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   عزيز ناظمين  

 به ديگر بار ازاينكه خوشحاليم و مسرور بسيار ،  روحاني و خدوم همكاران آن خدمت ابهي امنع تحيات تقديم با
 با كه ومطمئنيم نمائيم تقديم امراهللا مهد احباي به است گرديده تهيه كه را اي برنامه توانيم مي عزيزان شما كمك

 همت وسمند گشته آگاه پيش از بيش ، زمان از برهه اين در خويش خطير وظائف به ايشان از يك هر شما مساعدت
 . ربود خواهند همگنان از را سبقت گوي و آورد خواهند در جوالن به  عبوديت ميدان در را

 تعريف را جامعه ابتدا كه داريم آن بر قصد  است گرديده تهيه " جامعه تحرك و پويائي " عنوان با كه برنامه اين در 
 .نمائيم بررسي پويائي اين ايجاد در را فرد نقش نهايتاً و برشماريم را پويا جامعه يك ويژگپهاي سپس و نموده

  نمايد ياري ها برنامه بهتر چه هر اجراء در را شما تواند مي ذيل نكات به توجه

 در همكاري براي را احباء  قبلي، هماهنگي با نمائيم مي تمنا است گرديده واگذار شما جمع به روحاني بخش تهيه -1
 توانيد مي صالحديد به بنا كه گرديده مشخص نمونه عنوان به عبدالبهاء حضرت از نصي( نمائيد ترغيب بخش اين

  )دهيد قرار استفاده مورد

 و بخوانيد جمع براي است جامعه تعاريف جمله از كه را ذيل تعريف  اداري بخش ابتداي در كه نمائيم مي تقاضا -2
 .نمائيد صحبت يكديگر با است گرديده مشخص  متن در كه عباراتي و كلمات خصوص در لزوم و حوصله حد در

 نظام مشوق و سازنده خود كه مؤسسات و ها خانواده ، افراد از است مركب كه است تمدن از جامعي واحد جامعه "  
 با ، باشد جامعه خارج و داخل در مردم رفاه از عبارت كه واحد مقصدي براي كه است سازمانهائي و عوامل و ها

 و تأثير يكديگر در وليكن متفاوتند يكديگر با كه است كنندگان شركت از تركيبي جامعه.  ميكنند همكاري يكديگر
 ايجاد خود ميان در را الزم وحدت اجتماعي رفاه و پيشرفت به نيل براي تا كوشند مي پيوسته و دارند متقابل تأثّر

  " .نمايند
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 كه پرداخت خواهيم پويا جامعه يك هاي ويژگي بررسي به جامعه تعريف خصوص در الزم مذاكرات انجام از پس
  :  نمود خالصه ذيل صورت به را آن توان مي

 مسرور – موفق تجارب انتقال  - ديگران به مثبت انرژي دادن – ديگران به خدمت و كمك – نشاط و اميد روحيه(
 ) ديگران حمايت و تشويق – مشترك اقدامات و هدف داشتن – ديگران هاي فعاليت از شدن

 مبارك امر با را عالم اهل آن در كه آورد مي  پديد را محيطي پويا جامعه " عنوان با كه مطلبي از استفاده با انتهاء ودر
 اعظم البته كه نمائيم مي جلب پويا اي جامعه داشتن ثمر و نتيجه به را اذهان ،)  5 شماره برنامه(   " نمايد مي آشنا
   . است مبارك امر با خلق شدن آشنا همان نتيجه

 ايشان از ، اجتماعي خدمات انجام در احباء از يك هر نقش اهميت به توجه با  توان مي نيز تجربيات بيان بخش در -3
 بررسي را كثير تعداد به خدمت ارائه در مؤثر روشهاي و نموده بيان راستا اين در را خود تجارب  كه نمود خواست در

  . نمايند

 مطلوب اجراي براي و شما مطالعه جهت صرفا فرمائيد مي مالحظه ناظمين راهنماي ضميمه عنوان به كه مطلبي – 5
  . گردد مي پيشنهاد برنامه اين
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 ناظمين راهنماي ضميمه

 نوع چه ؟ داريم عالم اين در ما اي قوه نوع چه ؟ چيست هم با ما فعاليتهاي و كارها هدف ؟ هستيم اي جامعه چه ما
 ؟ بشويم بايد ما اي قوه

 مشترك اعتقادات ما.  هستيم بهاءاهللا حضرت پيروان جامعه ما كه است اين سؤال اولين براي جواب ترين فوري 
.  ايم وابسته يكديگر به ، است بهاءاهللا حضرت به ما مشترك عشق از منبعث كه محبتي ، محبت پيوند با و داريم

 ما ؛ است عبادي وضوح به ديگر وجه.  است عاشقانه و محبانه دوستي و مودت ما جامعه حيات اساسي وجه بنابراين
 تعاليم از خود برداشت تا آئيم مي گرد ما و كنيم مي     اجتماع خداوند عبادت براي كه هستيم نفوسي از اي جامعه

.  سازيم عميق را حضرتشان آثار و تعاليم به نسبت خود معرفت و دانش و كنيم بيان يكديگر براي را بهاءاهللا حضرت
 تشكيالت ، كند مي اداره را خود امور كه ايم يافته سازمان اي جامعه ما. بيفزايي آن به نيز را تشكيالتي بعد توانيم مي
 مي حل را ما اختالفات ، آورد مي فراهم را ما اطفال روحاني تربيت و تعليم امكانات ، پردازد مي ما ازداواج امر به ما

 مي تضمين جامعه ميريم مي كه وقتي و كند مي حمايت جديد ظهور احكام با منطبق زندگي براي ما مساعي از و كند
 اي جامعه بهاءاهللا حضرت كه اين. شو تالوت ادعيه ما ياد به و شويم برخوردار تدفين شايسته مراسم از كه كند

 اعتقاداتش و برداشتها در آنقدر ، دهد مي پيوند هم به متنوع و مختلف سوابق با را نفوسي كه اند فرموده تأسيس
 بهائي ملهوف و مظلوم جامعه به وقتي.  است معجزه نفسه في باشد، مي متّحد بنيادي عقايد از اي مجموعه به نسبت
 توافق همه بايد ما همه اين با.  رسد مي نظر به تر آميز اعجاز حتي ، داريم آن در ريشه همه كه ، كنيم مي فكر ايران
 به توانيم مي      ما البته.  نيستيم صادق خود هدف در ، بمانيم باقي سطح اين در اي جامعه اگر كه باشيم داشته

 اما.  مشغوليم عالم اهل خدمت به كه هستيم اي جامعه ما كه كنيم اضافه نيز را  نكته اين خودمان ويژگيهاي فهرست
 كه اي جامعه نوع آن هم باز ، نكنيم تعريف خاصي موقعيت در را خدمت ما اگر كه كنم مطرح را نكته اين مايلم
 كه را خصوصياتي همين ، اكثر كه هستند اديان پيروان گروه هزاران حال هر به.  بود نخواهيم ، باشيم رود مي انتظار

 از آكنده آنها جامعه حيات كه ، هستند عالي آرمانهاي كداراي خوب مردمان از گروههايي – هستند دارا برشمردم
 اجرا را خود امور و كنند مي مطالعه را خود مقدسه صحف و آيند مي گرد عبادت براي كه ، است مودت و محبت
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 اين از بسياري آيا.  نمايند مراقبت فرزندانشان و خود از و كنند حمايت يكديگر از توانند مي كه طوري به كنند مي
 كاري و ؟ كنند نمي كمك ، نيازمندند كه كساني به و ؟ ندارند شركت بزرگتر جامعه به خدمت هاي طرح در جوامع

  ؟ دهند نمي انجام رود مي انتظار خوب شهروندان از كه را

 قدرت با مستقيماً كه هستيم اي جامعه ما كه است اين كند مي تعريف را ما كه عاملي چشمگيرترين و بارزترين البته
 آن تمام و برويم توانيم مي ما بنابراين.  است انساني عالم وحدت محور ، عبدالبهاء حضرت بيان به كه شده خلق ميثاق

 بردن ازبين براي ما مساعي:  كنيم بيان است بهاءاهللا حضرت تعاليم بر مبتني كه را خود جامعه حيات ويژگيهاي
  توانيم مي ما.  ما اداري نظم نظيري بي ، ما تحمل و بردباري و صدر سعه ، مشورت اصل به ما تمسك ، تعصبات

 و تمجيد ، دهيم انجام توانيم مي عمالً ما كه آنچه البته.  كنيم فهرست ديگري از بعد يكي را مختلفي خصوصيات
 را ما حق به ، بهاءاهللا حضرت ظهور عظمت به توجه با كه است انساني عالم حيات با آن ارتباط و تعاليم زيبائي تحسين

 چه ما " سوال از بخشي فقط عبارات همه اين من نظر به هم باز اما.  سازد مي برخوردار بودن نظير بي احساس از
 جستجوي به ، خدمت مفهوم ترِ دقيق بررسي با توانيم مي آيا ببينيم بگذاريد.  دهد مي جواب را "؟ هستيم اي جامعه
  بپردازيم؟ تري كامل جواب

 به نسبت ادعائي هيچ كه فهميد اصطالحاتي با توان مي      را انساني عالم به ، اجتماع به ، جامعه به خدمت مفهوم
 اما ، كنند مي حركت خدمت جهت در كه دارد وجود اجتماعي هر در سازمان هزار هزاران.  ندارد تغيير يا تحول
 پديد آنها در اجتماع در تغيير ايجاد انديشه هرگز كنند مي اجرا تمام قدرت با را خود خدمتي هاي برنامه  كه موقعي
 وجود هائي نهضت      همچنين.  سازند بهتر را اجتماعي شرايط باشندكه اميدوار وضوح به اگر حتّي ؛ است نيامده
 " كه بهاءاهللا حضرت بيان به ما كه گوييم مي وقتي.  نيستند اجتماع كامل ساختار تجديد طالب اينها حتّي اما ، دارد
 در كه ديگري نهضت هر از را خودمان داريم اعتقاد " گردد گسترده ديگر بساط و شود جمع عالم بساط است زود

 و خوب بيش و كم جهان كه دهيم نمي فريب تفكّر اين با را خودمان ما.  كنيم مي  جدا دارد وجود امروز جهان
 و كند نمي    حكومت عالم بر ظلم كنيم تصور باشيم برخودار راحتي نسبتاً زندگي از اگر حتّي كه – است درست
 به انقالبي نهضتي ما همه اين با.  كند مي نابود را نفر ميلياردها زندگي كه نيست سركشي و طاغي قوه آز و حرص
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 هر داشتن از است معيوب و ناقص بالمره كنوني نظم معتقديم كه حال عين در.  نيستيم امروز متداول و مرسوم معناي
 و كنيم اتّخاذ كنند مي ويران كه را كساني عادات نيستيم مايل و سازندگانيم ما.  كنيم مي ابا آن انهدام با ارتباط گونه
 هايي برداشت براي.  بپردازند بهتر بنايي ساختن به شوند مي كامياب كه موقعي اميدوارند كه وقتي حتّي ، دهيم توسعه

 دهند قرار دست آلت گرفته بازي به را آنها يا يابند سلطه ديگران بر ميدهد اجازه نفوس بعضي به كه قدرت از كه
 بي و صادقانه خدمت نيروي به ، پاك و حسنه اعمال نيروي به ؛ وحدت نيروي به ما.  نداريم اي استفاده مورد هيچ

 ، كنيم مي خدمت بشر نوع كل به ، انساني عالم مصالح به ما.  است خدمت مقام ما آمال اعظم.  داريم اعتقاد طرفانه
 ما عظيم نقشه اما.  كنيم مي معاضدت و همكاري ، كند خدمت مصالح اين به ميزان كمترين به حتّي كه طرحي هر با
.  شود مي مربوط نكرده خطور احدي ذهن به و نديده كنون تا بشر چشم كه مدنيتي ، جديد كامالً مدنيتي ساختن به

 مجموعه كلّ ، كنيم مي فكر خود به لحاظ اين از كه وقتي.  است انقالبي واقعاً رهيافتها و عقايد تركيب اين حال
 ولي حضرت و عبدالبهاء حضرت ، بهاءاهللا حضرت كه است بياناتي كند مي خطور ذهن به كه عباراتي و كلمات
 بنام بهاءاهللا حضرت دلير فارسان كه اي جليله مجهودات " ، " نور لشكر " ، " روحاني فاتحان " به اشاره در امراهللا
 " حيات جنود " ، " آن مخلص و فعال حاميان صفوف " ، "...  اند داشته مجري و معمول...  نازنين وجود آن مقدس
 مبارزين " كه ، " امدادند و كمك مهياي و بسته صف باال عالم در غيبي جنود " كه داريم اطمينان ما.  اند فرموده بيان
 از فالح و نجاح جنود و اعلي مالء عرمرم جيش مثابه به " بايد ما كه اين و ، " نمايد نصرت را امرش مجاهدين و

 : كنم زيارت عبدالبهاء حضرت آثار از را مبارك بيان اين دهيد اجازه رابطه اين در.  شويم " ابهي ملكوت

 نفوس اين از يك هر بيارايند اتّحاد صف و نمايند قيام رحمانيه شيم اين بر ملكوتيه قوت به مقدسه نفوس چون و "
 و انهار و سيول چون كل كه است موهبت چه اين.  يابد اعلي مالء جنود افواج حكم اعظم بحر اين امواج و ماند هزار

  " ... گردد تشكيل اعظمي بحر گردد جمع واحد صقع يك در قطرات و سواقي و جداول

                                            

 ارباب فرزام دكتر جناب هاي سخنراني مجموعه از  - خدمت براي ظرفيت ايجاد ، رشد ابواب 
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 : المتين قوله ، فرمايند مي عبدالبهاء حضرت -2

 بنيانَ كَاَنَّهم صفَّاً سبيله في يجاهدونَ الذينَ يحب اهللاَ انَّ.  ايجاد عالم در يگانگي روز روز و است اتحاد يوم اليوم "
 چون و...  يكديگر ظهير و هم به متّصل و مرتبط جميع يعني.  فرمايد مي " صفاً " كه فرمائيد مالحظه.  مرصوص

 ماند هزار نفوس اين از يك هر ، بيارايند اتّحاد صف و نمايند قيام رحمانيه شيم اين بر ملكوتيه قوت به مقدسه نفوس
 جداول و انهار و سيول چون ، كلّ كه است موهبتي چه اين.  يابد اعلي مالء جنود افواج حكم اعظم بحر اين وامواج

  " ... گردد تشكيل اعظمي بحر ، گردد جمع واحد صقعِ يك در قطرات و سواقي و
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 )دوم قسمت(  پويا جامعه هاي ويژگي -4

  حمايت و مودت با اي جامعه

 و معاش كسب فشار.  است مواجه مسائلي با آنها از يك هر.  بگيريد نظر در را احباء از نفر صد از متشكّل اي جامعه
 از اي مجموعه و متقابل تعامالت و ورزيدن محبت معضالت ، اطفال صيانت و هدايت مشاكل ، خانواده از حمايت
 در نظامي در كنند مي    تالش كه هايي خانواده و افراد گويي كه برسد نظر به گونه اين است ممكن.  ها نگراني ساير
 جامعه متن در دقيقاً معهذا.  ندارند جامعه بناي براي فرصتي و وقت هيچ ، بپردازند خويش نيازهاي به فروپاشي حال
 جهت در را خدمت يك فقط آنها از يك هر اگر.  كنند مي      پيدا خويش مسائل حلّ براي وسائلي آنها كه است
 طالب جامعه اعضاء از عضوي هر وقتي.  بود خواهد خدمت نه و نود كننده دريافت شخصي هر دهد انجام عموم خير

 مي مند بهره صورتي به مساعدتها و بركات از وهمه گردد مي برابر چند جامعه قواي ، باشد سايرين رفاه به پرداختن
  . گردد نمي عايد شخص خود مسائل به توجه از هرگز كه گردند
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 )اول قسمت(  پويا جامعه ايه ويژگي -4

  يافته وحدت عمل و فكر با اي جامعه

 و ميثاق به كه است اي جامعه.  است آمده وجود به خاص رسالتي ايفاي براي بهاءاهللا حضرت قوه به بهائي جامعه
 تحقّق انساني عالم وحدت ، گردد منتشر الهي محبت كه است " ملكوتي امري " كه شده متعهد و متمسك پيماني
 افتتاح " فرموده مقدر انساني عالم براي يزداني مشيت كه...  فالحي و سعادت دوره " و شود برپا جديد مدنيتي ، يابد

 ايشان.  دهند قرار واحدرامدنظر هدفي شده متّحد و متّفق كه فرمايند مي      تشويق را احبا عبدالبهاء حضرت.  گردد
 رأي به و شوند واحدمحشور علَم ظل در ، شوند ومتّفق متّحد كل الهي احباي بايد« : فرمايند مي تأكيد

 ؛ فرمايند نسيان را متفاوته افكار و نمايند فراموش را مختلفه آراء ؛ كنند تشبث واحد فكر به و گردند واحدمخصوص
 1» .  واحد مطلوبِ ، مطلوب و است واحد مقصد ، مقصد الحمدهللا زيرا

 : نويسند مي چنين باره اين در اي قاره مشاور واكر پني خانم

 و بهاءاهللا حضرت حواريون شرايط مورد در كه وقتي عبدالبهاء حضرت كه بود جالب برايم نكته اين هميشه دانيد مي
 ؛ الفت ياران،الفت اي« :  گويند مي      فرمايند مي صحبت دنيا نقاط تمام به سفر و تبليغ و الهي ميثاق خصوص در

 دو را كلمات اين از كدام هر عبدالبهاء حضرت كه بود جالب برايم نكته اين هميشه» .  اتحاد اتحاد ؛ محبت محبت
 فكر.  كردند تكرار بار دو لذا.  دارند اهميت بسيار اينها كه باشند بوده انديشه اين در بايد.  فرمودند مي تكرار مرتبه
 گويد مي كه ايم شده امري وارد ما.  بينديشيم آن به دوستانمان مورد در واقعاً بايد ما كه است اي نكته اين كنم مي

 اطمينان.  كنيم فدا جان ، بميريم امر براي ايم آماده ما.  بدار مقدم خود بر را آنها ، بده ترجيح خودت بر را ديگران
 آيا.  بدهيد امر راه در را  چيز همه بوديد آماده ، شديد مي مواجه شديده امتحانات با اگر شما از يك هر دارم

 آن در بايد كه است راهي تنها كنيد مي   فكر كه هايي ايده ، خويش هاي طرح ، خود عقايد  عزيزترين از حاضريد
 را ما وحدت.  بندند مي ما تقدم و ترقّي بر را راه كه هستند مواردي اوقات اينهاگاهي ؟ برداريد    دست بگذاريد قدم
 پافشاري خود عقايد بر ما.  ورزيم مي خوداصرار برروش ما ؛ برداريم دست آنها از خواهيم نمي  زيرا زنند مي هم به
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 امراهللا ولي  حضرت مبارك هيكل طرف از كه توقيعاتي از يكي در كه همانطور.  نيست مهم ها اينقدر.  كنيم مي
 بايد ما مطمئناً ، دهيم مي قرار نظر مد را جامعه از خارج انساني عالم شرايط وقتي كه فرمودند ايشان است شده نوشته
 و ياران را ماخودمان.  اتّحاد اتّحاد.  محبت محبت.  الفت الفت.  كنيم فراموش را كوچك مسائل اين تمام بتوانيم
 مي را همين همه.  باشيم يكديگر دوست بياييد.  كنيم رفتار دوستان مانند يكديگر با بياييد.  خوانيم مي دوستان
 2.   كوبيد خواهند را ما خانهِ در همه.  خواهند
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  پويا اي جامعه بهائي جامعه -3

 مي دريافت را آن هم افراد كه گردد مي بيان نحوي به و يابد مي پرورش آن در محبت كه است محيطي بهائي جامعه
 –ندارند انفعالي ماهيت ها خصلت اين.  شوند مي سهيم كردن حمايت و پروردن ، وحدت ، مودت در هم كنندو
 هيكل خصايص مشابه پويا حالتي نتيجه آنها بلكه – نيست خواهي خود نبودن ، بيزاري فقدان ، اختالف عدم صرفاً
 مجموعه از بزرگتر مراتب به كه گذارند مي تأثير كل يك در ها نظام و اعضاء ، ها سلول آن در كه است بشري
 است فداكارانه و منظّم ، آگاهانه مساعي مستلزم حمايت و مودت ، دوستي از اي جامعه ظهور.  است  آن هاي قسمت

 . شوند متعدد ابدان در واحد روحي صورت به بتوانند احباء تا
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 . يابند مي آشنايي مبارك امر با عالم اهل آن در كه آورد مي پديد محيطي پويا جامعه -5

  داشته انفعالي حالت كه اين نه ، فعالند كه نفوسي از اي جامعه    كنيم ايجاد بهائي فعاالن از اي جامعه داريم انتظار ما
 نفوسي ؛ دارند تفكر خودشان كه كساني بلكه ؛ كنند چه شود گفته آنها به تا ، نشينند مي صرفاً كه نفوسي نه ؛ باشند
 ،عملي مختلف طرق به را خود فردي صالحديد ، كنند مي      بيان را خود نظر ، كنند مي شركت مشاورات در كه
 . سازند مي

 غالباً.  ضعف منشاء نه كنيم مي مشاهده قوت منبع عنوان به را مبتكر و فعال افراد ما سازمانها از بسياري با مقايسه در
  گفته آنها به چه هر كه باشند اسير نفوسي آنها مستمعان و مخاطبان كه بينند مي واقعيت اين در را خود قوت سازمانها

 امثال و ببر ؛ برو ؛ كن حركت ؛ بايست آرام ؛ كن حركت مستقيم ؛ برو راست به ؛ برو چپ به ؛ بدهند انجام شود مي
 آرماني وضعيت...  هستيم نوع اين از اي جامعه طالب ما.  كنيم مي مشاهده مبتكر و فعال افراد در را خود قوت ما. آن

 انزوا به اي نقطه در كه فردي يعني كنيم نمي مشاهده ، شود مي ذكر دين در مرسوم طور به كه گونه آن را روحاني
 يا معتكف يك مانند كه نفسي.  پردازد تبتّل و تفكّر به روحاني مواضيع در تا كند اختيار عزلت زاويه و آورد روي
 داريم نظر مد روحاني ترقّيِ از ما كه مفهومي بلكه ؛ كند زندگي صحرا در يا صومعه يك در منزوي مثل راهب
 اين.  باشند كوشا و ساعي اجتماعي و روحاني ترقّي طلب در كه است متقابل روابط داراي متنوع نفوسي از عبارت
 1.  است متفاوت بسيار بسيار ديدگاه

 ، تبليغ و ، تعالي و تمايز ، حمايت و مودت ، خدمت و عبادت شامل ، جامعه حيات يافته تشكُّل و حياتي الگوي
 هدفش حصول در و كنند مي  اقبال آن به ، يابند مي آشنائي مبارك امر با عالم اهل آن در كه آورد مي پديد محيطي
 از بهتر مراتب به چيزي واقعي نمونه شاهد عمل در ناس عامه كه مادام ".  نمايند مي    مشاركت انساني عالم براي
.  كرد نخواهند اقبال مبارك امر به غفير جم صورت به و عظيم هاي گروه در ، نباشند دارند اختيار در خود كه آنچه
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