
  

  تأّملی و تفّکری بر   
  رشد 
  ٢٠٠٨ نوامبر ،٢٢شماره 

  
  "های جغرافيايی مورد توّجه و تمرکز سيستماتيک محدوده"استقرار در  –داخلی  ينمهاجر

برای "های گوناگون مورد نياز  ، در بحث از شيوه٢٠٠٥دسامبر  ٢٧در پيام  العدل اعظم بيت
های  حمایِت محدوده"فرمودند که، " رشدبرنامهء فشردهء  ١٥٠٠وصول به مقصد واالی تأسيس 

به عالوه، این پيام ."  از طریق اعزام مهاجرین نيز به همان اندازه قابل اهّميت خواهد بودجغرافيایی 
سازد که مهاجرین، اعم از کوتاه مّدت یا بلندمّدت، در کجا باید مستقّر شوند و چگونه باید مورد  روشن می

در " نقاط استراتژیک"دهند که مهاجرین باید در  عدل اعظم توضيح میال بيت.  استفاده قرار گيرند
چه به منظور تقویت مساعی مبذوله برای تأسيس تمهيدات رشد "هایی مستقّر گردند که خدمت آنها  محدوده

زیرا در هر .  مورد استفاده قرار گيرد" ها در آیندهء نزدیک سریع و چه برای ثبات دادن به ادوار فّعاليت
شود، مهاجرت عنصری است که باید در  های جغرافيایی تعّهد می اليتی که برای پيشبرد حرکت محدودهفّع

  .چارچوب اقدام ادغام گردد
دارای تجربهء "العدل اعظم خاطرنشان فرمودند که مهاجرین  سالهء گذشته، بيت در طّی نقشهء پنج

ای محّلی در پيشبرد جریان رشد در منطقهء توانند با احّب می ١"های آموزشی های مؤّسسه شرکت در برنامه
 ٢"مردم ءدر حمایت از فعاليت در سطح عاّمه"ای برای مساعی مهاجر  چنين تجربه.  آنها همکاری نمایند

هایی مرتبط با  ها و بينش به موازات آن، بسياری از یاران اکنون از مهارت.  حائز اهّميتی بنيادی است
اند که آنها را بيش  های گستردهء تبليغی برخوردار شده ی خانگی، و فّعاليتها های اساسی، مالقات فّعاليت

ای به سوی برنامهء فشردهء رشد  برای حرکت دادن محدودهرا از پيش قادر ساخته که پویایی الزم 
مهاجرین مخلص و خدومی که دارای تجربه در چارچوب نقشه هستند، .  دند یا آن را تقویت نماینبرانگيز
توانند به جریان دخول  ت تشکيالت، به نحوی که در اهداف استراتژیک استقرار داده شوند، میبا هدای

  ٣."د که نباید اهّميت آن را قليل شمردنای ببخش نيروی محّرکه"افواج مقبلين 
گردد نتایج مثبت حاصل از مجهودات متمرکز مهاجرین داخلی را  که  هایی که ذیًال نقل می گزارش
این نسخه از .  کشد اند، به خوبی به تصویر می ر تحّقق اهداف در کشورهای خویش نمودهقيام به کمک د

ها بر تأثيری که مهاجرین، غالبًا در  کند اّما گزارش خبرنامه فقط یادگيری اّوليه در این زمينه را بيان می
ها کالم  این گزارشاميد چنان است که .  دهد اند، شهادت می مّدت زمانی کوتاه، بر پيشبرد نقشه داشته

: از مهاجرین را به وضوح به یاران یادآوری نماید ٢٠٠٧العدل اعظم در دعوت ایشان در سال  بيت
" ای درنگ ننمایند حّتی لحظه, نفوسی که قادرند در خّط مقّدم فعاليت به همکاران خود ملحق شوند"
  .)٢٠٠٧مارس  ٩پيام  –ترجمه (
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  فيليپين

اند،  مّدت داخلی قيام کرده ساله که دو مرتبه به عنوان مهاجرین کوتاه ٢٠ و ١٨دو مرد جوان 
سبب افزایش قابليت و تقویت  ،ها در چارچوب اقدام اند که مبادرت به فّعاليت نمونهء بارز این واقعيت بوده
محدودهء بعد از آن که این دو نفر با قابليت تمام به عنوان مهاجر در .  شود عشق به حضرت بهاءاهللا می

که دارای برنامهء فشردهء رشد است، به خدمت پرداختند، نهادهای محدودهء  سانتو توماسجغرافيایی 
بروند؛ این محدوده  Magpetمگپت جغرافيایی از آنها خواستند به محدودهء جغرافيایی بی جنب و جوش 

اند اّما فّعاليت امری  اندهدارای تعداد اندکی احّباء است که کتاب اّول مؤّسسهء روحی را به پایان رس
  .دیگری نداشتند

                                           
  ٢٥٨پيام بهائی شمارهء / ای  های مشاورین قاّره خطاب به کنفرانس هيأت ٢٠٠١ژانویه  ٩پيام  ` ١
  خطاب به احّبای عالم ٢٠٠٧مارس  ٩پيام  –ترجمه   ٢
  همان مأخذ  ٣



  

.  دومين مکان مهاجرتی خود دميدند ، روحی جدید در این دو جوان مخلص و خدوم به سرعت
حّلی را به های مطالعه را تأسيس کردند، و معدودی از احّبای م آنها چهار کالس نوجوانان دایر، حلقه

تن از احّبای محّلی به کتاب سوم رسيدند، مهاجرین در وقتی چند .  پيش راندند سرعت در سلسله دروس 
ده خانواده الهام گرفتند که ميزبانی جلسات دعا را به عهده .  های اطفال به آنها کمک کردند تأسيس کالس

کسانی که به مطالعهء کتاب دوم مشغول بودند همراه با .  بگيرندکه حدود هفتاد نفر را به خود جذب کرد
آميز و مستمر نهادهای بهائی  کّل این فّعاليت با حمایت محّبت.  خانگی زدند های مالقاتمهاجرین دست به 

کردند  هایی با مهاجرین رّد و بدل می مکّررًا پيامای و نيز اعضاء هيأت معاونت صورت گرفت، که  منطقه
  .کنندتا آنها را هدایت و تشویق نمایند و ضمنًا در ارزیابی پيشرفت منطقه به آنها مساعدت 

اگرچه مهاجرین جوان مزبور هنوز به سّنی نرسيده بودند که به عضویت محفل روحانی محّلی در 
آیند، اّما توانستند به محفل کمک کنند جلسات ضيافت نوزده روزه را به نحوی منّظم و مرّتب تشکيل دهد 

چهل نفر از نفوس در سنين  این اجتماعات روحانی، که تا.  و یکی از اّیام متبّرکه را نيز برگزار نماید
یکی .  متفاوت را به خود جذب نموده، به احياء و اعضاء جامعه و ایجاد انگيزه در آنها کمک کرده است

  :از مهاجرین، در نگاهی به گذشته، چنين اظهار داشت

العاده  جّو فوق"مانند روحی است که در اثر  ]کشور[داشتند که این  بعضی از احّباء اظهار می
همه در اثر تالوت ادعيه و خواندن کالم الهی .  در حال بيدار شدن و اعتالء یافتن است" نی خودروحا

کردند که چگونه این کلمات اعماق وجود آنها را تحت  بعضی از احّباء بيان می.  عميقًا تأثير پذیرفتند
ت در جامعهء بهائی به توانند تعاليم را در زندگی روزانهء خود و در شرک تأثير قرار داده و چگونه می

ما بسيار مسرور و مشعوفيم که این مائدهء روحانی را که جمال مبارک برای ما فراهم .  کار ببرند
  .فرموده با دیگران سهيم شویم

اند بينشی نسبت به  بزرگترین موهبتی که این دو مؤمن مخلص به جامعهء جدیدشان اهداء کرده
رودشان به نقطهء مهاجرتی از هر فرصتی برای روشن کردن آنها از زمان و.  ساله است نقشهء پنج

تواند به  احّبای محّلی دربارهء ماهيت برنامهء فشردهء رشد و این که محدودهء جغرافيایی آنها چگونه می
عناوین روحانی که مهاجرین ء در اثر بحث درباره. اند آن مرحله از توسعهء جامعه برسد، استفاده کرده

 ]نوجوانان[اء در محدودهء جغرافيایی اکنون به لزوم گذراندن کتابهای باالتر جهت مشّوق آغاز کردند، احّب
  .اند شدن پی برده) تيوتر(و راهنما 

ماههء فّعاليت منطبق با نقشه اقدام  های سيستماتيک سه مهاجرین تا کنون به ترویج و تأسيس چرخه
شده، به طوری که اکنون سایرین نيز برانگيخته هيجان خود آنها دربارهء فرایند رشد ُمسری .  اند کرده
برنامهء رشد منجر خواهد شد،  یهای آتی تبليغی که به برقرار اند تا خود را برای شرکت در فّعاليت شده

فقط چند ماه بعد از استقرار در محّل مهاجرتی، دو جوان مهاجر بيان کردند که ابدًا برایشان . آماده نمایند
اّتکاء بر امدادات "هند شاهد و ناظر بودن بر احياء روحانی جامعهء دوم آنها در اثر ميّسر نيست توضيح د

  .چه موهبتی است و چه عنایتی" غيبی و تأیيدات الهی حضرت بهاءاهللا
  
  کلمبيا

ای واقع شده که امواج توّجه از سوی  در ناحيه Sucreمنطقهء سوکر در  ٦محدودهء جغرافيايی 
اّما استعداد بالقّوهء این .  دریافت داشته و ثابت کرده که مستعد و پذیرا است ١٩٧٠امر الهی را از دههء 

برداری قرار نگرفته است؛  ناحيه به عّلت دشواری در تالش برای ازدیاد منابع انسانی، مورد بهره
  .بنابراین به مرور زمان امور امریه در این محدودهء جغرافيایی ضعيف شده و به تحليل رفته است

مورد بررسی قرار  ، نهادهای امری در منطقه به دّقت محدودهءجغرافيایی را٢٠٠٧آغاز سال در 
ت یکی از دو شهر، به نام چينو، به سرع.  دادند و دو جامعه را انتخاب کردند که روی آنها متمرکز شوند

ر که به این دو نف.  و با کمک یکی دیگر از احّباء، احياء شد در اثر مجهودات عضو هيأت معاونت
کردند برای تسهيل در  برقرار حلقهء مطالعهء بزرگ و بسيار موّفق کتاب اّول،  صورت گروهی کار می

دو مهاجر داخلی، هر دو از احّبای تعليم دیده و مخلص، به شهر دوم اعزام .  چند مرتبه به آنجا سفر کردند
  .کنند وقت در ارتقای جامعهء بهائی مزبور فّعاليت شدند تا به طور تمام

قبًال دارای دو خانواده بود که به گذراندن سلسله دروس  Sampuésشهر دوم، به نام سامپوئس 
مهاجرین کار خود را با تمرکز مساعی بر .  آنها به کتاب چهارم رسيده بودند.  اقدام کرده بودند



  

های مطالعهء جدید  حلقه  .های مزبور و فرزندانشان، منسوبين، همسایگان و دوستان شروع کردند خانواده
برقرار شد و در طّی یک سال هفت نفر سلسله دروس را تمام کردند و تقریبًا همهء آنها به طور فّعال و 

  .های اساسی پرداختند جّدی به فّعاليت
کردند  غاز نظارت دقيق بر کار دو شهر داشتند و اطمينان حاصل مینهادهای محدوده از همان آ

ن، و احّبای فّعال محّلی دارای منابع الزم، بخصوص کتابها و مطالب مربوط به که مهاجرین، مهمانا
ارزیابی پيشرفت محدوده، از جمله .  ای تعيين و وجوهی در اختيار قرار گرفت بودجه.  مؤّسسه، باشند

، منطقه در حال پيشرفت بود اّما تمرکز ٢٠٠٧تا اواسط سال .  مشاورات هفتگی، در دست اقدام بود
های سيستماتيک تبليغی مبادرت شد، و از تعداد معتنابهی از  بنابراین، به فّعاليت.  و جّدیت نداشت روشن

 –روح تبليغ  –این عنصر اخير .  های اساسی جذب شده بودند استفاده شد که در اثر فعاليتمتحّریان 
.  مهاجرین، را به آن بخشيد تقویت مورد نياز محدوده برای ایجاد شور و شوق در ميان کّليه احّبا، از جمله

.  منجر شد های اضافی سيس حلقهبهای باالتر داد به طوری که به تأهای مطالعه در کتا حياتی جدید به حلقه
آنان که ا به پایان رسانده بودند؛آماده شدند نفر از احّبائی که سلسله دروس ر ٢٤در ظرف فقط یک سال، 

  .آمدند رشد به شمار میمبنایی محکم برای شروع برنامهء فشردهء 
ای جغرافيایی به مراحل باالتر توسعه،  حرکت محدودهآميزدر یابی این رویکرد موّفقيتدر ارز
ا گرفته بودند، این های کشور فر در سایر قسمت های پيشرفته به عّلت آنچه که قبًال محدودهمعلوم شد که 
نطقه در مّدت زمانی نسبتًا کوتاه را در اثر ارتقاء سطح م ،ها به کار گيری این بينش.  امر ميّسرگزدید

شدند، ميّسر  هایشان کامًال پشتيبانی می ریزی دقيق و استقرار مهاجرینی که در  آن موقع در فعاليت برنامه
  .ساخت

  
  کامبوج

های  های فشردهء رشد در کّليه محدوده جامعهء کامبوج مترّصد حصول هدفش در برقراری برنامه
ترین ابزارهایش برای رسيدن به این هدف واال  یکی از قوی.  ساله است قشهء پنجن نجغرافيایی تا پایا

جامعه سالها تجربه در مورد مهاجرین داخلی .  عبارت از استقرار استراتژیک مهاجرین داخلی بوده است
سی اصالح را انباشته و در نتيجه توانسته رویکردش به استفاده از آنها را بر مبنای اقدام و تأّمل و برر

  .نماید
های عمومی مطرح شد تا احّباء به مهاجرت داخلی قيام کنند، اّما اکنون مهاجرین،  ابتدا، درخواست

نهادها و تشکيالت به جستجوی افرادی .  شوند دّقت انتخاب میهای مورد نظر، ب عزام به محدودهقبل از ا
و مایلند دست به ابتکار بزنند، و  و مبتکرند اند دارای بينش نقشه هستند، مدّبر پردازند که ثابت کرده می

  .اند که مایلند ایثارگرانه به خدمت بپردازند قبًال نشان داده
به عنوان مکان یادگيری برای مهاجرین داخلی ایجاد شده، بنابراین  پورساتمحدودهء جغرافيایی 

گيرند تا مطالب  م قرار میکّليه مهاجرین آتی قبل از حرکت به سوی نقاط مورد نظر در اینجا تحت تعلي
اگر مهاجرین بالقّوه دارای .  اند، بياموزند های مؤّسسه فرا گرفته تکميلی را عالوه بر آنچه که قبًال در دوره

شوند و ابتدا در منزل اعضاء خانواده  منسوبينی در مناطق بکر کشور باشند، در آن مناطق مستقر می
پذیر سفر  ند، همراه با عضو هيأت معاونت به مناطق امکاناگر کسی را نداشته باش.  کنند سکونت می

نوجوانان،  ،های مستعد در کامبوج تجربه نشان داده که اکثر گروه.  کنند تا جمعيت مستعّد را بيابند می
  .کنند جوانان، و معّلمين مدارس دولتی هستند، بنابراین مهاجرین غالبًا نزدیک مدرسه سکونت اختيار می

های اساسی را شروع کرده استمرار بخشند، بلکه   تعليم دیده نه تنها قادرند فعاليتاین مهاجرین 
اند چگونه با پدرها و مادرها مالقات نمایند  آنها یاد گرفته.  اجرا نمایند وآن را ریزی کرده توانند برنامه می

دانند چگونه با  آنها می.  تواند برای پسران و دختران آنها مفيد باشد و توضيح دهند که امر الهی چگونه می
آنها قادرند به دوستان جدیدشان بينشی .  همسایگان مالقات نمایند و آنها را وارد گفتگوهای هدفمند سازند

.  توان با استفاده از تعاليم حضرت بهاءاهللا ارتقاء و اعتالء بخشيد بدهند که چگونه جامعهء آنها را می
.  کنند کار و فعاليت نمی ییکنند، اّما به تنها ی رشد جامعه تأمين میاگرچه آنها مبنای باثبات و محکمی برا

های تبليغی که از سایر جوامع برای  کنند که مهاجرین به وسيلهء گروه نهادهای امری اطمينان حاصل می
ه ب ،این استقرار سيستماتيک منابع انسانی تعليم دیده.  آیند پشتيبانی شوند مساعدت در مالقات و تبليغ می

های  و پيشرفت سریع در سایر محدوده ،تثبيت امر مبارک بر مبانی محکم در مناطق غيرمفتوحه
  .این یکی از تدابير کليدی برای مظّفریت نقشه است.  شود منجر می ،جغرافيایی در حال توسعه



  

  های ديگری از استفادهء مؤّثر از مهاجرين نمونه

که در اولویت قرار داشت کارش آماسيا جغرافيایی از مهاجرین داخلی در محدودهء  خانمی :ترکيه
او همچنين مجهوداتش را بر .  فعاليت هستند شروع کرد های مطالعه با بهائيانی که کم را با تشکيل حلقه

های  متمرکز ساخت که تازه همسرش را از دست داده و در جستجوی جوابیکی از متحّریان حقيقت 
مهاجر مزبور در مطالعهء .  انه این خانم، مرد مزبور ایمان آوردبا عشق و تبليغ صبور.  روحانی بود

تر این که، او را در روستای دیگری وارد فعاليت  از آن مهم.  کتاب اّول به همراهی با وی ادامه داد
این فرد جدیداالیمان در روستای مزبور توانست، با مساعدت مهاجر مزبور، برای اّولين بار .  تبليغی کرد
یکی از .  نی را به ایمان به حضرت بهاءاهللا هدایت نماید و به این وسيله حالوت تبليغ را چشيدمرد جوا
چه زیباست که آدمی بتواند ببيند این برادر روحانی جدیدالوالده روی پای خویش "اظهار داشت  شاهدان

  ."گردد ایستد و به خود مّتکی می می

های جغرافيایی  ای، در محدوده هء آموزشی دوهفتههشت مهاجر کوتاه مّدت، بعد از برنام :اتيوپی
های مؤّسسه و  اند فعاليت آنها توانسته.  که در اولویت بودند، مستقر شدند دبره زايت و ،باداواکو ،آداما
های اساسی و مجهودات تبليغی دسته  های مطالعه را اداره نمایند، و با احّبای محّلی در اجرای فعاليت حلقه

دهی احّبای جوان به سوی  مشاورین گزارش کردند که مهاجرین مشغول جهت.  اند ردهجمعی همراهی ک
  ."کنند نيروی جدیدی برای خدمت به امراهللا در جوانان القا می"چارچوب نقشه هستند و 

 کاليفرنيا ، واقع در محدودهء جغرافياییگو سان ديهدرآمد در  وقتی یک منطقهء کم :اياالت مّتحده
عاليت تبليغی مستقيم شد، دو تن از احّباء ایثارگرانه به عنوان مهاجر داخلی قيام کردند و به محلّ  تمرکز ف

طولی نکشيد که .  آنجا نقل مکان نمودند تا به عنوان حامی و پشتيبان برای محّلهء مزبور خدمت نمایند
احّباء و .  دیل گردیدشد، تب می" دهکدهء بهائی"ها برای آنچه که به سرعت  منازل آنها به مرکز فعاليت

اند تا  سایرین در محّلهء مزبور تحت تأثير قرار گرفته بودند که این دوستان محّل اقامت خود را تغيير داده
ها، از جمله  مهاجرین منازل خود را برای فّعاليت.  با آنها باشند و برای رشد روحانی به آنها کمک کنند

حضور آنها در .  ر منزل نيستند، در اختيار قرار دادنددعای خصوصی، حّتی در اوقاتی که خودشان د
های اساسی را افزایش داده و تعامل با احّبای جدید و متحّریان را به طریقی  محّلهء مزبور تعداد فعاليت

  .تر به صورت بخشی از حيات روزانه ميّسر ساخته است طبيعی
  

 ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------  
تمام یا بخشی از این نشریه را .  مشاورین تهّيه شد ءالمللی برای مؤّسسه تحت توّجهات دارالّتبليغ بين

هایی از  گزیده.  بهائی توزیع نمود ءتکثير یا داخل جامعه ،المللی توان بدون اخذ اجازه از دارالّتبليغ بين می
   .یا درازا مورد ویرایش قرار داد ،وضوح ،توان از لحاظ گرامر را میها  گزارش

  


