همکاران روحانی
اهلل ابهی
همانطور که میدانید در آغاز سالی پرشکوه قرار گرفته ایم که به زیورنقشه ای یکساله مزین گردیده است که به فرمودۀ
بیت العدل اعظم الهی:
" فرصتی است برای تحکیم توفیقات حاصلۀ نقشۀ کنونی و در عین حال ترویج شرایط الزم برای پذیرش نفوس
مشخصهاش استقامت و بروننگری است" .
بیشتر و بیشتر به آغوش جامعهای که صفات
ّ
حال که در پیام رضوان  ،2021بیت العدل اعظم الهی بشارت ورود به عهد سوم از نقشۀ ملکوتی حضرت عبدالبهاء را به
عالم بهائی اعالن فرمودند ،نیکوست به یاد آوریم که در پیام  26مارس  2016آن مرکز رفیع امر الهی فرد فرد ما را
چگونه مورد خطاب قرار دادند:
"شما حکایت توسعه نقشه ملکوتی را در طومار قرن اولش نگاشتهاید .اکنون در مقابل شما دوستان محبوب ،طومار
سفید آینده گسترده است که بر آن ،شما و اوالد و احفاد روحانیتان ،شرح اقدامات نوین و ماندگار توام با از
خودگذشتگی و دالوری برای بهبود عالم انسانی را رقم خواهید زد".
حال با عنایت به هدایت فوق
 -1شما برای نوشتن بر این طومار سفید آینده چگونه اقدام خواهیم نمود؟ (نقشه های فردی که هر کداممان در
لبیک به این دعوت الهی میتوانیم ترسیم نمائیم)
 -2برای موفقیت در این سبیل چه اقداماتی را همراه با اعضاء ضیافت خود میتوانیم برنامه ریزی نمائیم؟
امید آنکه آثار مبارکه و پیامهای بیت العدل اعظم الهی که در این برنامه مورد تأمل قرار میگیرد بتواند قوای
روحانی درونمان را در انجام خدماتی جلوه گر سازد که بتوانیم با افتخار شرح آن را براین طومار سفید بنگاریم
جانتان خوش باد

"شما حکایت توسعه نقشه ملکوتی را در طومار قرن اولش نگاشتهاید .اکنون در مقابل شما دوستان محبوب طومار
سفید آینده گسترده است که بر آن شما و اوالد و احفاد روحانیتان ،شرح اقدامات نوین و ماندگار توام با از
خودگذشتگی و دالوری برای بهبود عالم انسانی را رقم خواهید زد".
پیام  26مارس 2016
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۱
مناجات شروع
ُهو اهلل
رب الملکوت ،اين نفوس سپاه آسمانی تواند؛ امداد فرما و به جنود مأل اعلی نصرت کن؛ تا هر
ای خداوند بيهمتا ای ّ
نورانيت تعاليم الهی فتح کنند .ای خدا ظهير و نصير آنها باش
محبت اهلل و
يک نظير اردوئی شوند و آن ممالک را به
ّ
ّ

قوت ملکوتی و نفثات روح القدس
دره و جنگلها و در ياها و صحراها مونس آنها باش؛ تا به ّ
و در بيابان و کوه و ّ
فرياد زنند توئی مقتدر و عزيز و توانا و توئی دانا و شنوا و بينا.
عع
مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبها ص ۷۷

۲
بیان مبارک حضرت بهاءاهلل
"یا حیدر ،بشنو ندای مظلوم را و بر امراهلل بایست؛ ایستادنی که جلوس و ُق ُعود او را نیابد و به او نرسد .امروز آنچه
الزم است ،نصرة امراهلل به حکمت و بیان است .بنشینید و در اجرای امور مشورت نمایید و به کمال سکون و وقار
عزت و ارتفاع امراهلل است عمل کنید ".
آنچه سبب ّ
مجموعه آثار قلم اعلی ،شماره  ،28ص130

۳
نصوص حضرت عبدالبهاء
حضرت عبدالبها میفرمایند:
حال بايد شما دهقان آسمانی گرديد و تخم پاک بيفشانيد .هر تخمی برکتش محدود است؛ ولکن تخم تعاليم
متصل؛ خرمنها تشکيل کند .در َاسالف مالحظه نمائيد؛ که
آسمانی ،فيض و برکتش نامحدود و در
ممر قرون و اعصار ّ
ّ
جم
در ّايام مسيح ،نفوس مؤمن ثابت ،معدود قليلی بودند؛ ولی چنان برکت آسمانی نازل شد؛ در سنين معدوده ّ
حبه هفت خوشه برآرد و هر خوشه ،صد دانه بدهد؛ يعنی
عظيمی به ّ
ظل انجيل درآمدند .در قرآن ميفرمايد که يک ّ
يک دانه ،هفتصد دانه گردد و خداوند اگر بخواهد مضاعف ميفرمايد .چه بسيار واقع ،که نفس مبارکی سبب هدايت

الهيه در اين ّايام
قابليت خويش نبايد نمائيم؛ بلکه نظر به عنايت و فيوضات
مملکتی شد .حال نظر به استعداد و
ّ
ّ

ذره حکم آفتاب جويد.
نمائيم که قطره حکم دريا يابد و ّ

مکاتیب ج  3ص4
و نیز:
ای بندگان الهی ،صبح هدی روشن است و قلوب اهل وفا ،گلزار و گلشن .نسمة اهلل در ُهبوب است و روح اهلل در مرور.
دلهای پژمرده ،تر و تازه است و هیاکل افسرده ،در نهایت لطافت و طراوت

بی اندازه .مشام را به گلشن ابهی

متوجه نمائید؛ نفحات روح القدس میوزد .نظر به ملکوت ابهی کنید؛ فیض قدیم میرسد .توجه به افق اعلی کنید؛
صبح امید میدمد .این فضل ،از خصائص این قرن اعظم است که از بدایت تا نهایت ،مطلع نور شدید جمال
قدمست .پس غنیمت شمارید وفرصت از دست مدهید؛ زیرا نسیم صبح احدیت ،هر دم نوزد و انوار شمس حقیقت
عظم .در قرون آتیه هرچند
در هر دم ،به قوۀ کلیه از مطالع آفاقیه ندمد .این عصر ،عصر اول است و این قرن ،قرن ُم ّ

َاعالم هدایت برجمیع اقالیم موج زند؛ ولی قوت تائید در این قرن ،اکمل از جمیع قرون و نور توحید ،به شعاعی شدید
ساطع بر قلوب .یک قدم در این دم ،حکم صد هزار قدم دارد و یک نفس در این نفس ،حکم صد هزار انفاس؛ زیرا
بدایت فیض است و وقت شدت نزول َغیث

..

منتخبات مکاتیب ج ۶شماره ۲۳۲
همچنین میفرمایند:
نورانيت
مؤيد به تاییدات الهی؛ تا سبب
همت انسان بايد آسمانی باشد يعنی ّ
ّ
بدانيد که حال وقت نشر نفحات استّ .
عالم انسانی گردد.
مکاتیب ج  3ص12

۴
قسمتهایی از تواقیع حضرت ولی امراهلل
حضرت ولی امراهلل میفرمایند:
"ندای الهی بلند ،مسیر روشن ،و هدف مشهود و قابل حصول .هر چند مسئولیتها ُمبرم و سنگین و موانع متعدد و
ْ
مصمماْ قیام نمایند و تا پایان استقامت کنند ،قوۀ قاهرۀ روح این آئین مقدس ،آنان
متحدا
سهمگین؛ با این حال اگر
ّ
را موفق به فتح و ظفر خواهد نمود".

"وقت تنگ است و جای تاخیر و درنگ نه؛ توده های مردم تشنۀ آب حیات و میدان خدمت مهیا .وعدۀ محکم و
محتوم الهی نازل؛ نقشه ملکوتی در حرکت و تحرکش با گذشت هر روز سریعتر و قوای آسمان و زمین به اسبابی
غیبیُ ،معاضد اجرای آن .چنین فرصتی بیبدیل و نظیر است .اهل تردید باید به پا خیزند و صحت این قول را شخصاْ
امتحان کنند .سعی و استقامت موجب ظفر و ضامن نصرت نهایی و کامل است".

"مال اعلی بر اعمال آنان ناظرند و آماده اند تا اقداماتشان را برکت و استحکام بخشند .مرکز عهد و میثاق بنفسه
المقدس ،مشتاقانه مترصد مشاهده شواهد پیروزی آنان است و چنانچه با عزمی جزم قیام کنند و در میدان خدمت
به جوالن پردازند ،حضرتش من دون تردید در پیشگاه جمال اقدس ابهی در حق آنان شفاعت خواهد فرمود.
کتاب  ۸روحی واحد  ۲ص ۶۶

۵
نقشه ملکوتی حضرت عبدالبهاء
حضرت عبدالبهاء در این چهارده لوح که در تاریک ترین ساعات حیات بشری صادر فرمودند ،منشوری برای تبلیغ امر
مبارک بنیان نهادند که حوزۀ عملکرد آن تمامی کرۀ ارض است .اجرای این الواح تا سال  ۱۹۳۷معلّ ق ماند؛ تا اینکه
ولی امراهلل به بهائیان امریکای شمالی اختصاص داده
ّاولین نقشه از سلسله نقشههای پی در پی ،با هدایت حضرت
ّ
قابلیت جمعی پیروان حضرت بهاءاهلل ادامه یافته و
طی دههها و با افزایش
شد .از آن پس ،اجرای نقشۀ ملکوتی در
ّ
ّ

آنان را برای رویارویی با وظایف عظیم ،توان مند ساخته است .چه شگرف است بصیرت بانی این نقشۀ ملکوتی! آن
منور خواهد
موالی محبوب ،منظر روزی را به حبیبانش نمودار فرمود که انوار ظهور َاب بزرگوارش سراسر عالم را
ّ

مقرر نمود؛ بلکه شرایط
ساخت .آن هیکل بیمثال ،نه فقط تدابیر الزم و اصول راهنما برای انجام این هدف جلیل را ّ
معین فرمود .منشأ همۀ تالشهای دوستان در جهت انتشار سیستماتیک تعالیم امر الهی را
روحانی تغییرناپذیر آن را
ّ
میتوان در قوای مکنونۀ مودوعه در این نقشۀ ملکوتی یافت

.

پیام بیت العدل اعظم مورخ  ۲۹دسامبر ۲۰۱۵

۶
نقشه یک سالۀ پیش رو
بشریت زیر تازیانۀ این طوفانهای خشمگین قرار گرفته ،سفینۀ امر اهلل آمادۀ حرکت در مسیر یک سلسله
در حالی که
ّ
قابلیت جامعۀ بهائی را برای متحقّ ق ساختن
سوم دور بهائی سوق خواهد داد و
نقشههایی است که آن را به آغاز قرن ّ
ّ
قوای اجتماعسازی امر الهی به نحو قابل مالحظهای تقویت خواهد کرد .همانطور که آگاهید ّاولین نقشه در این
سلسلۀ جدید ،فقط یک سال طول خواهد کشید .این دوازده ماه در کشورهایی که شرایط موجود ،مانع از آن گشته

که جوامع ملّ ی تا قبل از رضوان  ،۲۰۲۱برنامههای فشردۀ رشد را به تعداد مورد نظرشان ایجاد نمایند ،وقت بیشتری
شدت یافته ،این سال فرصتی است برای تحکیم
برای انجام این کار فراهم خواهد نمود .هر کجا هم که فرایند رشد ّ
توفیقات حاصلۀ نقشۀ کنونی و در عین حال ترویج شرایط الزم برای پذیرش نفوس بیشتر و بیشتر به آغوش جامعهای
مشخصهاش استقامت و بروننگری است.
که صفات
ّ

از جوامع قویتر در سطوح ملّ ی ،منطقهای ،و محدودۀ

جغرافیایی انتظار داریم که به جوامع کمتجربهتر کمک کنند.

هر جامعه ضمن تالشهای این یک سال باید از

استعدادهای نهفته و استفاده نشده ای که دارد ،بهره گیرد و بر آنچه که مانع رشد است ،غلبه نموده ،آمادۀ برآوردن
اليت فشرده در یک روستا یا محلّ ه ،و
نیازهای آینده گردد .زیرا در بستر یک جامعۀ شکوفا ،به خصوص در یک مرکز ّ
فع ّ

توجه الزم به هر یک از عناصر چارچوب نقشه است که آن عناصر به نحو آشکارتری منسجم و مرتبط و موجب
با بذل
ّ
افزایش قوای جامعه در میدان عمل میشود.

نقشۀ آینده عالوه بر تدارک پیشرفت در محدودههای جغرافیایی در همه جا ،مصادف است با صدمین سال صعود
قوۀ عهد و میثاقی که هیکل اطهر مرکز آن میباشد.
تأمل عمیق بر حیات مبارکش و ّ
حضرت عبدالبهاء ،سالی برای ّ
اهم ّیت آن لحظۀ پراحساس و اندوهبار
برگزاری این سالگرد بیتردید افراد و جوامع را بر آن خواهد داشت که در بارۀ
ّ

سر اهلل االقوم ،عالم فانی را ترک نمود .صعود آن حضرت ،بهائیان آن
تفکّ ر و
ّ
تعمق نمایند که حضرت مولی الوریّ ،
توجه ،عشق و وفاداری عمیقشان بود ...
زمان را از حضور نفس نفیسی محروم نمود که مرکز
ّ
پیام بیت العدل مورخ  25نوامبر 2020

-۷فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء
نقشۀ ملکوتی حضرت عبدالبهاء شامل  1۴لوح صادر شده در سالهای  1٩1۶و  1٩1٧است ...الواح مذکور را که حضرت
ولی امراهلل در توقیعات انگلیسی خود  Tablets of the Divine Planیعنی الواح نقشۀ الهی ،خوانده اند ،در ترجمۀ
مصوب کتاب قرن  ،بدیع در مورد آنها دو اصطالح الواح تبلیغی و نقشۀ ملکوتی بکار رفته و حضرت ولی امراهلل در
ّ

احبای ایران آنها را فرمان الهی و یرلیغ بلیغ تبلیغ نامیده اند ...الواح مذکور در بحبوحۀ
توقیع فارسی نوروز  101بدیع به ّ

عز صدور یافته و نقشۀ بسط و گسترش امر الهی
جنگ جهانی ّاول ،در حالی که اوضاع اراضی
مقدسه نیز آشفته بودّ ،
ّ

احباء و جامعۀ
را در پهنۀ کرۀ زمین ترسیم کرده است ،کمتر اثری از آثار حضرت مولی الوری است که در زندگی اکثر ّ
بهائی به اندازۀ این الواح ملکوتی ّ
اهم ّیت این
مؤثر افتاده و به عبارت دیگر به اندازۀ این الواح «سرنوشت ساز» باشدّ .

فرامین ،چنانکه در کتاب «قرن بدیع» آمده ،چنان است که فقط در طول زمان مکشوف و معلوم عالمیان خواهد شد.

مدنیت الهی» تفویض فرمودند ،به فرمودۀ
مقدسی که حضرت عبدالبهاء در این الواح به «مشعل داران
مأموریت
ّ
ّ
ّ

حضرت ولی امراهلل  «:هنوز پس از مضی یک ربع قرن ،مقام و منزلتش از انظار مستور و اثرات فائقۀ آن مکتوم و

بهیه و نتائج باهرۀ آن ظاهر و هویدا گشته و صفحات تاریخ قرن ّاول بهائی را مجلّ ل و
مجهول و آنچه تاکنون از اثار ّ
هدی از صدور این نقشۀ
جند ُ
مزین ساخته است رشحی از نوایای عالیه و مآرب سامیۀ متعالیه ای است که آن ساالر ُ
ّ

حیز غیب به عرصۀ شهود خواهد
الریبیۀ
الهیه و توفیقات
صمدانیه از ّ
ّ
ّ
ملکوتی در نظر داشته و به مرور ّایام به تأییدات ّ
آمد و عالم کُ ون را به انوار ُمضیئ هاش روشن و تابناک خواهد ساخت ».حضرت ولی عزیز امراهلل ،همان طور که

جناب علی نخجوانی در مقاله ای راجع به ّاولین نقشۀ تبلیغی آمریکا مرقوم داشتهاند ،دوران سی و شش سالۀ والیت

امر را عمدتاً به سه کار تخصیص دادند ،و آن اجرای سه منشور حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء ،منجمله فرامین
ملکوتی تبلیغ بود":حضرت ولی امراهلل ،در اوایل  ، 1٩۵۵حدود سی ماه قبل از صعودشان ،برای ّاولین بار روشن

تصدی ایشان تحت تأثیر سه منشور هدایت و رهبری گردیده و مندرجات این سه منشور مهم هم
فرمودند که دوران
ّ
چنان سرچشمۀ هدایت برای پ یشبرد و گسترش امر الهی در سراسر دور بهائی خواهد بود"اجرای الواح ملکوتی حضرت
عبدالبهاء فی الحقیقه چهرۀ جامعۀ بهائی را دگرگون کرد و آن را از حالت شرقی به صورت جهانی درآورد .چنانکه جناب
ظل امر مبارک در عهد ابهی فقط  1۵بود ،و به طور عمده شرقی  .در
محمدعلی فیضی نوشته اند ،تعداد ممالک در
ّ
ّ

زمان حضرت عبدالبهاء بیست کشور بر آن عدد افزوده شد ( ۴کشور آسیائی ٩ ،کشور اروپائی 2 ،کشور آفریقائی۴ ،
کشور در قارات شمالی و جنوبی آمریکا ،و یک کشور دیگر که استرالیا باشد) ،و هنگامی که به اهتمام یاران آمریکا در

سال  1٩3٧و بعد یا ران سایر ممالک در اجرای همان فرامین ملکوتی پس از جنگ دوم جهانی دامنۀ مجاهدات و
فتوحات وسعت گرفت ،جامعۀ بهائی از نظر تعداد ممالک و سرزمینهای مستقله و تابعه که تحت اشرافش بودند
مرتبۀ دوم را ،بعد از مسیحیت دوهزار ساله ،احراز کرد ،و این از برکت همان الواح الهی بود
سفینه عرفان دفتر  ۱۱ص  ۱۵۵تا ۱۵۷

۸
﮼عهد نو﮼
امسال و در آغاز عید اعظم رضوان علیرغم تمام دردهایی که جامعهی بزرگ بشری با آنها دست به گریبان است،
بهائیان سراسر جهان با سری برافراشته و دلی امیدوار و لبی خندان آغاز عهدی مهم را در تاریخ دیانت بهائی و
سلسله نقشههای الهی تبلیغی و البته در مجهودات فردی خود جشن میگیرند .رضوان  ۲۰۲۱آغاز عهد سوم از سیر
تکاملی نقشهی ملکوتی است .داستان این است که از سال  ۱۹۳۷و درست بیست سال پس از نزول الواح فرامین
متعدد در گوشه و
تبلیغی حضرت عبدالبهاء خطاب به بهائیان غرب (امریکا و کانادا) و با تأسیس محافل محلّ ی و ملّ ی
ّ
کنار جهان که ساختار نظم نوپای اداری را تقویت میکرد ،به منظور رشد بهتر و بیشتر و پیشتر آئین الهی حضرت ولی
طراحی و ترسیم و ابالغ نمودند که
عزیز امراهلل سلسله نقشههای ّ
منظم و منسجم و مناسبی را برای نقاط مختلف عالم ّ
اساسشان همان  ۱۴لوح فرامین تبلیغی بود که به الواح نقشهی ملکوتی موصوف گشتند.به این ترتیب سیر تکاملی
نقشهی ملکوتی عهد اول خود را از سال  ۱۹۳۷آغاز نمود .از رضوان سال  ۱۹۶۳و شروع حرکت جامعهی جهانی بهائی
تحت هدایات بیتالعدل اعظم الهی عهد دوم از این سیر تکاملی آغاز گردید!
و اینک در رضوان مبارک سال  ۲۰۲۱عهد سوم سیر تکاملی نقشهی ملکوتی با یاد بزرگوار حضرت عبدالبهاء آغاز میگردد!
موفقیتها و دستآوردهای جامعهی پیروان اسم اعظم
آغاز این عهد شکوهمند نشان میدهد که تا چه اندازه پیشرفتها و
ّ
ّ
مؤثر بوده است
به ویژه در این بیست و پنجسال اخیر و علیالخصوص در این پنج سالهی پایانی عظیم و چشمگیر و
که عهدی نو در تاریخ رشد پایدار امر مبارک رقم زده است ...عهد در لغت هم به معنای دوره و روزگار و زمان است و
هم به معنای پیمان و قول و قرار! رضوان امسال بی شک برای تک تک ما بهائیان پراکنده در گوشه گوشهی عالم آغاز
عهدی نو است با خودمان با حضرت عبدالبهاء با جمال اقدس ابهی که چگونه خدماتمان به عالم انسانی را به سطحی
کیفیتتر و مفیدتر ارتقاء دهیم .نقشهی یکساله و نقشهی نه ساله و نقشههای بعدی یکی یکی میآیند
متعالیتر ،با
ّ
 ...آیا زمان خوشتری برای آغاز عهد و پیمانی تازه برای خود سراغ دارید؟

