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  ريزي در امر بهائي مفهوم و نقش برنامه
  

 شاپور راسخ
 

 تعاریف 
ها  ای از کارها و فعّالیّت مجموعه: "نویسد  میبرنامهدر تعریف " وز سخنفرهنگ ر"

ریزی شده و باید در زمان خاصّی انجام شود، و نیز جدول  که طرح
  ."ها و زمان اجرای آنها در آن نوشته شده ای که فهرست فعّالیّت شده بندی زمان
 . ت معانی دیگری هم دارد که در اینجا مورد بحث ما نیسبرنامه

کردن مقدّمات کاری بر  فراهم: "گوید میریزی  همان فرهنگ در تعریف برنامه
بندی چگونگی کار یا فعّالیّتی   زمان–کردن جزئیات   طراحی–اساس هدفی معیّن 

 ".منظّم
 که در جغرافیا هم پذیرفته است، به صورت ،نقشهدر اصطالح اهل بهاء کلمۀ 

 روز سخن عالوه بر نقشۀ جغرافیائی و نقشۀ فرهنگ.  رود  به کار میبرنامهمترادف 
 یعنی طرح یا برنامۀ نقشه: "کند ساختمان، ذکر نقشه در معنای برنامه را نیز می

  ."یابی به هدفی معیّن، طرح برنامه ذهنی برای دست
.  داند ریزی را سه چیز می  هم عناصر اصلی برنامهRobertفرهنگ فرانسوی رُبر 

های دقیق و مشخّص، و به کار  بر عبارت است از تعیین هدفریزی به گفتۀ ُر برنامه
 اعتقاد این  بنده به  .  معلوم در مهلت  ها   نیل به آن  هدفبرای   وسائل  انداختن
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هرگاه .  مؤثّرترین وجه رسیدن به هدف را مطمح نظر داردریزی غالباً  برنامه
 را در آغاز بخواهیم زیری  و برنامهplanماحَصَل تعاریف کارشناسان از برنامه 

 است، یعنی نقشه در معنای محدود کلمه همان برنامهمطرح کنیم باید بگوئیم که 
تصویر نمادی و ذهنی طرحی که باید به اجرا نهاد، یا عملی که باید انجام داد، و 

در .  شود به این اعتبار سخن از نقشۀ ساختمان و یا نقشۀ یک شهر گفته می
 به شرط ،ای اجراربینی ساده نیست، طرحی است ب یک پیشحقیقت، برنامه تنها 

 ،رود چون سخن از وسائل می.  وسائل تحقّق آن طرح هم به کار گرفته شودکه  آن
 و ،شود ناچار هم منابع موجود و بالقوه، که وسائل نیل به هدف است، مطرح می

 .ها و تنگناها که باید از پیش پای برداشت محدودیّتهم 
های محدود، مثل نقشۀ   نخست برای طرحplanصاد کلمۀ برنامه در جهان اقت

اشتراکی، و به شهرسازی به کار رفت، ولی پس از پدید آمدن اقتصادهای 
دادن   میالدی، بود که کلمۀ پالن یا برنامه به معنای سازمان١٩٢٨خصوص از سال 
قّق های اقتصادی یک کشور معمول شد و هدف اصلی برنامه تح مجموع فعّالیّت

 در ممالک فقیرتر M. Albertini١ آلبرتینی رشد یا توسعه قرار گرفت که به قول
تر متوجّه  به مبارزه با فقر و گرسنگی است و در ممالک غنی بیشتر معطوف

 . شدن و تکامل فنی و حصول رفاه مادّی ناشی از آن صنعتی
نگری و  دهاوّل، آین:  پنج چیز استریزی توان گفت که لوازم اصلی برنامه می
بینی هدف؛ دوم، در نظر گرفتن وسائل نیل به هدف؛ سوم، منظور داشتن  پیش

 در تجربۀ  ولی، قبل نیامددارموبندی؛ پنجم، آنچه در  عوامل مجریه؛ چهارم، زمان
شود، ارزیابی پیشرفت در طول راه است از نظر  ریزان امری مسلّم تلقّی می برنامه

 .، از نظر درجۀ مؤثّر بودن روش کار و مانند آنمیزان هزینه، از نظر عنصر زمان
: ریزی در آئین بهائی جمع است توان گفت که همۀ لوازم برنامه هم از ابتدا می

 نظم در امور و رفتار عقالنی؛ ،گرائی؛ ثانیاً اوّالً، داشتن تصویری از آینده و هدف
 چهارم، وجود  اعتقاد به لزوم تمسّک به اسباب برای رسیدن به هر هدفی؛،ثالثاً

دادن به عنصر زمان؛ و باالخره ششم،  حّس مسئولیّت در فرد و جمع؛ پنجم، اهمّیّت
 .ارزیابی مستمرّ از اعمال خود
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حضرت .   مطلب عاری از فایده نخواهد بود۶بیان مجملی در بارۀ هر یک از این 
نی عاقبت و اند که در اوّل هر امری باید به آخر آن، یع بهاءاللّه مکرّر یادآور شده

 و آثار بهائی هدف زندگی فردی را که در ادیان سابقه نیل به ٢،نتیجۀ آن، فکر کرد
رستگاری بود عوض کرده و به جای آن خدمت به اصالح عالم را مقرّر داشته 

 :شود در این مورد در اینجا نقل می چند نمونه از آثار جمال ابهٰى.  است
م عمر گرانمایه را مصروف دارید به اصالح عالم و انتشار امر مالک قد -

 ).١٢٢منتخبات، ص(
 ).  ١۴٠منتخبات، ص(اند  جمیع از برای اصالح عالم خلق شده -
منتهای جهد را در تربیت ناس .  از خود بگذرید و در سایرین نگرید -

 ).١۴منتخبات، ص(مبذول دارید 
فکر اصالح عالم و تهذیب امم در .  اللّه به خود مشغول نباشید یا حزب -

 ). ۶٧ص(باشید 
 ).لوح عهدی(نوصیکم بخدمة االمم و اصالح العالم  -
گذارد  طوبی از برای نفسی که امروز بقصد اصالح عالم سر را بفراش می -

مائدۀ آسمانی، (بهترین اعمال محبّت با اهل عالم است .  دارد و برمی
 ).١١٢، ص٨ج

خذوا ما ینتفع ضَعوا ماینفعکم و .  یا احبّتی ما خُلقتم النفسکم بل للعالم -
 ).١٧٠گلزار تعالم بهائی، ص(به العالم 

این ظهور محض نجات و اصالح و اتّحاد و اتّفاق و راحت اهل عالم بوده  -
 ).١٧٠گلزار، ص(

همّتش هم باید بزرگ باشد در اصالح عالم و آسایش .  انسان بزرگ است -
 ).لوح مقصود(امم 

صحّة هیکل [تّم لصحّته الّذی جعله اللّه الدّریاق االعظم و السّبب اال -
و شریعة واحدة  امر واحٍد هو اتّحاد من علی األرض علٰى] جهان

 ).١۶۴منتخبات، ص(
.   در ذات همۀ ادیان الهی بوده و هستeschatologyپژوهی  نگری و فرجام آینده

های پیاپی انسان و نحوۀ خروج از این دائرۀ  و زادن" سامسارا"ادیان هندی به 
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ادیان غرب آسیا هم از ابتدا متوجّه یوم رستاخیز بودند، .  شیدنداندی نامیمون می
.  های مکّی در اسالم در وصف یوم آخر است چنان که عمًال تمام آیات و سوره

امّا دیانت بهائی این امتیاز را دارد که به ارائۀ تصویر آینده که تحقّق مواعید 
ت و، چنان که به اشارات سازی اس ، بلکه در پی آیندههگذشتگان است اکتفا نکرد

آمد، دعوتش به رستگاری شخصی نیست، بلکه به اصالح عالم و بهتر کردن 
 .  سرنوشت همنوعان است

از .  های اقتصادی، معموًال چارچوب ملّی دارند های توسعه، خاصّه برنامه برنامه
 در جمیع احوال انسان باید.  "نگری آن است ریزی بهائی جهان های برنامه ویژگی

حضرت ." (سبب و علّت امنیّت و آسایش عالم استمتشبّث شود باسبابی که 
 )بهاءاللّه

ملخّصًا باید اشاره .  در مورد نظم در امور و رفتار عقالنی جای گفتن بسیار است
 ضرورت نظم و ترتیب در همۀ امور و در همه کرد که در آثار حضرت رّب اعلٰى

مومی، مطرح است، و اهمّیّت عقالنیت ها، بازارها، و اماکن ع جا، حتی خانه
، باب هفدهم از واحد دهم آمده است چهار شأندر کتاب المثل  چنان است که فی

که در این عالم هر چیزی باید باسباب خودش ایجاد گردد، مانند آن که اروپائیان 
نمودن اسباب و وسائل  با فراهم) اصطالح انجیلیون بکار رفته، یعنی مسیحیان(

اهل بیان نیز باید پیروی آنها را کنند و در امور خود با .   غالب شدندمظفّر و
.  اصل بیان به عربی است (.اسباب ظفر یابند و منتظر امور غیبیۀ موهومه نباشند

 ).نقل شد. ف.، نگارش عآئین بابمضمون آن از کتاب 
امر بهائی .  آید نیازی به ذکر اهمّیّت عقل و خِرَد در آثار مقدّسۀ بهائی به نظر نمی

دیانتی است عقالنی و در امر مبارک نیز به لزوم توسّل به اسباب در عین استمداد 
   ٣.روحانی از مسبّب اسباب توجّه شده است

کید خاصّ در مدخلیّت فرد در مسیر زندگی خود دارد، و در حالی  دیانت بهائی تأ
 Fatalismeبر که بعضی کارشناسان توسعۀ اقتصادی اسالم را مساعد با مذهب ج

 .توان داد اند، چنین نسبتی را به جامعه و امر بهائی مطلقاً نمی دانسته
کَ ُت ِفْیدَْعرَةِ َو أَوْقُْدامِلِ اْلبِأَنٰتَُک قُوَّةِ َو خَلَْق اْلادیبِأیٰتُکَ َن الوُجُودِ صَنَعْیَا اْب"

کُلِّ شیٍءنِ بِهِ عَنْتَْغهَرَ نُوری فَاسْجَْو  .  نۀ عربی استصریح کلمات مکنو"  
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حّس مسئولیّت نسبت به جمع و هشیاری در مورد زمان از خصوصیات عمدۀ 
در لوح حکمت، خطاب به جناب محمّدنبیل قائنی، که .  جامعۀ بهائی است

: فرمایند  میای از گوهرهای گرانبهای حَِکم و مواعظ است، جمال ابهٰى مجموعه
شتهیاتِ النفسیّه و ال تقتصروا االمورَ قل التصرفوا نقودَ اعمارِکم النفیسه فی الم"

 ." منافعکم الشخصیّةعلٰى
وقت را غنیمت شِمُر زیرا این وقت را دیگر نبینی و این زمان را "و این مضمون که 

کید و تکرار شده است" هرگز نیابی از جمله، .  در الواح الهیه به صور مختلف تأ
به پادشاهی فانی دل مبندید و  –ای ابناء غفلت : "اند در کلمات مکنونه فرموده

مثل شما مثل طیر غافلی است که بر شاخۀ باغی در کمال اطمینان .  مسرور مشوید
دیگر از نغمه و هیکل و رنگ او .  بسراید و بغتًة صیاد اجل او را به خاک اندازد

 ." پس پند گیرید ای بندگان هوٰى.  اثری باقی نماند
گاهی در دیانت بهائی به درج ای است که مطلع و مصدر امر فقط به چند  هزمان آ

حکم از احکام مورد نیاز بشریت در کتاب مستطاب اقدس و الواح سایره اکتفا 
فرموده و با توجّه به تحوّل اوضاع و شرائط زمان، وضع احکام و قوانین دیگر را 

 در مورد دگرگونی مقتضیات جمال ابهٰى.  العدل اعظم الهی سپرده است به بیت
: صاحب جمله در لوح مانکچی از ،اند  مکرّرًا در آثار مبارکه بیاناتی فرمودهزمان

درد امروز را درمانی و درد فردا را .  هر روز را رازی است و هر سر را آوازی"
 )٣دریای دانش، ص." (امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید.  درمان دیگر

مانده در این بیان جمال مبارک در  اه باقیهشیاری به زمان و ارزیابی راه رفته و ر
سَکَ ِفی  نَْفحاسِبْ –یا ابن الوجود : "به خوبی نمودار استکلمات مکنونۀ عربی 

اِب ِفی ِحٰسُم عَلَی اْلتًَة َو تَقُْوتِیَک بَغَْت یَأْمَوْ تُحَاسَبَ، لِأَنَّ اْلِل أَْن قَبٍْم مِْنکُِلّ یَْو
ساب نفس خود برس پیش از آن که از تو حساب یعنی همه روزه به ح"  .سَِکنَْف

 قیام ]آخرت[آید و در نفس خود برای حساب  کشند، زیرا مرگ ناگهان می
 ).مضمون(خواهی کرد 

حضرت بهاءاللّه .  تمایل به عُزلت و انزوا در بعضی از ادیان گذشته وجود داشت
 قصد فضا نمایند گیری اند که از گوشه  را دعوت فرمودهگزینان دِیرنشینان و صومعه

اعتباری و  و به کاری مفید و مؤثّر در این عالم مشغول گردند، زیرا با وجود بی
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  و در این عالم ۴.حول آن بوده و هستندناپایداری این جهان، کلّ عوالم الهی 
تواند  است که انسان با کوشش در کسب فضائل و خدمت به عالم انسانی می

 .خود به دست آوردای شایسته برای سفر ابدی  توشه
جهد نمائید تا در این ایام فانیه کسب لئالی باقیه .  دنیا را وفائی نبوده و نیست"

.  عمل پاک و مقدّس البته در کتاب حفظ الهی محفوظ خواهد ماند.  نمائید
       ۵."طوبی از برای نفسی که به این مقام فائز شد

 
 ریزی در حیات فردی و جمعی برنامه
 تنها در سطح وسیع جامعۀ بهائی اهمّیّت ندارد، کما این که با نزول ریزی برنامه

ریزی فتح روحانی ممالک و دیار عالم  الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء و طرح
العدل اعظم الهی در این زمان است، بلکه در حیات فرد بهائی  نخستین بیتۀ غَِلشَم

 .و جماعات هم پایگاه و نقش مهمّی حائز است
 :ریزی در حیات فرد بهائی عبارتند از های برنامه  جلوهبعضی از

 ؛)طلبی و از جهت دیگر خدمت برای بهبود عالم از جهتی کمال(گرائی   هدف-١
   ۶شناسی و اغتنام وقت؛  نظم و ترتیب در زندگی روزمره، از جمله وقت-٢
روزه و مجالس   شرکت منظّم در حیات جامعه، از جمله در ضیافات نوزده-٣

 صوص ایام تسعه؛مخ
  احتراز از کذب، و تقیّد به وفاداری به قول و عهد خود؛-۴
 کوشائی در تحصیل علم و بعد تحصیل معاش در عین عدم تعلّق شدید به مال -۵

 ؛)وارستگی به معنای صحیح کلمه(دنیا و مواهب دیگر دنیوی 
  آراستگی به ادب و مهربانی نسبت به عموم خلق و صداقت در دوستی؛ -۶
 . برکنار داشتن خود از هر گونه آلودگی، از جمله عادات مضرّه-٧

 در لوح حکمت راهنمای فرد ریزی همواره بیان جمال اقدس ابهٰى در این برنامه
اجعلوا ... کونوا قدوةً حسنة بین النّاس و صحیفةً یتذکّر بها األناس : "است

کم احسَن من امسکم   فضل االنسان فی ...اشراقَکم افضَل من عشیّکم و غَدَ
 ..." الخدمة و الکمال، ال فی الزّینة و الثّروة و المال 
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بامدادتان را بهتر از ... سرمشق نیکوئی در برابر مردم باشید ) به اختصار(یعنی 
فضل و برتری آدمی را در ... شامگاه کنید و فردایتان را نیکوتر از امروز سازید 

 ...خدمت و کسب کمال دانید 
.   با قوّت بسیار مطرح استطلبی در آثار مبارکۀ حضرت رّب اعلٰى کمالتشویق به 

 .بهشت هر چیز کمال اوست و البته هر چیز را باید به کمال آن رساند
گر  ریزی در سطح اجتماعات و محافل بهائی معموالً به این صُوَر جلوه برنامه
 :شود می
  تشکیل لجنۀ محلّی تبلیغ؛-١
  انستیتوها؛– تشکیل بیوت تبلیغی -٢
 پرورش مبلّغ که با همّت نفوسی چون جناب صدرالصدور همدانی و نعیم -٣

 اصفهانی در ایران آغاز شد؛ 
  تشویق مستمرّ احبّاء به تبلیغ و، عنداللزوم، مهاجرت؛-۴
 .های تبلیغی  نشر اخبار مربوط به موفّقیّت-۵
 

 ریزی فرهنگی است ریزی بهائی برنامه برنامه
 که با ریزی فرهنگی با مشخّصات خاّص است هائی از نوع برنامهریزی ب برنامه

 باید به جنبۀ روحانی این در مرتبۀ اولٰى.  شود ریزی مشتبه نمی انواع دیگر برنامه
اخالقی و های   هدفش انتقال اعتقادات جدید و ارزشریزی توجّه کرد که برنامه

 و آمرانه نیست، چون  دستوریریزی بهائی از نوع ثانیاً، برنامه.  روحانی تازه است
لک نظر به جنبۀ ایمانی، برنامه قدرت خاصّی در   معذٰ.ای تکیه ندارد به قوۀ مُجبره

سالۀ جهاد کبیر اکبر به   از برنامۀ، یا نقشۀ دَهثالثاً،.  تجهیز افراد در خدمت دارد
ریزی بهائی جنبۀ جهانی گرفته است، و در داخل یک  برنامه) ١٩۶٣–١٩۵٣(بعد 
.  ارچوب جهانی است که هر کشور و سرزمینی اهداف خاصّ خود را داردچ

ارشادات از باال .  ریزی بهائی ترکیبی از متمرکز و غیرمتمرکز است  برنامهرابعاً،
آید، امّا  می) ای  مشاورین قاره– محافل روحانی ملّی –العدل اعظم  بیت(

رح کلّی برنامه تطبیق مجریان محلی محفوظ است، و به عبارت دیگر طاختیارات 
 .شود به شرائط و مقتضیات محلی می
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های گسترش امر الهی در ایجاد همیاری و همکاری در میان احبّاء  گمان برنامه بی
اند، و علّت  های تشکیالت بهائی جهت داده اند، به فّعالیّت عامل مؤثّری بوده

گر به شهادت شگفت نیست ا.  شوند ها محسوب می عمدۀ تحرّک و پویائی جامعه
الرشدترین  امر بهائی در شمار سریع) دائرةالمعارف(آمارهای سالنامۀ بریتانیکا 
کند تأییدات الهی  آن چه ضمانت این پیشرفت را می.  ادیان عالم محسوب است

است، و اگر به زبان عامی سخن گوئیم، فارغ از جنبۀ ماوراء طبیعی، علّت موّفقیّت 
سیر به سوی یک جامعۀ فراگیر، صلح (ریخ یاران آن است که در جهت تا

کنند، نه در جهت خالفش، و از همین  شنا می) المللی، و عدالت عمومی بین
جهت است که پس از مضی فقط یکصد و شصت سال جامعۀ بهائی، از نظر 

 .گسترش، بعد از مسیحیّت دوهزار ساله قرار گرفته است
 

 عبدالبهاءها در فرامین ملکوتی حضرت  شواهد این ویژگی
ریزی صحیح را در الواح ملکوتی حضرت  خصوصیات اساسی یک برنامه

گرائی را، و نوعی تجهیز  ، از جمله هدف.توان بازشناخت عبدالبهاء به آسانی می
نخست (بندی مستتر را  منابع انسانی از طریق تشویق و تشجیع را، و نوعی زمان

رش آن به آمریکای التین، و در  بعد گست-توسعۀ امر در داخل آمریکا و کانادا، 
چون ترجمۀ آثار (های اجرائی را  و تعدادی دستورالعمل) مرتبۀ بعد قارات سایره

 تعیین شرائط اخالقی مجریان – توجّه به فرهنگ مردم – های محلی بهائی به زبان
و باالخره توجّه آن حضرت به کارآئی و مؤثّر ) نقشۀ الهی، یعنی مبلّغین و مهاجرین

چند نمونه از بیانات مبارکه در مضامین مذکور را ذیالً .  های خدمت را  روشبودن
 :کنیم نقل می

 گرائی  هدف-١
در لوح اوّل که هدف آن فتح روحانی ایاالت شمال شرق آمریکاست، از همان 

نمایم  از درگاه احدیت طلب تأیید و توفیق می: "فرمایند آغاز هدف را مشخّص می
اللّه در قلوب روشن   در اقالیم امریک برافروزند و نور محبّتتا آن جمع مانند شمع

نمایند تا انوار تعالیم آسمانی خطۀ امریک را مانند این فضای نامتناهی به نجوم 
 ". روشن و مزیّن فرمایدهدایت کبرٰى
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   تجهیز منابع انسانی-٢
کوت در بعضی شهرهای این ایاالت هنوز نفوسی به انوار مل: "در همان لوح اوّل

از برای هر یک از شماها اگر لهذا .  اند و از تعالیم آسمانی خبر ندارند روشن نشده
 ". برافروزیدها به نور هدایت کبرٰى ممکن باشد به آن شهرها بشتابید و چون ستاره

  تشویق و تهییج و تشجیع -٣
نظر حال نظر به استعداد و قابلیّت خویش نباید نمائیم، بلکه : "در همان لوح اوّل

به عنایت و و فیوضات الهیه در این ایام نمائیم که قطره حکم دریا یابد و ذرّه 
 ."حکم آفتاب جوید

   صدور دستورالعمل اجرائی-۴
.  دیگر همّتی باید که در میان اسکیموها نفحات الهی منتشر شود: "در لوح پنجم

 ."تأثیر شدید دارد
 اغلب اهالی آن بالد کاتولیک . جمهوری مکزیکو بسیار مهّم است: "در لوح ششم

ابداً از حقیقت تورات و انجیل و تعالیم جدیدۀ الهی خبری .  متعصّبی هستند
ولی باید نفوسی که به ... دانند اساس ادیان الهی یکی است  نمی.  ندارند

 ".روند به لسان اسپانیولی مألوف باشند مکزیکو می
ممالک و جزائر یا ترجمه نمایند و های این  کتب و رسائلی به لسان: "در لوح هفتم

 ".یا تألیف کنند و در این ممالک و جزائر نشر دهند
 .آن چه ذکر شد فقط چند نمونه است و بس

  توجّه به کارآئی و مؤثّر بودن -۵
در لوح هشتم، پس از ذکر شرط ثانی موفّقیّت، که الفت و محبّت بین احباب 

، محبّت محبّت، اتّحاد اتّحاد، تا قوّۀ امر ای یاران، الفت الفت: "فرمایند باشد، می
 ) ٣٠ص ("بهائی در عالم وجود ظاهر و آشکار گردد

تا خود منقطع "؛ )٣١ص" (باید به نهایت قناعت بگذراند: "در بارۀ مبلّغین سیّار
 ) ٣١ص" (تواند دیگران را منقطع کند الی اللّه نشود، چگونه می

 
 



  ريزي در امر بهائي مفهوم و نقش برنامه                                                                                11سفينة عرفان دفتر 

210 

 بندی مستتر  نوعی زمان-۶
استعداد ) جنگ اوّل جهانی(فرمایند که این حرب  ح هشتم میدر همان لو

ای در مردم برای استماع تعالیم الهی و پیام صلح و یگانگی بوجود  العاده فوق
الزم است بعد از خاتمۀ آن احبّای ذی شرائط به اطراف جهان شتابند لذا .  آورده

 عظیمه حاصل در اندک زمانی نتائج"در آن صورت .  و پیام الهی را برسانند
 ) ٣٣ص." (گردد

گفتیم که در دو لوح نخستین حضرت عبدالبهاء به فتح اهداف داخلی آمریکا  قبالً 
 ).٨-٧-۶(بعد از آن اهداف خارجی را مطرح کردند .  و کانادا قناعت فرمودند

 مانده   ارزیابی راه رفته و راه باقی-٧
ایند که در بعضی ایاالت و فرم در اکثر الواح ملکوتی، حضرت عبدالبهاء اشاره می

مناطق و ممالک احبّاء موجودند، ولی امر در آنها توسعۀ کافی نیافته، لذا نیاز به 
هرچند .  آالسکا اقلیم وسیعی است: "در لوح ششم آمده.  مبلّغ و مهاجر تازه است

ن به آن صفحات شتافته و در کتابخانۀ عمومی به کتابداری معیّن یکی از اماء رحٰم
نماید، ولی ندا به ملکوت الهی هنوز در   به قدر قوه در خدمت قصور نمیشده و

لهذا تا توانید بکوشید و نفوس ناطقی منقطع الی الّله ... آن اقلیم وسیع بلند نشده 
-١۵صص( ٧..."اللّه و منزّه و مقدّس به آن صفحات بفرستید  و منجذب به نفحات

١۶(  
 

 گیری نتیجه
این رو، پس از از .  ریزی دارد ذاتی با اندیشۀ برنامهدیانت بهائی نوعی تجانس 

، و خصوصاً بعد از شروع )١٩١٧-١٩١۶(صدور الواح ملکوتی حضرت عبدالبهاء 
، یکی از )١٩۴۴-١٩٣٧ (کانادا–سالۀ اوّل آمریکا اجرای این الواح در نقشۀ هفت

 دارد، همین مهمترین عواملی که جوامع بهائی را در حالت پویائی نگاه می
 .گیرند های توسعه و تبلیغ است که کلّاً از سرچشمۀ الواح ملکوتی مایه می نقشه

در خدمت حقّ و امر او بر : "دهم  خاتمه میسخن را با بیانی از جمال اقدس ابهٰى
این است آن چه که شما را در این جهان و جهان دیگر به .  یکدیگر سبقت گیرید

     ٨."کار آید



  ريزي در امر بهائي مفهوم و نقش برنامه                                                                                11سفينة عرفان دفتر 

211 

 
  ها يادداشت

 . توسعه کمی ویافتگی های توسعه م مکانیس-١
 در امور باید عواقب اَبهَر ابنِیا : "فرمایند میاَبهَر   چنانکه در لوحی به جناب ابنِ-٢

هر امری که امروز سبب اعالء کلمةاللّه و اقبال قلوب و .  آن را مالحظه نمود
ن انجذاب نفوس و ارتقاء مقام و ارتفاع شأن و انتفاع وجود است، باید به آ

 ."تمسّک نمود
 . در کلمات مبارکۀ مکنونه است که انّ االمور معلقةٌ باسبابها-٣
 . ٢۵، ص٢ پیام آسمانی، ج-۴
 .٢۴ همان کتاب، ص-۵
.  گویم حاال من لّم خدمت را به تو می: "اند  حضرت عبدالبهاء در بیانی فرموده-۶

أمین زندگی نصف روز را در تالش معاش و ت.  خودت را با خدا تقسیم کناوقات 
مادّی و شئون ظاهری صرف کن و نصف دیگر را در کسب فضائل اخالقی و 

 )١٣۶، ص٢پیام آسمانی، ج (".خدمت به آستان الهی اختصاص ده
غیر از :  در مورد نفوسی که به آالسکا رفتند، چند مورد را باید در اینجا نام برد-٧

لبهاء به او اشاره  به آالسکا رفت و حضرت عبدا١٩١۵مارگارت گرین که در 
ماریون جک و رِی یوجین هاگ نیز به اطاعت از فرامین ملکوتی به اند،  فرموده

 . آالسکا رفتند
 .١٣۵، ص٢ پیام آسمانی، ج-٨
  
 


