاین تفاصیل  ،برادران و خواهران عزیز روحانی  .کنند تقویت است جریان

که از  وقتی  آوریمرا به یاد می  کلمات مهیمن موالی محبوبطنین   .به ثمر رسانده است مبارکی که مظلوم عالم بود

 “.ئیای بهآءاهلل چه کرده ” فریاد برآورد شور و شوق  شّدت

* 

ای داریم، نقشه ساله معطوف می پنج  ۀبه آخرین نقشساز سرنوشت انداز ربع قرنی خود را از چشم  توّجه اکنون

که   نمودیم توصیهبهائیان جهان  بهدر این نقشه  . بوده استمتفاوت  های گذشته کامًال که از بسیاری جهات با نقشه 

موجب مسّرت این مشتاقان است که  .   کار برنده ب کامًالهای بیست سال گذشته بهره گرفته آن را از تمامی آموخته

انجام انتظار قدم  از پیروان جمال ًاطبیعت این جمع گرچه و  انتظار برآورده گردید امید ما در این مورد بیش از حدّ 

آن عزیزان حقیقتًا  فراوان هایشایان و تالش ت توفیقات حاصله از مجهودات  ولی ماهیّ  داریمرا اقدامات مهم  

 بیست و پنج سال بود.اوج توفیقات این نقشه، های ت موّفقیّ  و انگیز بودهیجان

دویستمین سال میالد که هر یک محّرک جوامع محلّی در سراسر جهان  مبارکدو سالگرد  خاطربه این نقشه 

سابقه  در مقیاسی بی مؤمنینجمع   .است یادماندنیبه الخصوص علی بودکرده تقسیم  قسمتبه سه نقشه را بود و 

  حیات تمامی اقشار اجتماع را در بزرگداشت مردمان ازنشان دادند که مشارکت  از خود ی قابلیّت ،با سهولت نسبتًا و
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بخشیدن به قوای   یعنی توانایی  جهت تر بود ای بارز از امری وسیع نشانه قابلیّتاین   مظهر ظهور الهی فراهم آورد.

 اهلل امر ،د بود که در بسیاری از مناطقچنان شکوهمن مدعوینمشارکت   نتایج  روحانی برای پیشرفت امر الهی.عظیم 

در  مبارک  چشمگیری برای پذیرش امر آمادگی روحانی    .بیرون آوردت مجهولیّ  مرحلۀ ازی در سطح ملّ را 

هزاران هزار نفر مفتون رویارویی با روح نیایشی شدند که    بینی آشکار گردید.ی غیر منتظره و غیر قابل پیشیهامحیط 

میّسر بهائی  ۀکمتبرّ  ایّاماز بزرگداشت  ی کهبینش امکانات  .باشدمی جوامع بهائی در همه جا  ۀ امروزه خصیص

 . گسترشی بسیار وسیع یافت گرددمی

  ًارا سریع ۱۹۹۶های قبل از سال تمام نقشه وردهای آدست ، کّمی از نظرصرفًا  وردهای این نقشه آدست 

اساسی در هر   فّعالیّت( ۰۰۰,۱۰۰) ادارۀ اندکی بیش از صد هزار قابلیّتاین نقشه  آغاز در   عاع قرار داد.تحت الشّ 

(  ۰۰۰,3۰۰سیصد هزار ) اکنون  تشریک مساعی بود.سال بیست  ۀی که ثمرقابلیّتمقطع زمانی وجود داشت، 

آنها به بیش از دو میلیون افزایش یافته که   کنندگان درزمان در حال انجام است و تعداد شرکت اساسی هم فّعالیّت

ند و  افّعالیّتای در حال ی و منطقهآموزشی ملّ  ۀسسّ ؤ( م٣٢٩سیصد و بیست و نه )  نزدیک به سه برابر است.رشدی 

اقل یک کتاب   اند حدّ ( نفر قادر بوده ۰۰۰,۷5۰ت نمایان است که هفتصد و پنجاه هزار )این واقعیّ  درشان قابلیّت

اکنون  افراد نیز هم توّسطهای تکمیل شده  مجموع تعداد دوره .  در های متسلسل را تکمیل نمایندهای دورهاز کتاب

 باشد.ت پنج سال می دو میلیون است که افزایشی بیش از یک سّوم در مدّ 

این  امید  انگیز است.حکایتی شگفت  گویایهای رشد در سراسر جهان، خود پیگیری برنامه  ۀفزایند شّدت

جغرافیایی در این پنج سال  ۀ( محدود۰۰۰,5) شده در هر یک از پنج هزار آغاز رشد  که سرعت  جمع چنین بود 

های  در نتیجه تعداد برنامه   مشّوق و محّرک سعی و کوششی بلیغ در سراسر جهان شد. ،ضرورت این  افزایش یابد.

  فّعالیّتشروع مشکالت    ( بالغ شده است.۰۰۰,4) اکنون تقریبًا به چهار هزاررشد بیش از دو برابر شد و هم  ۀفشرد

هایی که در  فّعالیّت های افزایش دشواری  وگیر های جدید در بحبوحۀ یک بحران بهداشتی عالم هروستاها و محلّ  در

ها گفتنی  یول  در آخرین سال نقشه گردید. یل ارقام باالترنوپا بود مانع از حصو هنوز گیرزمان شروع بیماری جهان 

  درهای جغرافیایی که در آن دوستان در آغاز نقشه ابراز امیدواری نمودیم که تعداد محدوده .  بیش از این است

گذشته بودند، م در مسیر یک پیوستار رشد هایشان از نماد سوّ فّعالیّت در  تعداد کثیری  پذیرش ۀنحوگرفتن  نتیجۀ یاد

چهل   حدود و درمورد ( ٢٠٠هایی تقریبًا دویست )چنین محدوده شماردر آن زمان   به بیش از صدها افزایش یابد. 

  (۰۰۰,۱) هزاریک انگیزی به حال بعد از گذشت پنج سال این رقم به نحو شگفت   بود. گسترده  ( مملکت 4۰)

  که جهانسراسر رشد در  ۀهای فشرد یعنی یک چهارم تمام برنامه ،افزایش یافته( کشور ١٠٠در قریب به صد ) عدد

ی این ارقام هم گویای اوج پیشرفتی که جامعه  حتّ ولی    مراتب فراتر از انتظار این مشتاقان.ه ب است وردیآدست 

از  های اساسی  پایدارفّعالیّت جغرافیایی تعداد  ۀ( محدود٣٠در بیش از سی )  .باشدنمی  بدان دست یافته است

 بیست هزاربیش از   ابها به چندین هزار فّعالیّت این شمار ( فراتر رفته است.  در بعضی نقاط ۰۰۰,۱) هزاریک 
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ی در ای از محافل روحانی محلّ تعداد فزاینده  .رسیده استجغرافیایی  ۀکننده در یک محدود( شرکت۰۰۰,۲۰)

 و ،کنندکودکان و نوجوانان یک روستا نظارت می   ۀیّ برای کلّ  خصوصه ب های آموزشیحال حاضر بر بسط برنامه 

ل در آثار تأمّ به ، اشتغال قابل توّجهدر مواردی   گیری است.در حال شکل هم شهری  ۀت در چند محلّ واقعیّ  همین

ی مرکزی  ها به سوت شود حرکت جمعیّ ها، و خویشان رفته و آنچه مشاهده میفراتر از افراد، خانوادهحضرت بهاءاهلل 

ها و های معاند پشت سر گذاشته شده و بعضی از ویژگیهای دیرینه میان گروه در مواردی عداوت.  باشدمشترک می 

 شود.ساختارهای اجتماعی در پرتو تعالیم الهی تقلیب می 

سازی امر  اجتماع نیروی  این مشتاقان است. موفور موجب سرور ایبرجسته های چنین پیشرفت  ۀمشاهد

بنا ساله بر روی آن نه ۀ متینی است که نقش ۀبا وضوحی هر چه بیشتر در حال بروز است و این پایحضرت بهاءاهلل 

و  ها یادگیریای از اند که گنجینهی  توانمند نشان داده ی های جغرافیارفت محدودههمانطور که امید می  .د شدهخوا

مناطقی که دارای بیش از یکی از این   .باشندمی ۀ خود همسای جغرافیایی هایمنابع برای محدودهاز  ایهذخیر

 ،یکی بعد از دیگری ، در هر محدودهرا  بخشیدن به رشد   سرعتامکانات  اندتوانسته ترآساناند بوده هامحدوده 

نقطه  یک  ازپیشرفت تقریبًا عمومی بوده و تفاوت  پیشرفت  اینکید نماییم که أت دًامجدّ دانیم الزم می    .زندفراهم سا

توانایی  اینکهبه  اطمینانشجامعه از فرایند دخول افواج و  درک جمعی    است.  آندر میزان فقط دیگر  تا نقطۀ

  های پیشین قابلی افزایش یافته که در دهه به حدّ  باشددارا می تحت هر شرایطی  رابخشیدن به این فرایند   کتحرّ 

به  دقیق قرار گرفت  توّجهمورد   ۱۹۹۶و در سال  مطرح بودها مّدت عمیقی که  سؤاالتبه عالم بهائی   ر نبود.تصوّ 

 طول  پیشرفت جامعه در تمامی  اثراتکه  ندموجود مؤمنیننسلی از اکنون   پاسخ داده است. ایکنندهنحو قانع 

  مرزهای یادگیریدر آنها که  های جغرافیاییمحدوده  حاصله در ترّقیات حّد بسیار باالی ا  امّ   است.مشهود شان حیات

ای عظیم با ابعادی تاریخی مبّدل نموده  قابل مالحظۀ فرایند دخول افواج را به واقعه رفتپیشاند، گسترش در حال

 است. 

  احبّای الهیبسیاری از 
ّ
های متوالی  به عهد را اهلل  اعصار امرکه چگونه امراهلل با روش حضرت ولی

آنچه کمتر شناخته شده  .  آغاز شد ٢٠٠١پنجمین عهد عصر تکوین در سال  . ی دارندیآشنا نمودند بندیتقسیم

ملکوتی   ۀنقش   ملکوتی و مراحل مندمج در آنها است. ۀهیکل مبارک به عهدهایی مرتبط با نقش  خاّص  ۀاست اشار

گشت، در ی نظم اداری تأسیس و تقویت می ی و ملّ حلّ که برای دو دهه، دورانی که نهادهای م حضرت عبدالبهاء 

حضرت    توّسطساله که هفت  ۀنقش یعنیلین عهدش لین مرحله از اوّ با آغاز اوّ  ۱۹3۷در سال   ه بود،تعویق ماند  ۀبوت

 
ّ
بعد از اختتام جهاد کبیر  ل اوّ این عهد   .، رسمًا افتتاح گردیدل شدمریکای شمالی محوّ ابهائی  ۀامراهلل به جامعولی

شروع   با عهد دوم  اهلل در سراسر جهان شده بود به پایان رسید. که منتج به افراشتن رایت امر ۱۹۶3اکبر در سال 

از دوازده ماه تا هفت سال   شانطولهایی که به دنبال داشت، نقشهرا  دیگر  ۀو ده نقش آغاز شدساله نه  ۀلین نقشاوّ 

بینی شده بود  ملکوتی پیش  ۀبانی نقش  توّسطبدایت دخول افواج را که عالم بهائی در ابتدای این عهد دوم،    .بود
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اسم اعظم در تاکستان الهی سعی بلیغ  ۀ باوفای جامع مؤمنینهایی از های بعدی نسل در دهه  . نمودمشاهده می 

و چه فراوان است ثمرات آن   فراهم آورند. نمودند تا شرایط مورد نیاز را برای رشدی پایدار در مقیاسی وسیع

شان را های رو به فزون جامعه که قلب پدیدۀ شرکت تعدادی کثیر در فّعالیّت   .رضوان ایّام هخجستمساعی در این  

بینی مبتنی بر ایمان به  نمایند از یک پیش می  م نقشهمقدّ  خدمت در صّف ایمان روشن کرده و سریعًا قیام به  بارقۀ

با قلوبی    باشد.ثبت در تاریخ امر الهی می  ۀچنین پیشرفت بارز و مشهودی شایست.  تبدیل شده است  مکّرر واقعیّتی

ملکوتی   ۀنقش   داریم.ملکوتی حضرت عبدالبهاء را اعالم می ۀمین عهد نقشاین مشتاقان شروع سوّ  ،سرشار از شعف 

 ر سازد.قلوب را منوّ  ،تا آنکه انوار ملکوت  خواهد یافتآن حضرت مرحله به مرحله و عهد به عهد بسط و توسعه 

* 

ملکوتی را به پایان رساند بدون   ۀای که عهد دوم نقشساله یاران محبوب، بررسی مشروع روحانی پنج

های تعامالت  ت محدودیّ   نخواهد بود. کامل سال آن که هنوز هم ادامه داردبه تالطمات آخرین  ای خاّص اشاره

های ای محکم بر کوشش توانست ضربهمیاعمال گردیده و ضعف  شّدتبا در این دوره فردی که در بیشتر کشورها 

ل اوّ  ،انجامید.  به دو دلیل چنین نشدها به طول می ای که جبران آن شاید سال جامعه وارد آورد، ضربه  جمعی  

و  بحرانیخصوص در مواقع ه نسبت به وظایف بهائیان برای خدمت به نوع بشر بدر سطح جامعه آگاهی گسترده  

   گر ساختن آن آگاهی.ی در جلوه ئعالم بها قابلیّت ۀالعادفوق دوم افزایش  ومشّقت پر
ّ
سالیان متمادی   دوستان که طی

هدفمندی خود را برای مقابله با  ت و حّس قیّ خاّل نوس شده بودند أم فّعالیّتبه تطبیق الگوهای سیستماتیک 

که   بودشان منسجم با چارچوبی  نحوی که رویکردهای نوینه ظهور رساندند ب ۀبینی به منّص بحرانی غیر قابل پیش

 برای اکمالش متحمّ 
ّ
این به معنای نادیده انگاشتن     های متوالی شده بودند.نقشه ل زحمات بسیار در طی

ا با وجود ولی احبّ  اندشده ل شان در هر سرزمینی متحمّ فرسایی نیست که بهائیان مانند هموطنان های جانسختی

انتخابات گشته است،  نیازمند ع  جوام صرف   موجود منابع  اند.مشکالت شدید تمرکز خود را حفظ نموده 

ی  حتّ   اند.خود ادامه داده اهلل در جمیع شرایط به ایفای وظایف  ات امرمؤّسساست، و  االمکان انجام شده یحتّ 

( São Tomé and Príncipeی سائوتومه و پرنسیپ )است.  محفل روحانی ملّ  نیز برداشته شدهای های دالورانهگام

محفل روحانی  العدل اعظم مرتفع خواهد گشت:  شد و دو رکن جدید بیت سیس خواهدأرضوان دوباره تدر این 

 ی تیمور شرقی و محفل روحانی ملّ است   (Zagreb) زاگرب شهر مقّرش در که Croatia)) ی کرواسیملّ 

Timor-Leste) ّدیلی شهر خود در  ( با مقر Dili).) 

هدف و ملزومات این نقشه قبًال در پیام یوم عهد و میثاق این جمع .  شودساله آغاز مییک  ۀنقشبدین ترتیب 

ای که در پیش ساله نه ۀسازی عالم بهائی برای نقشبرای آماده این نقشه هرچند کوتاه ولی  ص شده است. مشخّ 

ملکوتی آغاز شد به   ۀنقش که صد سال بعد از نزول الواحدورانی مشحون از قوای روحانی   است کافی خواهد بود.

و شروع قرن دوم آن   است ل عصر تکویناختتام قرن اوّ نقطۀ که حضرت عبدالبهاء صدمین سال صعود زودی با یک 
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کنند که نوع  شروع می زمانی  در جدید را  ۀباوفای جمال قدم این نقش مؤمنین  .رسدبه پایان می  زندرقم می را صر ع

به مساعدت و همکاری برای مواجهه با مشکالت جهانی  از احتیاج ه گشته و پذیریش متنبّ شدن آسیب آشکار بشر با 

علیرغم افزایش تعداد افرادی در اجتماع که قوًال و عمًال اشتیاق بیشتری برای قبول   البتّه  رسد.تر به نظر میآگاه

نظری همچنان حرکت به  ب و کوتهطلبی، تعّص رقابت، منفعت  ۀدهند، عادات دیریننوع بشر نشان می ۀوحدت اصلیّ 

پوشی از به چشم  قخاطر خیر عموم موفّ ه دعای این جمع آنست که ملل عالم ب   .شودمانع می را سوی وحدت 

 ییدات مستمرّ أمزید تحضرت بهاءاهلل از   شان گردند.اختالفات 
ّ
سالیان متمادی مبذول داشته   ی را که به پیروانش طی

های آینده در پیش است رسالت خود را با وقار و  نسبت به آنچه در ماه علیرغم ابهامات موجودسائلیم تا بتوانید 

باشد که بیش از همیشه محتاج پیام شفابخش آن حضرت می بشری  لم ادامه داده از اغتشاشات عا شآرام

 مضطرب نگردید.

 گشته است.  آغازشود و فصل جدیدی ای جدید می وارد عهدی نوین و مرحله اکنون ملکوتی ۀنقش

 [ بیت العدل اعظم ]امضا: 

 


