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 ای ازترجمه

 بهائیان جهان العدل اعظم خطاب به  پیام بیت

 ( بدیع  ۱۷۹میالدی ) ۲۰۲۲رضوان 

 (المللی ترجمه به زبان فارسیهیئت بین)

 

 

 ستایندگان اسم اعظم در سراسر عالم مالحظه فرمایند 

 دوستان عزیز و محبوب،

مجّدانه به پایان رسیده است، سالی که وجه امتیازش   سالی مشحون از تدارک و تأّمل و همچنین کوشش

 داشت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء از جمله اعزام نمایندگانی گرامیبرای تالش احبّا در سراسر جهان 

ها حیات حضرت  بر اثر این تالش   .ویژه برای بزرگداشت آن حضرت در ارض اقدس بود مراسمیشرکت در   جهت

هر یک از   برایهیکل اطهر  سوزیدل    .دگردی  دیگری شماربخش نه تنها بهائیان بلکه نفوس بی عبدالبهاء الهام 

در امر تبلیغ، ترویج مجهودات برای تعلیم و تربیت و رفاه اجتماعی، اعانت    ، سعی ایشاناعضای خانوادۀ بشری

  مشروعاتآن حضرت در اجرای  ۀها هم در شرق و هم در غرب، تشویق صمیمانهیکل مبارک به گفتمان شایان 

حیات   مختلفهای  جنبهنظم اداری بهائی، پرورش  ۀهای اّولیّ نمونه شکل دادن و هدایت  بنای مشارق اذکار،  

  بهخدمت  بهگر تعّهد مستمر و کامل آن وجود نازنین نمایان   انشحیات مبارک در مکّمل   همۀ این جوانب   — جامعه

، های روحانیفراتر از یک مرجع رفیع الّشأن اخالقی و منشأ عظیم القدر بینش   بود. انسانیعالم آستان الهی و 

   .بهاءاهّلل در عالم بشریقوای روحانی منبعث از ظهور حضرت   بسط برای  منّزهی بودند واسطۀ  حضرت عبدالبهاء 

کافی است که به توفیقات حضرت عبدالبهاء در دوران قیادت آن  آیین بهائی سازی برای درک نیروی اجتماع

بسیاری از   سرچشمۀ   بود.  جاری   شاناطهرًا از کلک  کنندۀ هدایاتی بنگریم که مستمرّ حضرت و اثرات تقلیب

توان در اقدامات،  می را  شدکه در پیام رضوان گذشته بررسی  کنونی انگیز جامعۀ بهائی های شگفت پیشرفت 

 . یافت تصمیمات، و هدایات حضرت عبدالبهاء

مشروع    شروعبرای ای هم مقدّ ش  مثل اعالی   از چقدر بجا و شایسته است که تجلیل جمعی جامعۀ بهائی    پس

نقشۀ  های عملحوزه   . سازی آیین بهائی استبروز بیش از پیش نیروی اجتماعای باشد که تمرکزش ظهور و عمده

ین هدف همچنین مقصد بیش از  ا  .باشندمیتحّقق این هدف کلّی متوّجه های کنونی ساله و سلسله نقشهنه

در حال برگزاری  کنفرانسی است که در سراسر کرۀ ارض به مناسبت آغاز این مشروع عظیم روحانی    ١٠,٠٠٠
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کنندگان باشند، نه تنها پیروان  ای از شرکتسابقهرود پذیرای تعداد بیها که انتظار میاین کنفرانس    .است

وحدت و ساختن   ترویجبهائیان مشتاق   خواهان عالم انسانی را که همچونخیر بلکه بسیاری دیگر از   حضرت بهاءاهّلل

  و  قوی   یراسخ و حسّ   یکه تا کنون برگزار شده عزم هایی ش ی هماروح منبعث از   .آوردمی ی بهترند گرد هم یدنیا 

اند  بوده سهیمی که در آن یهای پویادر اثر مشورت  ش کنندگان شرکتهایی که شی ، هماکند را منعکس می هدفمند 

این جمع    اند.انگیز حاصل شده به جوش و خروش آمدهکه از این رویدادهای فرح ای جمعی  بینش  و نیز با 

 باشد. های آینده به ارمغان خواهد آورد می ها و سال مشتاقانه منتظر آنچه ماه

خطاب به کنفرانس مشاورین، محافل روحانی ملّی و شوراهای    هیئتاین   ٢٠٢١دسامبر  ٣٠بعد از پیام 

های جغرافیایی تحت  به فرایند رشد در محدوده مشغول ارزیابی امکانات سرعت بخشیدن  مجّدانهای بهائی منطقه

زمان  ها در طول و سنجش پیشرفت  برآوردکه برای  رسدچنین به نظر می   اند.ساله بوده نقشۀ نه   طولشان در  اشراف 

ساله منظور گردد، لذا از محافل ملّی  پنج  دیگری چهارساله و  ، یکیهمفیدتر خواهد بود که بسط نقشه در دو مرحل

   در نظر گیرند.  ۲۰۳۱و سپس تا رضوان  ۲۰۲۶های مورد انتظار در جوامع خود را تا رضوان خواسته شد که پیشرفت 

است    داشت و نتیجۀ تعدیالت حاصله آن  ی را نیز در بری یاهای جغرافهبررسی مجّدد مرزهای محدود  ، این ارزیابی 

  ۰۰۰,۲۲چهارم افزایش یافته و اکنون به بیش از  ی در جهان به میزان یک یهای جغرافیاکه تعداد کّل محدوده

حدود  ، ۀ جدیدشود که تا پایان نقش تخمین زده می  های دریافت شدهبینی بر اساس پیش  .بالغ گشته است

که از    است مبناریزی بر این طرح    .باشند  میزانی از پیشرفت بارشد   ۀیک برنامدارای   ییجغرافیا ۀ محدود ۰۰۰,۱4

  این رقم
ّ
به   محسوب شود هبتواند فشرد آن  در  برنامۀ رشدی که ی های جغرافیاتعداد محدودهت ن مدّ ی هم در طی

  نماد سّوم را ٢٠٣١که تا سال تعدادی ی  یهای جغرافیا محدوده از میان این رود که و انتظار می  بالغ گردد  ١١,٠٠٠

ی بدون تردید مستلزم تالشی عظیم در  یها حصول چنین پیشرفت    افزایش یابد. ۰۰۰,5 به بیش از  باشند گذرانده 

  رسیدناگرچه  زیرادانیم وافر می  یرا شایستۀ جهد اندازهاچشم این با این حال،    .تمام طول مّدت نقشه خواهد بود

 اند. تنظیم گشته بینانهواقع برآوردی ولی بر مبنای  ثقیل است به آنها امری

ای تکامل  قابل مالحظه نحوه  بسات و نهادهای اداری اگر مؤسّ   .ت گویای بسیاری نکات استاین واقعیّ 

کسب  چشمگیری که   هایقابلیّت  باشد چرا که با بینانهواقع  توانستنمی ی چنین اهداف در نظر گرفتن بودند   نیافته

ای از  هایش به سرعت افزایش یافته و تعداد فزاینده ت الیّ که فعّ  ای را اداره نمایندامور جامعه توانندمی اند کرده 

 به یادگیری و شوق رغبتچنین رشدی ممکن نبود اگر   دستیابی بهبرای کوشش .  استدر بر گرفته  را افقهم   نفوس  

 در تمام سطوح پرورش نیافته و به ،در سایر نقاط  های حاصلبینش ی ریو فراگ ،عمل، تأّمل، کسب بینش یعنی  

پذیر  به سختی امکان  نیز هاییبرآورد چنین  به وصول تالش برای   .بود داده نشدهسطح مردمی جامعه گسترش 

ۀ ای در عالم بهائی به منّص انسانی به نحو فزاینده منابع توسعۀ در  تبلیغ و  امر اگر رویکردی سیستماتیک دربود می

   .است افزون نموده شهدف   مقصد و آگاهی جامعۀ بهائی را در بارۀ هویّت و ،همۀ این تحّوالت  ظهور نرسیده بود.

 جامعه  شده در فرهنگ  ای تثبیتسازی که از قبل در بسیاری از نقاط جنبه گرایی در فرایند جامعهبرون عزم راسخ به 
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 پیشرفت روحانی و ماّدیای از جوامع به صورت یک حّس مسئولیّت واقعی برای گشته بود اینک در تعداد فزاینده

مساعی دوستان در    شکوفا گردیده است.  ائی،، فراتر از عضویّت جامعۀ بهتری در اجتماعبزرگ  به مراتبهای گروه

مشروع   در یک   تمامًا، های رایج در اجتماعدر گفتمان ، در اشتغال به اقدام اجتماعی، و در مشارکت  سازیجامعه

که   است متمرکز بر این هدف، و گردیده ، در یک چارچوب عمل  مشترک با هم مرتبط جهانی با هم منسجم شده 

های توصیف شده را که صد  یّت پیشرفت اهمّ   اصول روحانی برقرار نماید. ۀتا امورش را بر پای  نوع بشر را یاری دهد

 ۀالعاددر افزایش فوق این مشتاقان،   .توان نادیده گرفتسال پس از آغاز نظم اداری بهائی به این مرحله رسیده نمی 

  با دیدعالم بهائی مجهودات خود را    و این امکان را به وجود آورد تا حاصل شددو دهۀ گذشته  طولکه در  قابلیّت  

به ششمین عهد عصر  را ورود امر الهی  قاطع شواهدبنگرد،  مبارکسازی امر اجتماع  نیرویظهور و بروز بخشیدن به 

  تعداد کثیری دردر پیام رضوان سال گذشته اعالن نمودیم که پدیدۀ گستردۀ شرکت    .یمی نمامشاهده می  تکوین

شان،  برای خدمت به جوامع   های یو توانا  هاو اکتساب مهارت  ، ایمانشان به نور تنویر قلوب   ،های بهائیالیّت فعّ 

و حال   که در آن زمان آغاز  سالهنقشۀ یک  ،این بر بنا    .نشانۀ آغاز سّومین عهد نقشۀ ملکوتی حضرت عبدالبهاء بود

در    اینک  .گشت باوفایشمؤمنین جمع های تاریخی توّسط پیشرفت  ای ازمجموعه گر نمایان ،  پایان رسیده است به

موجود را غنیمت   آماده است تا امکانات وسیعپیروان جمال مبارک حد متّ  جمع   ،تی جدید و عظیم آستانۀ مأموریّ 

 کوشد. شمرده در تحّققش ب

ای و شروع  االذکار قاّره یابد بنای آخرین مشرق عهدی که حال خاتمه می  ۀبرجستهای  از جمله ویژگی 

در  زیادی  معانیدر سراسر عالم   پیروان جمال قدم  ملّی و محلّی بود.  سطوحدر   این معابدی برای تأسیس یها پروژه

ششمین  در طول   .اندآموخته  ،مظهر آن استاالذکار و تلفیق عبادت و خدمت که این بنیان رفیع بارۀ مفهوم مشرق 

بخش  و الهام گردیده در آن شکوفا روحانی که حیات   در بارۀ مسیری از توسعۀ جامعه بیشتری  تجربۀ  تکوین  عهد عصر

با تعدادی از محافل  ورت  مش  .خواهد شد  کسبگردد االذکار منتهی می و نهایتًا به ایجاد مشرق  ،خدمت است

  بنا خواهد شدهای آینده سال   االذکار درمشرق در آنجا را که نقاطی ها  مشورت ن ایروحانی ملّی آغاز شده و با ادامۀ 

 اعالن خواهیم نمود.  گاهه گاه ب

مقرون با   ستکه مستمّرًا در حال ازدیاد ا   های جامعۀ اسم اعظمسرور و شعف این جمع از مشاهدۀ پیشرفت 

و منازعات در دنیا است که موجد عذاب و مصیبت گردیده، به خصوص   اوضاعاز مشاهدۀ تداوم  مانق اندوه عمی 

  بینوحشت رعب و  جادیا ی و المللن یب  امور نظمباعث اختالل   که شاهد بازگشت نیروهای مخّربی هستیم که

مختلف به کّرات نشان  شرایط به خوبی واقف و مطمئن هستیم که همانطور که جوامع بهائی در     .است گشته مردمان

به ارائۀ کمک و امداد به   سخت و دشوار باشد  خودشان  موقعیّتهر چقدر هم  اند، پیروان حضرت بهاءاهّللداده 

امور خود بر اساس عدالت و  جمعًا برای برقراری تا زمانی که نوع بشر  که افسوس اّما  .شان متعّهدنداطرافیان 

  اگراز درگاه الهی سائلیم که   رو گردد.ه ب  های پی در پی روبا بحران که است  چنان مقّدر   اقدام ننماید ییگو راست 

باشد که جهان باید برای رسیدن به صلحی   مسیریآن   یادآور ،دهد  گانند ی آ هب یدرس قرار است  اروپا در   ریجنگ اخ
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دوران حیات مبارک خطاب به سالطین و رؤسای جمهور  اصولی را که حضرت بهاءاهّلل در     پایدار در پیش گیرد.

، شاید  را به اجرای آن موّظف نمودند امروزگذشته و امرای  آن حضرت، کهخطیری را  هایمسئولیّت و نازل فرمودند 

   .عّز نزول یافت  اعلیاز قلم  نخستین بارکه باشد از زمانی   یّت و ضرورتی به مراتب بیشترحائز اهمّ حتّی  امروز 

صلح و  و  عدالت را به سوی  نوع بشر  نهایتًا ولی در بر دارد را تالطماتو  امتحانات  پیشرفت محتوم نقشۀ کبیر الهی

   .یابدتحّقق می  به آن مشغولندعمومًا الهی که احبّا   صغیر داد.  در این بستر است که اجرای نقشۀ خواهد سوق  اتّحاد

سازی امر الهی را بیش از پیش  نابسامان اجتماع کنونی فوریّت نیاز به ظهور و بروز نیروی اجتماع مختل و شرایط 

به درستی  این شما  بر  بنا ،ادامه دارد و آشوب   تشنّجبه عالم ابتالی  در حال حاضر   سازد.روشن و آشکار می 

ناگوار  تلخ و و مصائب  سرگردانیاز  جهانیانهمۀ  برای نجاتبه درگاه جمال کبریا  این جمع  ۀادعیکه چرا   دانیدمی

، امیر  ت خدمات بسیار ضروری شما عزیزان به امر حضرت بهاءاهّللقیّ برای موفّ ما  دعای صمیمانه و خالصانۀ  با

 . توأم است  صلح،

در   کهی  یواالیل  خصا توسعۀ جوامعی را با  ،گیرد های نقشه سرعت می الیّت ی که فعّ یدر هر محدودۀ جغرافیا 

های  دچار تنش که اجتماعات بشری    در حالی  یم.ینما توصیف نمودیم مشاهده می   ٢٠٢١دسامبر   ٣٠پیام  

به  و تمّسک  روش و سلوک به، ی یاستقامت و خردگرا  بهپیروان جمال مبارک باید بیش از پیش  است گوناگونی  

دهند  نشان می  حصول به اتّحاد و یگانگیدر راه  که از خود یی صبر و شکیبا و شفقت، انقطاع،   به، و بهائی اصول

مشکالت شدید از خود  حین بروز  در   ی الهیاحبّای که ی هاو نگرش برازنده خصایص  باشند.ص و ممتاز  مشخّ 

به  به بهائیان روی آورند  ، کمک و نظر  و  توضیحکسب که مردم برای  است شده اند بارها موجب  نشان داده 

با در میان    .گشته است نشده مختل بینیهای پیش حیات اجتماع با مخاطرات و ناآرامی  كهخصوص زمانی  

ال است  را که در عالم فعّ  نیروهای مخّرب، آگاهیم که جامعۀ بهائی نیز اثرات عزیزان  این مالحظات با شما گذاشتن

نیروهای  چقدر مجهودات دوستان در ترویج کالم الهی افزایش یابد   عالوه بر این واقفیم که هر   کند.تجربه می 

باید  دوستان   پس   ت بیشتری خواهد یافت.خواهند شد نیز قوّ با آن مواجه جهات مختلف که دیر یا زود از  بازدارنده 

موجب  این امتحانات تا مبادا تقویت نمایند   پیش خواهد آمدًا فکر و روح خود را در مقابل امتحاناتی که مطمئنّ 

هر   الهی امر ۀکه سفینآگاهند   یخوب ه ب پیروان حضرت بهاءاهّلل البتّه   .شان گرددمجهودات  پارچگییک   اختالل در

بسیاری را پشت سر   تالطماتو   نامالیماتدر مراحل متوالی سفرش طوفانی را که پیش آید مقاومت نماید و 

  داردمی  افراشتههمچنان تأییدات الهیّه اریاح  را  شبادبان  .جدید است   سوی افقیه ب حرکتو اکنون عازم  گذاشته

است که حضرت بهاءاهّلل عهد و میثاق  ،سمقدّ  ۀاین سفین قطبی  ۀستار   برد.به پیش می  شبه سوی مقصد آن را و

 . گردند  جنود آسمانیعنایات  مشمول  راکبینش  ۀهمآنکه  امید  .راهنماستخود   و مطمئنّ  محّققرا در مسیر  آن

 [ العدل اعظم ]امضا:  بیت


