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ﯾﺎران ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻬﯽ
ﺑﺎ ﻗﻠﻮﺑﯽ ﻃﺎﻓﺢ از ﺷﮑﺮاﻧﻪ و اﻣﺘﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺟﻤﺎل ﻗﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎن ،ﺷﻤﻮل اﻟﻄﺎف و ﻋﻨﺎﯾﺎت
ﻻﻧﻬﺎﯾﻪ اﻟﻬﯿﻪ را در ﻃﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ اﻋﻈﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺳﭙﺎس ﻣﯿﺪارﯾﻢ.
اﺛﺮات ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﺳﺎل ﻣﻘﺪس در آﻏﺎز ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺰﺑﻮر در رﺿﻮان  1993ﻣﻮرث ﺗﺤﺮک و ﺷﻮر
و ﺷﻮﻗﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ دورۀ ﻣﺸﺤﻮن از ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻧﺴﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی و ﺑﻠﻮغ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻓﺰوﻧﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ،
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻌﺪاد اﺣﺒﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎ ازدﯾﺎد ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻋﻀﺎء
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ وﻟﮑﻦ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﻦ دوره ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
ﺟﺒﻞ ﮐﺮﻣﻞ ﺣﺎﺋﺰ ﺑﺮﺗﺮی وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺎﮐﻞ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎم اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﺼﻮص و ﺑﻨﺎی ﺿﻤﯿﻤﻪ داراﻻﺛﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﺰﺋﯿﻦ و ﺗﮑﻤﯿﻞ در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺑﻨﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻘﺮ
داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎ از اﺑﻨﯿﻪ ای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻃﺮاف ﻗﻮس ﮐﺮﻣﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ذﯾﻞ ﻣﻘﺎم اﻋﻠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻨﻈﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﺮوع را ﮐﻪ از ﭘﺎی ﺗﺎ رأس ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺧﺪاوﻧﺪ اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ
ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺎﯾﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ و اﻋﺠﺎب ﻧﺎﻇﺮان اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺻﻮری و ﻣﻠﻤﻮس ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ وﺣﺪت آرﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻗﺪام ﻋﻈﯿﻢ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎران در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت
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ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ آن درﺟﻪ از ﻓﺪاﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻤﺎن و ﺳﺨﺎوت دروﻧﯽ دﻟﺪادﮔﺎن ﺟﻤﺎل رﺣﻤﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ اﻫﺪاء ﺷﺪه ﻫﺪف ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ را ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آوری
ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه و ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ و ﻣﻠﻤﻮس دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ
اﯾﻦ ﻗﺮن اﺳﺖ.
ﻋﻼﺋﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﺋﯽ وﺳﯿﻊ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻋﻤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در زﻣﯿﻨﮥ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻼً
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ واﺟﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﺒﺬوﻟﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻣﺮاﷲ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺸﮑﯿﻞ دوازده
ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ازدﯾﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺳﯿﺎر
ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﯾﺎران اﻟﻬﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺪﯾﻌﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﺮ ﻫﺠﺮت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
اﻋﺰاﻣﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ و ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺳﯿﻠﯽ از ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺳﯿﺎر در داﺧﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ ﻧﻔﺤﺎت اﷲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻗﯿﺎم
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ دراز ﻣﺪت ﮐﻪ دارای اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
ﺑﺎر آورد و در ﺗﻌﺪادی از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد.
ﻗﻮا و اﺑﺘﮑﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻄﺎق و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻣﺮ
اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣﺮﻫﻮن ﻣﺴﺎﻋﯽ و ﻫﻤﻢ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ؛
ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻗﺎره ای؛ اﺗﺨﺎذ روﺷﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻋﺰام
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎم ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ ﺻﺎدره در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺷﺮوع ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﯾﺎران اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻟﺠﻨﺎت ﻗﺎرهای
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار دارد؛ ﺑﺬل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻼاﻧﻘﻄﺎع ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺿﻤﻦ ارﺗﺒﺎط داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ درﺑﺎرۀ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﺪ
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻣﺮی ﺑﺮای ﻣﺼﺪﻗﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ؛ ﻃﺮاﺣﯽ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن؛ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن؛ ازدﯾﺎد ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ
اﻣﺮی ﺑﺮای اﻃﻔﺎل و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺄت آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن  ،ﻫﻤﮕﯽ ﺛﻤﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪام داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد روزاﻓﺰوﻧﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از آﺛﺎر اﻣﺮی
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺧﻮر ﺗﻘﺪﯾﺮ وﻓﯿﺮ اﺳﺖ .در اﺛﺮ اﺟﺮای
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺐ اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻣﺮاﷲ و ﺗﺰﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎرف اﻣﺮی اﺣﺒﺎ
ﺿﺮوری اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﺜﯿﺮ ﻃﺒﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺎزل در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎران ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺸﺎورﯾﻦ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورﯾﻦ را ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﺳﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ازدﯾﺎد ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اﺣﺒﺎی
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺗﺰﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎرف اﻣﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﮐﻞ و ﻣﺘﺎﻋﺐ ﺷﺪﯾﺪ دﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮕﻮﻻ ،ﮐﺎﻣﺒﻮج ،ﻟﯿﺒﺮﯾﺎ و ﺳﯽ ﯾﺮاﻟﯿﻮن اﺣﺒﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻣﺮاﷲ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻗﺒﺎل ﻧﻔﻮس ﮐﺜﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻞ
روﺣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد و اداﻣﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺑﻪ اﻧﺘﺼﺎرات ﻣﻬﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ در آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﻗﻊ در ﺷﺮق
اروﭘﺎ و ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،اﺣﺒﺎ در اداره اﻣﻮر اﻣﺮی اﺳﺘﻌﺪاد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ اﺑﺮاز
داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺟﺰاﺋﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻗﯿﺎم ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و اﻋﺰام ﺗﻌﺪاد
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﺟﺰاﺋﺮ ﻣﺠﺎور ،اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای اﻋﻼن اﻣﺮاﷲ و ﺗﺮﺗﯿﺐ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﻔﻮذ
در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪادی از رﻫﺒﺮان دوﻟﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮ
از ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ دﯾﺪن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺣﺒﺎی اﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮ ﮐﻮﭼﮏ

3

اﺳﺖ ﮐﻪ در درﯾﺎﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ .ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد و ﮐﻮﺷﺶ ﯾﺎران
اﻟﻬﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و
اﺳﺘﻮاری و ﺑﻠﻮغ روز اﻓﺰون آﻧﺎن و ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻋﻤﻖ اﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرث ﺷﻮق ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در اﺣﺒﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻮﺷﺶ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺎﻋﯽ آﻧﺎن در اﯾﻦ دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﺑﻌﺎدی ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺮﮔﺰاری
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎی ﺟﻮاﻧﺎن و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ذوق آﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ در اﻗﺪاﻣﺎت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و وﻗﺖ و ﻗﻮا و ﺷﻮر و
اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﻓﺮاوان در ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﺼﺮوف داﺷﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ اﻗﺒﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدد.
از وﺟﻮه ﻣﺸﺨﺼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
وﺳﺎﺋﻄﯽ ﺑﺮای اﻋﻼن اﻣﺮاﷲ و ﻧﺸﺮ ﻧﻔﺤﺎت اﷲ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺑﻮد و رواج ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی رﻗﺺ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ) (Dance and Drama Workshopsﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺧﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد .ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ رواج ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺗﻌﺪاد ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت رﺳﻤﯽ ﺑﺮای اﺧﺬ درﺟﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺿﻤﻦ
آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮی اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﺎران اﻟﻬﯽ در ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد .در ﻣﻮردی ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﮑﯽ از دوﻟﺖ ﻫﺎ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ اداره ﻫﻔﺖ ﻣﺪرﺳﻪ از
ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﺣﺒﺎء ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎی
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن ،در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺰارع
ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺸﺮوﻋﺎت دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ داده اﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺳﺒﺐ ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ آﻧﺎن
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ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در اﻋﺘﻸ ﻣﻘﺎم ﻧﺴﻮان ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺗﻌﺪادی
از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﺣﺒﺎء در ﻃﺮﺣﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺮی ﻟﺠﻨﺎت و دﻓﺎﺗﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺴﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ .ﺗﺄﺳﯿﺲ دﻓﺘﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ ﻧﺴﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺒﺬوﻟﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺖ.
در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺣﺒﺎء ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎرزی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺮای
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮاردی دﯾﮕﺮ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ از
ﯾﺎران اﻟﻬﯽ رأﺳﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ در اﺛﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺗﻌﺪادی ﻣﺸﺮوﻋﺎت و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد .ﺳﻪ ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﺳﻮادآﻣﻮزی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ
ﻗﺼﺪ آﻏﺎز آن را دارد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﺳﺎﺋﻂ ﺧﺒﺮی ﺷﺪ و ﻣﺎﯾﮥ اﻋﻼن اﻣﺮاﷲ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ،
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺳﺮﯾﻊ داﺷﺖ و ﺳﺒﺐ اﺷﺘﻬﺎر اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪ .ﮐﻮﺷﺸﻬﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در
ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن اﻣﺮ اﻟﻬﯽ در اﻧﻈﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﻬﺎﺋﯽ اﻋﻢ از ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ در ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن و ﯾﺎ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺴﺘﻦ در اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﻧﯿﺰ در ﺣﻀﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺧﺎص در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻧﯿﺰ در ﺳﻬﻮﻟﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻂ ﺧﺒﺮی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ وﺳﻌﺖ ﻧﺸﺮ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی
اﻣﺮی در وﺳﺎﺋﻂ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭼﺎﭘﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

(Print and Electronic Communication

) Mediaاز ﺣﺪ اﺣﺼﺎء ﺧﺎرج اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ اﺣﺒﺎء را ﺑﻪ
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ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻃﺮﺣﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ اﺣﺒﺎء در ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪن در اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دروس اﻣﺮی در داﻧﺸﮑﺪه
ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرۀ اﻣﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ؛ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺳﺘﻔﺎده
از ﻫﻨﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺮی و ﮔﺮوه ﻫﺎﺋﯽ از اﺣﺒﺎء ﯾﺎ اﻓﺮاد اﺣﺒﺎء ﺑﺮای اﻋﻼن و اﻧﺘﺸﺎر اﻣﺮ
اﻟﻬﯽ.
در ﺳﺎل  1995دو واﻗﻌﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ روی داد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ روزاﻓﺰون
ﺟﻠﻮه و ﻇﻬﻮر وﺣﺪت اﻓﮑﺎر در اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻣﺮ در اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺳﺮان دول ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس در ﮐﭙﻨﻬﺎگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﯾﺎران اﻟﻬﯽ از ﭼﻬﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺰﺑﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ
دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻮﺷﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی ﻣﺒﺬول ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ» رﻓﺎه ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ
دﻓﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺨﺶ ﺷﺪ و ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎﺋﯽ درﺑﺎرۀ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ وﺳﯿﻌﺘﺮی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ .دوم ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ زﻧﺎن و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در ﭘﮑﻦ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ از اﺣﺒﺎء از اﻃﺮاف دﻧﯿﺎ در
آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل درﺳﻮﻣﯿﻦ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،دﻓﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﺮ آن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ« ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﺋﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎزد.
در ﺑﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎرز
ﺣﻀﺮت اﻣﻪ اﻟﺒﻬﺎء روﺣﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﺳﺖ .در ﺑﻬﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻀﺮت
اﻣﻪاﻟﺒﻬﺎء در ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺟﻠﺴﮥ ﺳﺮان
اﺗﺤﺎدﯾﮥ ادﯾﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ) (Alliance between Religions and Conservationﮐﻪ
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ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻋﺎﻟﯿﮥ واﻻﺣﻀﺮت ﭘﺮﻧﺲ ﻓﯿﻠﯿﭗ و در ﮐﺎخ وﯾﻨﺪزور ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ روﺣﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻮل ﺑﺴﻮی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﺳﯽ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﺑﺨﺶ
ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
از ذﮐﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎپ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﻗﺪس ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ
ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎ و ﺿﻤﺎﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﮑﻢ
ﺣﻘﻮق اﷲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ در ﻗﻠﻮب ﯾﺎران اﻟﻬﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و در
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻧﻘﺸﻪ ،اﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﷲ و اﯾﺎدی اﻣﺮاﷲ ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ورﻗﺎ در ارض
اﻗﺪس ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻦ اﻗﺪام ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺣﻀﺮات اﯾﺎدی اﻣﺮاﷲ
اﻣﻪاﻟﺒﻬﺎء روﺣﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ،ﺟﻨﺎب ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺮوﺗﻦ و ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ورﻗﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﮐﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ زاﺋﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺧﺎدﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺿﻮان ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ را
آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺎ رﺿﻮان ﺳﺎل دو ﻫﺰار اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ و
اﺷﺘﯿﺎق از ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﺧﻮد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻣﺴﺎﻋﯽ و
ﻣﺠﻬﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث روﺣﺎﻧﯽ ﻏﻨﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری را ﺑﺮای ﻧﺴﻠﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﺄت ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺪف ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻣﻬﻢ در ﺟﺮﯾﺎن دﺧﻮل اﻓﻮاج ﻣﻘﺒﻠﯿﻦ
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﯾﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و
اﻗﺪاﻣﺎت اﻓﺮاد اﺣﺒﺎء و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺮی و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﺒﺎرت »ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺮﯾﺎن دﺧﻮل اﻓﻮاج ﻣﻘﺒﻠﯿﻦ« ﻣﺘﻀﻤﻦ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در ﻗﺒﺎل اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺿﺮوری
اﺳﺖ و در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻈﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ﻧﻈﺮ روﺣﺎﻧﯽ
و ﻋﻘﻼﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ از
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ﻣﻘﺒﻠﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ وﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﺮورش روﺣﺎﻧﯽ و اداری آﻧﺎن ﺗﻌﺪاد
ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻄﻠﻊ و ﻓﻌﺎل را ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺧﻮل ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺒﻠﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ را در ﻇﻞ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺑﻠﻮغ ﺑﻼاﻧﻘﻄﺎع ﻣﺤﺎﻓﻞ
روﺣﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت» اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺮﯾﺎن دﺧﻮل اﻓﻮاج ﻣﻘﺒﻠﯿﻦ« ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺣﺎل از ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺰﺑﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺨﺸﻨﺪ .از
اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺣﻮزۀ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی اﯾﻦ دوران ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ و در
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی ،ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﮥ ﻓﺮد در ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺮی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ روح
اﯾﻤﺎن را ﮐﻪ اﺳﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ زﻧﺪه و ﻧﺒﺎض
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد .از ﺣﮑﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺆﻣﻦ را ﻣﻮﻇﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻣﺮ
ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﭘﺮدازد ﻣﻔﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺮی ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮد و ﻫﯿﭻ
ﯾﮏ از آن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺘﮑﺎرات ﺷﺨﺼﯽ ،اﻏﺘﻨﺎم ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ،
اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻣﺮدﻣﺎن ،ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﻣﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺟﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻫﯿﺄت ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ» ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﺘﺸﺒﺚ ﺷﻮد و ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ را ﺑﻪ
ﮐﻤﺎل دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ اﻓﮑﺎر و ﺣﻔﻆ ﻋﻼﺋﻖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﺎن
ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ دﺧﻮﻟﺸﺎن را در ﻇﻞ اﻣﺮاﷲ ﻃﺎﻟﺐ و اﻟﺤﺎﻗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺷﺎﺋﻖ و
آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﺑﺪ) «.ﺗﺮﺟﻤﻪ(
ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺎت  ،ﺑﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ دارد ،و ﺑﻪ
ﻗﻮۀ ﻋﻬﺪ و ﻣﯿﺜﺎق ،و ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﮥ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ،و ﺑﻪ اﻟﻬﺎﻣﺎت و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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ﻧﺼﻮص ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻗﻮای ﺗﻘﻠﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﻮﺷﺶ در
اﻧﻄﺒﺎق رﻓﺘﺎر ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و اﺻﻮل اﻟﻬﯽ در روح و وﺟﺪاﻧﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﮑﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻣﺮاﷲ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺟﺎذب ﺗﺄﯾﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﻣﺆﮐﺪاً وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ» :ﺗﺎﷲ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﯾﻔﺘﺢ اﻟﯿﻮم
ﺷﻔﺘﺎه ﻓﯽ ذﮐﺮ اﺳﻢ رﺑﻪ ﻟﯿﻨﺰل ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻨﻮد اﻟﻮﺣﯽ ﻋﻦ ﻣﺸﺮق اﺳﻤﯽ اﻟﺤﮑﯿﻢ اﻟﻌﻠﯿﻢ و ﯾﻨﺰﻟﻦ ﻋﻠﯿﻪ
اﻫﻞ ﻣﻼء اﻋﻠﯽ ﺑﺼﺤﺎﺋﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر«.
ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﷲ ﺿﺮورت ﻗﻄﻌﯽ اﻗﺪام و اﺑﺘﮑﺎر ﻓﺮدی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار
داده و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ» ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮥ« اﻓﺮاد ﻫﺮ
اﻗﺪام و ﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ « اﺳﺖ و » ﻣﺎﻧﻊ و رداﻋﯽ« در راه
ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺜﺎق اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺗﺄﯾﯿﺪات ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ» از
ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎل در ﻗﯿﺎم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻗﺼﻮر ورزد ﺳﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )«.ﺗﺮﺟﻤﻪ(
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﺪار ﻫﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻓﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋﯽ را در دﺳﺖ
دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪام و اﺑﺘﮑﺎر ﺷﺨﺼﯽ آن را ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪازد.
درﺑﺎرۀ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎﻧﻊ از ﻗﯿﺎم و اﻗﺪام اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد در ﯾﮑﯽ از
ﺗﻮﻗﯿﻌﺎت ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﷲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ای را ﮐﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﺪ
ﻋﺪم ﺟﺮأت و اﺑﺘﮑﺎر از ﻃﺮف اﻓﺮاد و اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻨﺪ .زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﺎن را از اﻗﺪام ﺑﺎز ﻣﯽ دارد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﯽ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﻠﮥ اﯾﻤﺎن
در ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﺣﺒﺎی اﻟﻬﯽ درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن
ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺎم اﻟﻬﯽ را اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮﻻی ﻋﻠﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻧﺪ  . . . . .ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻣﺒﻠﻎ اﻣﺮاﷲ اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد وﻓﺎدار اﺳﺖ )«.ﺗﺮﺟﻤﻪ(
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺮی ،ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و دﺧﻮل اﻓﻮاج ﻣﻘﺒﻠﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد .ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺑﻠﻮغ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آن ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و وارد ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎء اﷲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻧﻈﻤﯽ
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪازد .ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی
آن ﻫﺪف ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻮزۀ ﻋﻤﻞ ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻧﻔﻮﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ
ﺧﻮد را از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ دارﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮری دارد.
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای
ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎری ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ و ﻃﺮاﺣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﻋﺎﻣﻼن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮاﻣﻊ و ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮدم ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ و ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮ از وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻋﻀﺎی
ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺨﺸﻨﺪ :ﻣﺸﺎوره ﻃﺒﻖ اﺻﻮل اﻣﺮی ،ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﺎران
ﺳﺎﮐﻦ ﺣﻮزه اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺤﻔﻞ ،ﭘﺮورش روﺣﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ
ﻗﺎره ای و ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻧﺎن ،و ﺗﻮﺳﻌﮥ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﻔﻞ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺑﻠﻮغ و
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ازدﯾﺎد ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺮی ﻣﺸﻬﻮد ﮔﺮدد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻃﺮز ﮐﺎر
ﻣﺤﺎﻓﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻌﺪاد اﻓﺮاد اﺣﺒﺎء ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻣﻮرث ﭘﺮورش
وﺣﺪت ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺰان و ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻠﻮغ ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ در
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﺟﻠﺴﺎت و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺟﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻔﻞ و اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و روﺣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﻧﺸﺎط و ﺗﺤﺮک ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺖ ﻣﻨﻮط و ﻣﻌﻠﻖ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺣﺮاز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ از
ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪا اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی ﻣﺼﺪﻗﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در آﻧﺠﺎ اﻓﻮاج ﻣﻘﺒﻠﯿﻦ در ﻇﻞ اﻣﺮ وارد ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﻤﻮع اﻋﻀﺎء آن اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ واﺣﺪ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﺗﻤﺪن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ از اﻓﺮاد ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺸﻮق ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ و
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ﻋﻮاﻣﻞ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺼﺪی واﺣﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از رﻓﺎه ﻣﺮدم در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ وﻟﮑﻦ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺣﺪت ﻻزم را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در
ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ در
ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدد.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺧﯿﺮاً در ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮی ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﯾﻢ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻄﺢ
ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻣﻬﻢ در ﻧﺤﻮۀ رﻓﺘﺎر دارد :ﻧﺤﻮۀ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و ﻧﺤﻮۀ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﯽ در اﯾﺠﺎد وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﺗﺤﺮک و رﺷﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﻧﺤﻮۀ رﻓﺘﺎر اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
دﻫﻨﺪۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روﺣﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
و اداری ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﻫﻤﮕﯽ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻋﺰم و ارادۀ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و اﺣﺴﺎس ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای
اداﻣﮥ ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ .ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت و
ﺗﺒﺘﻞ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎران اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺣﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺒﺎء
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺮای دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت در ﺣﻈﯿﺮه اﻟﻘﺪس ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ )اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﯾﺎ
در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻪ از دﺧﻮل اﻓﻮاج ﻣﻘﺒﻠﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺒﺎء در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ ﺟﺰم ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ دادن ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺗﺰﯾﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻨﺎزل ،دوره ﻫﺎی ﻣﻌﺎرف اﻣﺮی
ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﺣﺒﺎء
درﺑﺎرۀ اﺻﻮل ﻣﻌﺘﻘﺪات و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ و آﻣﻮزش آﻧﺎن و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺪا دادۀ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .در
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت داﺋﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر
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رﺳﻤﯽ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻗﺎره ای و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎد ﻣﻨﻮط ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺸﺎورﯾﻦ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت
ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ آﻧﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎﺻﺐ در اﻣﺮ
ﮔﺮدد .اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻬﺎی ﺗﻌﺪاد روزاﻓﺰوﻧﯽ از اﺣﺒﺎء ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭼﻮن اﺻﻄﻼح »ﻣﺆﺳﺴﻪ« ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺘﻌﺪدی در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻻزم اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده ﺷﻮد .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دوره ای اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺮ اﺳﺖ .ﻧﻘﻄﻪ
ﻋﻄﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﯾﮏ دوره ﯾﺎ ﻋﻬﺪ را دارد .آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺟﺮای آن
از ﯾﺎران اﻟﻬﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﺘﻌﺪادات و
اوﻗﺎت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺷﺒﮑﻪ ای از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎرف اﻣﺮی دارای ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از اﺣﺒﺎء ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن دﺧﻮل اﻓﻮاج
ﻣﻘﺒﻠﯿﻦ در اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺪد ﮐﺎرآﯾﯽ و ﻣﺤﺒﺖ.
ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ» ﺟﻤﯿﻊ ﻫﻤﺖ را در ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ
ﻣﺼﺮوف دارﯾﺪ« و اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ » ﻫﺮ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻻﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻗﯿﺎم
ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻻ ان ﯾﺎﺧﺬ وﮐﯿﻼً ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﯽ اﻇﻬﺎر ﻫﺬا اﻻﻣﺮ «.ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻔﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻣﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﺎ اﺳﻔﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
ﻣﺨﺎرج او را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻔﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس
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در ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻣﻌﺎرف اﻣﺮی ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ
ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﻗﺎره ای ﯾﺎ
ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و آن را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎص داد.
از ﯾﺎران اﻟﻬﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﻬﻮدات ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻧﻘﺸﮥ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻨﺮﻫﺎ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻋﻼن اﻣﺮاﷲ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ،ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ.
ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ادﺑﯿﺎت ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در اﺗﺴﺎع داﺋﺮه ﻧﻔﻮذ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ اﯾﻔﺎ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺳﻄﺢ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ)ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر(
در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﭼﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﭼﻪ در ﻗﺼﺒﺎت ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﷲ ﺑﺴﯿﺎر اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ واﺳﻄﻪ ای ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺗﻮﻗﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﮑﯽ از اﺣﺒﺎء ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ »:روزی ﻓﺮا
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﭼﻮن آﺗﺸﯽ در ﺧﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و آن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ روح ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮ روی ﺻﺤﻨﮥ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻫﻨﺮﻫﺎ و ادﺑﯿﺎت
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد .ﻫﻨﺮ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم ،ﺑﻬﺘﺮ از اﺳﺘﺪﻻل ﺧﺸﮏ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﯿﺪار ﻧﻤﺎﯾﺪ)«.ﺗﺮﺟﻤﻪ(
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﺎران اﻟﻬﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺮی در ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻈﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﺒﻞ ﮐﺮﻣﻞ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ آﺧﺮ اﯾﻦ ﻗﺮن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮد .در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ در
رﺿﻮان ﺳﺎل دو ﻫﺰار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﺼﻮص و ﺑﻨﺎی ﺿﻤﯿﻤﻪ داراﻻﺛﺎر
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﻨﺎی ﻣﻘﺮ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻬﺎﺋﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم اﻋﻠﯽ را از ﻣﻘﺎم
ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺳﻄﺢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺑﺮ روی آن ﭘﻞ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه
از ﺑﺎﻏﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻃﺒﻘﮥ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ از
ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت رب اﻋﻠﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از
ﻃﺒﻘﺎت ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و دو ﻃﺒﻘﮥ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﭘﺎی ﮐﻮه ﮐﺮﻣﻞ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
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اﺟﺮای اﺣﮑﺎﻣﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب اﻗﺪس ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻔﺮوض ﻧﯿﺴﺖ ،آﻣﺎده ﮐﺮدن
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت آﺛﺎر ﻗﻠﻢ اﻋﻠﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻇﺎﯾﻒ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪد زاﺋﺮان و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺪان
رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ در دﻧﯿﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺸﺮوع ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
آورد .در ﻋﺮﺻﮥ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﺒﺬوﻟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﺮ ﻣﺒﺎرک ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد .وﺻﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺗﺮوﯾﺞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﻣﻘﺎم زن ،رﻓﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ،و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﺟﺮای اﯾﻦ اﻫﺪاف دﻓﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺘﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻣﺮی ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ در
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮای اﻋﻼن اﻣﺮاﷲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻮﺑﮥ ﯾﺎران اﯾﺮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﻼص اﻣﺮ اﻟﻬﯽ در آن
ﮐﺸﻮر و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ
رواﺑﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد .در ﺟﻤﯿﻊ اﯾﻦ
ﻣﻮارد از اﺣﺒﺎء و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺼﺮاً ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﺑﻂ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ.
ﺗﺄﺳﯿﺲ دو ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ رﺿﻮان آﻏﺎز ﺧﺠﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای ﻧﻘﺸﮥ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯿﻢ اﻋﻼن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻫﯿﺄت در اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی
اﻓﺘﺘﺎﺣﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺤﻔﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﯾﺎدی اﻣﺮاﷲ اﻣﻪ اﻟﺒﻬﺎء روﺣﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﻮﻟﺪاوی و ﺟﻨﺎب
ﻓﺮد ﺷﮑﻨﺮ ﻣﺸﺎور ﻋﻀﻮ داراﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺋﻮﺗﻮﻣﻪ و ﭘﺮﯾﻨﺴﯿﭙﻪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﺧﺘﯿﺎر اﺣﺒﺎء اﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﻮروﻧﺪی و رواﻧﺪا در ﺳﺎل ﺟﺎری
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ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﻠﯿﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ،ﻫﻤﺎن  174ﻣﺤﻔﻞ
ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
رﺿﻮان ﺳﺎل دو ﻫﺰار ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی
ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ را در ﻋﺼﺮ ﭘﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء آن را »ﻗﺮن اﻧﻮار« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ دﯾﺪۀ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ.
از اﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﮐﻤﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺒﻞ ﮐﺮﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻨﯿﻪ
ﻓﺨﯿﻤﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز اﯾﻦ ﮐﻮه ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮدی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﻢ
اداری ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای اﺑﺮاز
ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻧﺸﺎءاﷲ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﺪه ای در ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺧﺘﺘﺎم
اﺑﻨﯿﻪ ﻗﻮس و اﻓﺘﺘﺎح ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻘﺎم اﻋﻠﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﻧﻘﺸﮥ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ را در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ اوﺿﺎع ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻢ و دورۀ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺟﻬﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .دو ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ
ﺷﺪت اداﻣﻪ دارد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﺘﺎﺑﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﷲ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت » ﻗﻮاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺟﻪ ارض ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ اوج ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ)«.ﺗﺮﺟﻤﻪ(
اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﯽ وﺣﺪت ﺑﺨﺶ و دﯾﮕﺮی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن »ﺟﻮش
و ﺧﺮوﺷﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ« اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ
در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮات وﺣﺪت ﺑﺨﺶ آن ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز آﮔﺎﻫﯽ وﺟﺪاﻧﯽ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣĤﻻً دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻀﺎد ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ را در ﺑﺮ
دارد .از ﯾﮏ ﻃﺮف اﻏﺘﺸﺎش و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در اﻣﻮر ﺑﺸﺮی ﻫﻤﻪ روزه ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺣﺸﺖ و
اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻮاس ﻣﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ رﻫﺒﺮان دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﮑﺮراً ﺑﻪ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺴﻮی اﻗﺪاﻣﺎت دﺳﺘﻪ
ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﺗﮑﺮار ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺮان ﻣﻤﺎﻟﮏ را در
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﺎل ﻣﻘﺪس ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ در آن ﺳﺮان ﻣﻤﺎﻟﮏ و رﻫﺒﺮان دول ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻠﺢ
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ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺮان دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ در ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روی داده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ و ذی ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .آﯾﺎ در اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎً و ﭘﯽ در
ﭘﯽ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﻨﺎدی اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ در آﺛﺎر
ﺧﻮد اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻠﺢ اﺻﻐﺮ ﻣﻮﮐﻮل و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﮥ اﻣﺮی ﯾﺎ اﻗﺪام اﺣﺒﺎء ﻧﯿﺴﺖ و
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﺒﺎرت از ﻫﺪف ﻏﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ در ﻋﺼﺮ ذﻫﺒﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽ رود اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
روﺣﺎﻧﯽ از ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﺻﻠﺤﺠﻮﯾﺎﻧﻪ ﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭼﻨﺎن ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺎذب ﺗﺄﯾﯿﺪات ﺟﻤﺎل اﻗﺪس
اﺑﻬﯽ ﮔﺮدد و ﻓﻀﺎﺋﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ آن ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎ ﺷﻮد .دو اﻗﺪام
ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮﯾﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ آن ﺑﺎ اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ وﺳﯿﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻗﺪام دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺒﻞ ﮐﺮﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎرف آن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻓﺪاﮐﺎری در اﻫﺪأ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺒﺮﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ درﯾﻎ ورزﯾﺪ .اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺗﻮأﻣﺎً ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ
ﺟﺰم دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ﺳﺒﺐ آزاد ﺷﺪن ﻗﻮای ﻣﺤﺼﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮۀ ارض ﻣﯽ ﮔﺮدد.
راه ﺑﺴﻮی ﺻﻠﺢ ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﮑﻦ ﭘﺮﭘﯿﭻ و ﺧﻢ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺟﻬﺖ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از دورۀ ﻃﻮﯾﻠﯽ از ﻃﯽ ﺳﯿﺮ
ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻠﻮغ رﺳﺪ .اﯾﻦ دوره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻇﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻔﻮذ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر و ﻃﻠﻮع ﺻﻠﺢ اﻋﻈﻢ ﮔﺮدد .ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻤﺖ و
ارزش ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ درک ﮐﻨﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً دﭼﺎر ﯾﺄس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
وﻟﮑﻦ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺎء در اﺛﺮ ﻇﻬﻮر ﺟﻤﺎل اﻗﺪس اﺑﻬﯽ ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺪﯾﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻢ و آﺛﺎر ﻗﻠﻢ اﻋﻠﯽ
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ﺳﺒﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮﻣﺎن ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻘﺸﮥ اﻟﻬﯽ ﻣﻮﺟﺐ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﺷﻬﺎﻣﺖ اﻣﺮ ﻣﺎﯾﮥ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ آﺛﺎر ﻗﻠﻢ اﻋﻠﯽ ﺑﻠﮑﻪ از درﺧﺸﺶ اﻋﻤﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ و
ﻓﺪاﮐﺎرﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز در ﺳﺮزﻣﯿﻦ زادﮔﺎه اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺗﺎﺑﺎن اﺳﺖ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
در ﺣﺪود ﻫﻔﺪه ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺳﺘﻤﺪﯾﺪۀ ﻣﺎ در اﯾﺮان دﻻوری و
ﺛﺒﻮت و رﺳﻮخ در اﯾﻤﺎن را ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺼﮥ ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز آورده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻼن اﻣﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی وﺳﯿﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ را از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﺠﻬﻮﻟﯿﺖ ﺧﺎرج ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ در زﻣﺎن
ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪی زﻧﺪه از ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺟﻮد ﻗﻮای ﻣﮑﻨﻮﻧﻪ در ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺮوزﯾﻬﺎ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﻣﯽﺟﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ زودی از ﻗﯿﻮدی ﮐﻪ ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ
و ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺰت و ﺟﻼل و اﻋﺠﺎزی ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻤﺎل اﻗﺪس اﺑﻬﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﺗﺠﺎرب آن ﯾﺎران ﻋﻼﻣﺖ و ﻣﺜﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﭼﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎء ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﺎ اﻣﺮ در ﻫﻤﻪ
ﻗﺎرات ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﻣﺮ اﻟﻬﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﺎص ﺟﻠﻮه ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .وﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﻟﻄﺎف
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺶ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ و ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﺎران اﯾﺮان ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﺪون ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ رب اﻟﺠﻨﻮد وﻋﺪه
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮی ﻣﺤﺘﻮم و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﺎراﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎر وﯾﺮاﻧﮕﺮﯾﻬﺎی ﺗﻤﺪن ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﻠﻮب و اﻓﮑﺎرﻣﺎن را ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ زﯾﺮا در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ اﯾﻦ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﺮای اﺷﺎﻋﮥ ﻗﻮه ﻧﺎﺟﯿﮥ اﻣﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ
در ﺟﻤﯿﻊ اﻗﻄﺎر و اﺳﺘﻈﻼل ﻣﻘﺒﻠﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﻇﻞ ﺷﺮﯾﻌﻪ اﷲ و دﺧﻮﻟﺸﺎن در ﺻﻔﻮف داﺋﻢ
اﻻﺗﺴﺎع اﻣﺮاﷲ« )ﺗﺮﺟﻤﻪ( ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮده ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻘﺸﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺟﺮای آن ﺷﺪه اﯾﻢ در
ﯾﮑﯽ از ادوار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺮ روی ﮐﺮۀ ارض ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺎ روی
ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ را در وﺿﻌﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و اﺿﻄﺮاﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻃﺮز ﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ را
ﻃﻮری ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺳﺎزد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﺧﺬ ﮐﻤﮏ و ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﻤﻠﯽ در اﺛﺮ ﺗﺤﻮل ﭘﺮ ﺗﻼﻃﻤﯽ ﮐﻪ در
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ﭘﯿﺶ دارد ﺑﺪان ﺗﺄﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ در ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ و در
ﺗﺎرﯾﺦ دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺮادی از اﻫﻞ ﺑﻬﺎ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه را ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
درک ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ آوردن و ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﯾﺎران ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ اوﻗﺎت ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آن ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﮥ ﮐﻮﺗﺎه از زﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﺮ از
اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ در اﺛﺮ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎﮔﻮار
اﯾﻦ دورۀ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﺘﺸﺘّﺖ ﻧﮕﺮدد ﻧﺼﺎﯾﺢ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻻی ﺣﻨﻮن ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﷲ
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آرﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »:ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻘﯿﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﺮ ﺣﻮادث ﻧﻮع ﺑﺸﺮ واﺿﺤﺎً ﮐﺎﻣﻼً درک ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺸﺮ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن
ﮐﻪ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮده ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﮥ دﯾﮕﺮی از ﻋﺬاب و ﻓﻨﺎﯾﺶ ﺗﺎ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻧﺠﺎت ﻧﻬﺎﺋﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮔﺮدد  . . . .ﺑﻠﮑﻪ وﻇﯿﻔﮥ
ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻐﺸﻮش ﺑﻮدن اوﺿﺎع و ﻣﻈﻠﻢ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺣﺎﺿﺮه و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن
وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس دارﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺴﺮت و اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺳﺘﻤﺮار زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ
وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﷲ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده و
اداره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده ﻧﻮع اﻧﺴﺎن را از وادی ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻣﺬﻟﺖ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ رﻓﺮف ﻗﺪرت
و ﺟﻼل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ)«.ﺗﺮﺟﻤﻪ(
ﺑﯿﺖ اﻟﻌﺪل اﻋﻈﻢ
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