
بهائی مطالعاتت توسعۀ وو تروویج
٢۲٠۰٠۰٨۸ آآوورریل ٢۲۴ترجمهاایی اازز  مرقومۀ بیتاالعدلل ااعظم موررّخخ 

یارراانن عزیز ررووحانی

نامۀ موررّخخ ... که با پست االکتروونیکی به ساحت ررفیع بیتاالعدلل ااعظم مخابرهه
شدهه بودد ووااصل گرددید.  معهد ااعلٰى مقرّرر فرموددههااند که مرااتب ذذیل به ااستحضاررتانن

برسد.

بیتاالعدلل ااعظم کامالً  به تروویج وو توسعۀ ااقدااماتت مربوطط به تحقیق وو تتبّع
کاددمیک ددرر سرااسر عالم بهائی متعهّد ااست.  ااحبّایی االهی با کوشش ددرر ااین آآ
سبیل میتواانند بر غنایی حیاتت فکریی وو مطالعاتت اامریی ددرر جامعۀ بهائی بیفزاایند،
ددرر صددد برددااشتهایی تاززههاایی اازز تعالیم بهائی وو ااررتباطط آآنها با نیاززمندییهایی جامعه
باشند، وو نظر ااندیشمنداانن اازز هر گرووهه وو ززمینهاایی رراا به پژووهش وو تحقیق ددررباررۀۀ اامر
بهائی جلب کنند.  مطالعاتت محقّّقانن بهائی نهتنها موجب اانصراافف نظر اازز
کوششهائی نخوااهد شد که ددرر سرااسر عالم براایی پیشبردد جریانن ددخولل اافوااجج مقبلین
مبذوولل میگردددد، بلکه عامل مؤثریی ددرر تقویت آآنن مساعی وو منبع ااررززشمندیی براایی

جلب اافراادد جدیدیی اازز متحرّیانن حقیقت خوااهد بودد.
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معهد ااعلٰى اامیدووااررند که با توسعه وو پیشرفت جامعۀ بهائی، محفل ررووحانی
ملّّی ددرر هر کشورریی عالقهمنداانن رراا تشویق نماید که به تحقیقاتت وو مطالعاتت
علمی ددرر تعالیم وو معتقدااتت بهائی  آآغازز نمایند وو ززمانی که تعداادد کافی اازز
یارراانن االهی ددرر آآنن کشورر به ااین نوعع مطالعاتت وو تحقیقاتت مشغولل شوند ممکن
ااست اانجمن مطالعاتت بهائی ددرر کشورر مزبورر تأسیس گردددد وو کانونی براایی
تشویق وو پشتیبانی اازز ااین کوششها شودد.  اانجمن مزبورر به مروورر ززمانن وو به
تدرریج میتوااند تحت ااشراافف محفل ررووحانی ملّّی، ااقداامم به اانتشارر نشریهاایی
کند که نتایج برررسیها وو تتبّعاتت محقّّقانن رراا ددرر ددسترسس ددیگراانن قراارر ددهد.
ااین گونه اانجمنها معموالً ددرر سطح ملّّی تأسیس میشوند، وولیکن ددرر حالل
حاضر شراایط موجودد ددرر قاررۀۀ ااررووپا اایجابب کرددهه که اانجمنهایی بیناالممالک
براایی کشوررهایی همزبانن ددرر آآنن قاررهه تشکیل شودد.  بیتاالعدلل ااعظم به موقع
خودد براایی همآآهنگ ساختن فعّالیتهایی ااین اانجمنها وو تشویق به تأسیس
اانجمنهایی جدید ددرر سایر کشوررها وو وواایجادد نشریهاایی بیناالمللی براایی
مطالعاتت بهائی، تشکیل ساززمانی بیناالمللی رراا اازز لحاظظ پیشبردد ااهداافف اامر

بهائی مورردد برررسی قراارر خوااهند دداادد. 

کاددمیک ددرر تا ززمانی که تعداادد کمی اازز یارراانن یک کشورر به پژووهش وو تتبّع آآ
مسائل وو مطالب مربوطط به اامر بهائی مشغولند، تأسیس اانجمن مطالعاتت
بهائی ددرر آآنن کشورر عملی نخوااهد بودد.  وولکن ااحبّاءء اازز هر گوشۀ جهانن
میتواانند مقاالتت محقّّقانۀ خودد رراا براایی ددررجج ددرر نشریاتت مطالعاتت بهائی که
ددرر کشوررهایی ددیگر منتشر میشودد ااررسالل ددااررند یا تقاضا کنند ددرر کنفراانسها یا
جلساتی که اانجمنهایی مطالعاتت بهائی ددرر کشوررهایی ددیگر تشکیل میدهند

مطالعاتت وو تحقیقاتت خودد رراا اارراائه ددهند.

... االبته اافرااددیی که عالقه به مطالعاتت بهائی ددااررند مختاررند که به تحقیقاتت
کاددمیک خودد اادداامه ددهند وو مقاالتت تحقیقی خودد رراا براایی نشریههایی آآ
مخصوصص مطالعاتت بهائی ددرر ااررووپا وو اامریکایی شمالی ااررسالل ددااررند.  همچنین
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باید ااین ددووستانن رراا ررااهنمایی نمودد که اامکانن شرکت ددرر فعّالیتهایی پژووهشی
اانجمنهایی موجودد رراا مورردد توجّه قراارر ددهند.

با تحیاتت بهائی
ددااررااالنشاءء مرکز جهانی بهائی 

*ااین ترجمه توسط ددفتر مجمع عرفانن تهیّه شدهه ااست.
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