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 )قسمت دوم(پذيري   به سوي تداوم–هاي فشردهء رشد  برنامه

چارچوب براي اقدام "اي آه  در هر نقطه توضيح دادند آه 2007العدل اعظم در پيام رضوان  بيت
ا انسجام به آار گرفته ب) آالستر(در جميع ابعادش در يك مجموعه "ساله  مربوط به نقشهء پنج" و عمل

 اين 15بررسي در مورد بعضي از اين ابعاد در شمارهء ."  شده، پيشرفت مداوم نيز به دست آمده است
هاي مستمر و فشردهء  خبرنامه شروع شد آه نقطهء تمرآز آن بر ارتباط آنها با تدوين و افزايش برنامه

ا توّجه به دو جنبهء مهّم چارچوب نقشه صورت در اين شماره، نقطهء تمرآز بر يادگيري آه ب.  رشد بود
، خواهد  مشارآت محافل روحاني محلـّيوجلسات بررسي و تأّمل مجموعهء جغرافيايي پذيرفته، يعني 

 .بود
هاي جغرافيايي آه  هاي واصله نه تنها از مجموعه  براي هر دو موضوع بعضي از گزارش

هايي آه احّباء در حال تدارك براي  ، بلكه از مجموعههاي فشردهء رشد آنها در حال پيشرفت است برنامه
 نقاط قّوت و ضعف Bهاي  احّباء در اين مجموعه.  گيرد مورد توّجه قرار ميها هستند،  اينگونه برنامه

جلسات بررسي و تأّمل خود را به دقـّت مورد ارزيابي قرار داده نكات ياد گرفته شده را در جهت بهبود 
اي آه در نهادن بنياني محكم و قويم براي شروع برنامهء  گيري ند، يعني آشنايي و جهتا آنها به آار برده

آنها در هاي فشردهء رشد  هاي پيشرفته آه برنامه بسياري از مجموعه.  رشدشان به آنها آمك خواهد آرد
ند؛ گاهي دست اقدام است هنوز بايد روش يادگيري در ارتباط با جلسات بررسي و تأّمل را اتـّخاذ نماي

اوقات اين جلسات به اجتماعاتي منجر شده آه آنچنان آه بايد و شايد از روح و تمرآز تاّم برخوردار نبوده 
 و موضوع ديگر 1"وقت سرور و شادماني"و " هاي مهّم مشورت"يك موضوع تشخيص لزوم .  است

نوع سؤاالتي  چه.   واگذار آرداينها عناصري نيستند آه بتوان به بخت و اقبال.  ايجاد زمينهء اين دو است
 هدايت نمايد؟  تجارب حاصله را به چه نحوي زد ورا بايد از قبل فراهم آورد تا مشاورهء احّباء را برانگي

يي را آه بايد آسب شود، تقويت نمايد؟  چه دستاوردهايي را بايد ها ها و بينش توان بيان آرد تا مهارت مي
براي تقويت ادراك و  از هنرها، نه صرفًا براي سرگرمي، بلكهستود و به چه طريق گرامي داشت؟  
 ارتقاء روحيه چگونه بايد استفاده نمود؟

و اّما موضوع دوم؛ مشارآت محافل روحاني محلـّي، بيش از پيش، بخش الزم و مكّمل چارچوب 
صله، با توّجه به تجارب حا.  دهند شود زيرا آنها فرايندهاي رشد سيستماتيك را ترويج مي اقدام و عمل مي

هايي آه  اّما، از گزارش.  ماهيت جامعهء محلـّي متغّير است و هنوز در مراحل بسيار مقّدماتي قرار دارد
شانه به شود آشكار است آه وقتي اعضاء محفل محلـّي ديدگاه نقشه را درك آنند و  در اين زمينه واصل مي

محافل محلـّي .  شود  از پويايي جديدي برخوردار ميشانهء احّباي محّل خود فعاليت نمايند، فرايند رشد
متوّجه هستند آه آنها در حال رقابت با نهادهاي مجموعهء جغرافيايي نيستند و، همچنين، نهادهاي 

آنند آه وقتي محافل به طور جّدي و فعـّال در اين اقدام مشترك و عمومي مشارآت  مجموعه نيز درك مي
 .تر و قرين موفـّقيت بيشتر خواهد بود ز آسانداشته باشند، فعاليت آنها ني

 
********* 

دهند آه  شود، احّباء توضيح مي هاي دست اّولي آه ذيًال نقل مي در گزارش: بهبود جلسات بررسي و تأّمل
تواند به جلسات بررسي و تأّملي  ريزي جمعي، جّو تشويق، و تمرآز بر مشارآت مي چگونه برنامه

 . منجر شود آه احّباء بيشتر و بهتر در آن حضور يابنددلپذيرترو   تر ثمربخش
 

……………………………………………………………………………………… 
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ريزي مطلوب، از جمله شناسايي پيشاپيش احّبايي را آه  اين گزارش لزوم مشارآت و برنامه
 .دهد  آه بيان آنند، مورد تأآيد قرار ميي دارندتجارب مرتبط و روشنگر

 
 منعقد شده مطالب بسياري ..…ه در جلسات بررسي و تأّمل آه در احّباء در پنج سال گذشت

بدون آن آه بدانيم با منابع انساني محدودي آه در اختيار داشتيم چه آنيم يا چگونه در اين .  اند آموخته
اي تبليغ تشكيل جلسه  ابتدا، لجنهء منطقه.  جلسات ايجاد شور و اشتياق نماييم، آارمان را شروع آرديم

مّدت تنظيم نمايد و اهدافي را آه بايد در جهت حصول آنها تالش آرد تعيين آند؛  اي ميان ا برنامهداد ت
هايمان از فرايند رشدي آه جريان داشت، جلسات را بسيار  اّما، غالبًا، با مشاهدهء تفاوت برداشت

ه در جلسهء پيشين اي آ هاي مربوط به نقشه ناآاميهمچنين، احّباء غالبًا بر .  آرديم مأيوس ترك مي
 .آردند بررسي و تأّمل تدوين شده بود، تمرآز مي

با افزايش تعداد احّبايي آه در فرايند مؤّسسه شرآت داشتند، وحدت ديدگاه تدريجًا در مجموعهء 
العدل اعظم در جلسهء   بيت2005مبر ا دس27جغرافيايي پديد آمد و باالخره بعد از مطالعهء عميق پيام 

اي انعقاد يافت، ثمرهء خود را   مجموعهء جغرافيايي آه با حضور مشاور قاّره2006 پايان ژانويهء
.  اّولين جلسهء بررسي و تأّمل، آه دو ماه بعد از آن تشكيل شد، موفـّقيت آامل بود.  ظاهر ساخت

 :چندين عنصر جديد مطرح گرديد
هاي مؤّسسه و عضو هيأت  آننده جلسهء مقّدماتي لجنهء توسعهء مجموعهء جغرافيايي با هماهنگ •

 معاونت؛
ها صاحب تجربه بودند و تقاضا از   با شناسايي پيشاپيش احّبائي آه در مورد فعاليتتشويقتأآيد بر  •

 آنها جهت بيان اين تجربيات براي ديگران؛
 انتخاب دقيق نصوص جهت زيارت براي تقويت ديدگاه واحد؛ و •
 .PowerPoint استفاده از اهاي در دست اجرا ب نمايش فعاليت •
 

تمام .  بعد، اهداف نقشهء بعدي بيان گرديد و وظايف در جّوي سرورآفرين و روحاني تعّهد شد
در طول ) تيوترها(آنيم، يعني تعداد راهنمايان  آنچه آه امروز در مجموعهء جغرافيايي مشاهده مي
رديده، و اشتياق زيادي هاي اساسي چند برابر گ مّدتي آمتر از يك سال بيش از دو برابر شده، فعاليت
 .بر ياران حاآم شده، نتيجهء اين فرايند يادگيري است

 
………………………………………………………………………………………

…… 
اي آه به  يكي از مشاورين در مورد عوامل مؤثـّر در جلسات پرثمر بررسي و تأّمل در مجموعه

 :دهد برنامهء فشردهء رشد مبادرت آرده، گزارش مي
 

 در وهلهء اّول مرهون تدارآاتي است آه نهادهاي .……ررسي و تأّمل در موفـّقيت جلسات ب
مجموعه فراهم آورده بودند و در وهلهء ثاني در اثر ارتقاء سطح آگاهي آحاد احّباء توّسط محافل 

همچنين، جّو حاآم بر جلسه، به ُيمن شرآت .  روحاني محلـّي براي تضمين مشارآت قوي بوده است
محافل نه تنها بخش اجتماعي جلسهء .  ز مجموعه، بسيار شاد و پرشور استسه گروه همسرايي ا

در .  اند هاي گستردهء تبليغي را تحت حمايت مالي خود قرار داده بررسي و تأّمل، بلكه آلـّيهء فعاليت
.  آنيم آنندگان خودداري مي طّي جلسهء بررسي و تأّمل، از ارائهء جداول آماري بيش از حّد به شرآت

آنيم تا   را به نتايج حاصله در طّي چرخهء گذشته محدود آرده اهداف چرخهء بعدي را پيشنهاد ميخود
 .آنندگان به طور فّعال در مشاورات شرآت آنند شرآت
 

….. 
دهد آه ياران در مورد آنچه  ، يكي از مشاورين گزارش مي.……ن مجموعهء جغرافيايي در اي

اشتند مورد تكريم و ستايش قرار دهند و چگونگي آن به تفّكر آه در طّي جلسهء بررسي و تأّمل قصد د
 .پرداختند
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 اآمال و اتمام چرخهء سّوم از ……، مجموعهء جغرافيايي 2007 ژوئيه 22روز يكشنبه، 
.   تن از بزرگساالن، جوانان، نوجوانان، و اطفال جشن گرفت170برنامهء رشدش را با حضور 

شد حاآي از آن بود آه  هايي آه توّسط مسئول آمار بيان مي گزارشبخش بود زيرا  تجشني واقعًا مسّر
آميز  هاي عواطف مسّرت اشك.   گروه از اهداف تعيين شده فراتر رفته بودند20 گروه تبليغي، 21از 

 آيك، هر آدام داراي يك شمع، 21گروه سازمان دهنده .  ريخت ها فرو مي در هنگام بيان نتايج گزارش
نهايتًا آلـّيه .   شد، به هر آدام آيكي اهداء گرديدهها خواند عي آه اسامي گروهموق.  خريده بود

.  ها آيكي با شمعي فروزان بر روي آن در دست داشتند، آه بعدًا به همه تعارف آردند دگان گروهننماي
ر نكتهء جالب ديگر اهداء آتابهاي مناجات و بعضي مطالب ديگر به احّباي جديد بود آه تعدادشان د

شامل دو يا سه مورد نفوسي بود آه مجّددًا در ظّل امراهللا در از جمله  تجاوز آرده و 25اين چرخه از 
دهد بايد دقـّت بيشتري مبذول  متأّسفانه، چند تن از احّباي جديد حضور نداشتند، آه نشان مي.  آمدند

با .  ر اينگونه جلسات بياورندگردد آه دارندگان وسايل نقليه اين قبيل احّباء را با خود براي حضور د
يك خانوادهء مهمان نيز در جلسهء بررسي و تأّمل اعضاء اين حال، بسياري از آنها حضور داشتند و 

من هرگز در جلسهء امري بااين همه نفوسي آه ابدًا نشناسم شرآت .  آارت تسجيلي را امضاء آردند
آنند  روند و ثمرات اقداماتشان را مالحظه مي از مشاهدهء احّبايي آه با نقشه پيش مي.  نكرده بودم

 .سخت به هيجان آمده بودم
 

……. 
بعد از جلسهء نوميدآنندهء بررسي و تأّملي آه در چرخهء پيشين تشكيل شد، نهادهاي مجموعهء 

ريزي مطلوب بخش روحاني و  برنامه.  سازي مبذول نمودند جغرافيايي توّجه بيشتري به تدارآات و آماده
بليغي و حمايت جّدي و فعـّال محفل روحاني محلـّي در موفـّقيت جلسهء بعدي بررسي و تأّمل حكايات ت

 .تأثير به سزايي داشت
 

انعقاد ..… در 2007 مه 18ريزي نهادهاي مجموعه، جلسهء بررسي و تأّمل در  طبق برنامه
در مورد نقشهء " نيوقت سرور و شادما"و " هاي مهّم مشورت"تالش شده بود تا اين جلسه از .  يافت
.   نفر در جلسه حضور يافتند40عليرغم باران و طوفان تگرگ، بيش از .  ساله برخوردار باشد پنج

 . و ساير احّباء بودند– از جمله هفت عضو محفل روحاني محلـّي –آنندگان اعصاء تشكيالت  شرآت
يت جلسات بررسي و تأّمل جلسه با برنامهء روحاني شروع و با بخش تزييد معلومات در مورد اهّم

.  آنندهء مؤّسسه و تسهيل آنندهء مجموعه آمارهاي جاري مجموعه را بيان آردند هماهنگ.  ادامه يافت
.  هاي اخير تبليغي خود را بازگو آردند انگيز  جلسه بود آه ياران فعاليت تبادل تجارب بخش هيجان

ه بود، ياران در مورد اهداف چرخهء سوم به قبل از صرف غذا، آه توّسط محفل محلـّي تدارك ديده شد
 . نفر را تبليغ نماييم130اي توسعه  ايم آه در طّي مرحلهء دوهفته عهد شده هم.  مشورت پرداختند

.   در مورد اهّميت تبليغ امراهللا ديوارهاي تاالر را زينت بخشيده بود2007فقراتي از پيام رضوان 
يافت آه سبب شد احّبا بيشتر احساس صميميت نمايند و ها به صورت دايره تغيير  ترتيب صندلي

ساله  قشهء پنجنبخش در مورد تبليغ و  هاي ويديويي الهام فيلم.  مشورت از تأثير بيشتري برخوردار شد
جوانان سرودهايي را براي موقعيت خاّصي تدارك ديده بودند و يكي از آنها شعري .  به نمايش در آمد

 .تمام اينها بر هيجان و مسّرت جمع افزود.   اجرا آردرا آه نوشته بود از حفظ
 

………………………………………………………………………………………
. 

برداري از جلسهء بررسي و تأّمل را در ايجاد تمرآز بر وجه خاّصي از  اين گزارش ارزش بهره
 .دهد چارچوب عمِل نقشه نشان مي

 
ّمل را جلسات دعا و مناجات ، نقطهء تمرآز جلسهء بررسي و تأ..…در مجموعهء جغرافيايي 

قرار داديم زيرا ارتباط متقابل بين آساني آه آتاب اّول را به پايان رسانده بودند و تعداد آساني آه 
دهد،  هاي اساسي آمترين ميزان را نشان مي گرفتند در ميان فعاليت ميزباني جلسات دعا را به عهده مي

تر از احتماًال  تر و سريع اي به مراتب آسان ريقهو نيز به اين علـّت آه جلسات دعا و مناجات ط
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هاي  هاي مطالعه براي مواجه شدن احّباي جديد با آالم خّلاق الهي است؛ البتـّه شروع آردن حلقه حلقه
 .مطالعه در مجموعه به مراتب آسانتر بوده است

جلسهء بررسي و تأّمل را اينگونه شروع آرديم آه ميزهاي آوچكي را به طور مجّزا چيديم آخرين 
پيامي بسيار مؤثـّر از نهادهاي .  هاي آوچك به دعا بپردازند و از احّباء تقاضا آرديم آه در گروه

مجموعه و تجربهء مهّمي براي بسياري از احّبائي بود آه ممكن است فراموش آنند آه برگزاري 
بعد از اين بخش، تأّمل و .  جلسهء دعا و مناجات در منزلشان چقدر به سادگي ميّسر است

نويسي توّسط آلـّيه احّباء در مورد جلسات دعا در مجموعه اجرا شد آه در طّي آن بيان آردند  يادداشت
هاي اّوليه،  اين قدم.  آنند آه حمايت خود از توسعهء جلسات دعا در سه ماه بعدي را چگونه مشاهده مي

بخش عظيمي ها و نيز پيشنهاد همراهي نهادهاي مجموعه با احّباء،  هايي از موفـّقيت همراه با داستان
 .ايم از حصول نتايجي بود آه تا آنون مشاهده آرده

 
هاي جغرافيايي براي  هاي آوتاه در مورد رويكردهاي مورد استفاده در مجموعه برخي گزارش
 :گردد ختن جلسات بررسي و تأّمل ذيًال نقل ميمؤثـّرتر و دلپذيرتر سا

 
 احّباء احساس آردند آه جلسات آنها فقط بر نقائص مجموعه متمرآز ..…  در مجموعهء ..… •

آنها سعي آردند نقطهء تمرآز خود را بر انتصارات و فتوحات تغيير دهند و دريافتند آه .  است
 .ب پرثمرتر گشتآنندگان افزايش يافت و جلسات به مرات تعداد شرآت

هايي آه احّباء بايد مسافت طوالني را براي شرآت در جلسات طّي آنند، مانند   در مجموعه...… •
مانندي جزو برنامه قرار گرفته، آه البتـّه موجب تقويت احساس صميميت و  ، غذاي جشن……

 .موّدتي شده آه در جلسه برقرار گشته است
آنند و صرفًا براي  اي از هنرها استفاده مي ردهبه ميزان گست …… احّباء در مجموعهء …… •

اي براي  اند آه هنر به تهّيه برنامه عالوه، آنها دريافته به.  اند جلسات بررسي و تأّمل فيلم تهّيه آرده
آودآان و نوجوانان نيز .  زمان با برنامهء جوانان و بزرگساالن اجرا گردد آند تا هم آودآان آمك مي

 .شود آنند، آه باعث ارتقاء روحيهء همه مي مع بررسي و تأّمل اجرا ميهايي براي ج برنامه
 

هاي مجموعه نه تنها به  مشارآت فزايندهء محافل محلـّي در ترويج نقشه :مشارآت محافل روحاني محلـّي
هاي  هاي اساسي در مجموعه در تالش به سوي برنامه برانگيختن ابتكارات فردي و افزايش فعاليت

گيرد  هاي پيشرفته آه توسعه در مقياس وسيع صورت مي آمك آرده بلكه در مجموعهفشردهء رشد 
اي از خطوط عملي  در آنجا نهادهاي مجموعه تعداد فزاينده.  اهّميت بارز خود را به اثبات رسانده است

 .وندش آنند و در مورد استقبال و تزييد معارف احّباي جديد به آنها متـّكي مي را به محافل واگذار مي
 

…… 
يكي از اعضاء هيأت معاونت گزارش واصله از يكي از مساعدين را ارسال داشته آه در طّي آن 
تشريح نموده آه چگونه جامعه در اثر تعّهد قويم و محكم محفل محلـّي به چارچوب نقشه، از روح و 

 . جديدي برخوردار شده استنشاط
 

 دارد روحي جديد، و قّوهء روحاني شرآت..……هاي جامعهء  هر آسي آه اآنون در فعاليت
هاي  هاي اطفال، جلسات دعا و مناجات، گروه مسّرت و طراوت در آالس... آند  بديعي را احساس مي

آنند و دليل  را احساس مي" تغيير"احّباء اين ... روزه افزايش يافته است  نوجوانان، و ضيافات نوزده
ها  اعضاء محفل محلـّي به طور آامل در اين فعاليته نفر ر نـُه.  آنند اين جّو عالي را درك مي

آند تا  و اين مشارآت تشكيالتي مانند مغناطيسي است آه احّباي جامعه را جذب مي.  مشارآت دارند
 .شود هايي شوند آه اجرا مي بخشي از فعاليت

هاي  قهاخالق، مشّوقين نوجوانان، راهنمايان حل هاي درس اعضاء اين محفل مبارك مرّبيان آالس
هاي  زنند، در گروه هاي خانگي دست مي مطالعه و ميزبانان جلسات دعا و مناجاتند؛ آنها به مالقات

.  آنند تبليغي عضويت دارند و براي پيشرفت در سلسله دروس به مطالعهء فشردهء گروهي مبادرت مي
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 گذراندن آتاب پنجم اند، پنج نفر مشغول شش تن از اعضاء تا آنون سلسله دروس را به اتمام رسانده
 .اند به طور فشرده هستند تا مشّوق نوجوانان شوند، و دو نفر مشغول گذراندن آتاب ششم
نقطهء تمرآز .  عنوان اصلي در جلسات محفل عبارت از رشد امراهللا در مجموعه است

همه در الوئورو دِي فريتاس محّبت بيشتر و وحدت ديدگاه .  مشاورات، نقشهء پنج ساله است
اشي از تمرآزي است ن  چه آسي شّك دارد آه اين ثمرهء تأييدات الهي .آند فزونتري را احساس ميا

 شود؟ آه در محفل محلـّي ما مشاهده مي
 

………………………………………………………………………………………
. 

هاي اساسي شرآت   به طور فعـّال در فعاليت.……تقريبًا آلـّيه اعضاء محفل محلـّي مجموعهء 
ها  هايي آه در اين دوره اند و از قابليت ت اعضاء سلسله دروس را به طور آامل گذراندهاآثري.  دارند

هاي اساسي در  محافل از تكثير و تزايد فعاليت.  آنند اند جهت خدمت به جامعه استفاده مي آسب آرده
آنند، و  ت ميآنها مجهودات احّباء را تسهيل، خود آنها را تشويق و هداي.  نمايند منطقهء خود حمايت مي
هر محفل محلـّي داراي صندوقي محلـّي و برخوردار از .  دهند ها تخصيص مي منابع را براي فعاليت

.  شود ها تشكيل مي آوچكند، ضيافات نوزده روزه در بخش……ها در  از آنجا آه خانه.  خودآفايي است
ها را  ور يابند و خبرها و گزارشآند در جلسات بخش حض محفل روحاني محلـّي اعضاء را مأمور مي

اي تهّيه شده تا خبرهاي مربوط به برنامهء فشردهء رشد به  در بعضي از جوامع، خبرنامه.  اعالم آنند
 .ها رسانده شود اطـّالع بقيه بخش

 
…………………………………………………………………………………….. 

ر ديدگاه محفل محلـّي و آند آه تأثير فرايند مؤّسسه د تأييد مي .……گزيدهء زير از خبرنامهء 
 .دست آم گرفتنبايد اعضاي آن و اثربخشي محفل در تقويت وحدت و رشد جامعه را 

 
هاي مؤّسسه را گذراندند، تدريجًا توسعهء جامعه   دوره……موقعي آه اعضاء محفل محلـّي در 

يكي از اعضاء .  را به طُرقي جديد مشاهده آردند و عملكرد و فعاليت محفل نيز تدريجًا تغيير آرد
هر قلم از دستور جلسه را از لحاظ اصول روحاني مربوطه و ارتباطش با رشد "محفل توضيح داد، 
 ."آموزش سلسله دروس روحي اين ديدگاه را به ما بخشيد.  مّد نظر قرار داديم

محفل با اولويت قائل شدن براي رشد تدريجًا از ساختار پيچيدهء سازماني دور شد و به ساختاري 
منشي محفل اظهار .  آه متضّمن اقدامات سادهء خدمت به اعضاء جامعه و متحّريان بود پرداخت

ما مايليم از الگوي .  تري با جامعه ايجاد آند محفل روحاني محلـّي سعي دارد ارتباط نزديك"داشت، 
كديگر رهبري آليسايي فاصله بگيريم و به الگوي خدمتي نزديك شويم آه محفل و جامعه در آنار ي

 ."فعاليت نمايند و به يكديگر آموزش دهند
 

هايش اثر بگذارد، تعديالت و تحّوالتي در  ساله بر اولويت وقتي آه محفل اجازه داد نقشهء پنج
 :المثل اقداماتش به عمل آورد، في

o محفل اآنون هر فرصت يا معضلي را به عنوان امكاني جهت يادگيري در مورد وحدت : وحدت
 .آند از پيش مجموعه مالحظه ميو پيشرفت بيش 

o ها شروع به آار آند، با  مذاآرات و گزارش محفل به جاي آن آه با خالصه: دستور جلسه
" تأّملي و تفّكري بر رشد"هاي  العدل اعظم يا خبرنامه هاي اخير بيت تر شدن در مورد پيام عميق

در مرحلهء بعد مشورت در .  آند رسد، آارش را شروع مي المللي مي آه از دارالتـّبليغ بين
سپس محفل به اقالم خاّص جامعه، مانند .  خصوص امر تبليغ و پيشرفت مجموعه است

 .آند موضوعات شخصي يا تقاضاهاي افراد رسيدگي مي
o هاي اساسي  محفل تعداد لجناتش را آاهش داد تا افراد را آزاد سازد آه بتوانند به فعاليت: لجنات

آوچك متشّكل از يك يا دو نفر اآنون به ادارهء امور اساسي جامعه، نيروهاي ضربت .  بپردازند
ساختارهايي فقط در جواب به نيازهاي عملي ايجاد .  پردازند مانند ضيافات يا اّيام متبّرآه، مي

 .شود مي
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o هزينهء حظيرةالقدس همچنان يك موضوع .  شود به بودجه با توّجه به نقشه توّجه مي: بودجه
هاي آودآان محلـّه و  اي تبليغ، آالس ده اّما محفل وجوه مربوط به لجنهء منطقهماهانه باقي مان

 .دهد هاي تبليغي را در اولويت قرار مي طرح
o ها و بهترين  تبادل واقعي نظريهعبارت از ها بهبود يافته و اآنون  مشورت: ضيافات نوزده روزه

 آه به طور جّدي و فّعال در تاساعضاء محفل از سوي آن دسته از اقدامات از سوي جامعه و 
آنند و جّو گرم و  جوانان به طور مرتـّب حضور پيدا مي.  هاي اساسي مشارآت دارند فعاليت
 .آميز برقرار است محّبت

o ها، محفل اآنون از   به جاي انتصاب لجنه و اميد بستن به بهترين:به آار گرفتن نيروهاي انساني
راي همراهي آردن با اعضاء جامعه در هاي شخصي ب هاي خانگي و تماس مالقات
 .جويد هايشان سود مي فعاليت

o ها  هاي تاريخي، از داده هاي مورد عالقه يا سّنت   محفل، به جاي اتـّكاء به نظريه:واقعيات و ارقام
اي  همكاري مرتـّب با لجنهء منطقه.  آند و منابع انساني موجود براي اتـّخاذ تصميم استفاده مي

گ آنندهء مؤّسسه و اعضاء هيأت معاونت نيز بخش منظـّم و دائمي فعاليت محفل تبليغ، هماهن
 .شده است

 
هايي آه گوياي آن است آه محافل روحاني محلـّي چگونه احّباء را، غالبًا با مثال و الگو قرار  از گزارش

 :گردد  نقل ميهاي مختصر معدودي ذيًال آنند، گزيده هاي نقشه هدايت مي دادن خود، در اجراي فعاليت
 
 در آارگاه آوچكي دربارهء …… بعد از آن آه بسياري از اعضاء محفل روحاني محلـّي …… •

محفل مشاورات  شرآت آردند، ..…هاي تبليغي و جلسهء مطالعهء مجموعهء جغرافيايي آنها  گروه
 هر يك از ها از تشكـّلي مجّدد برخوردار شدند تا گروه.  هاي تبليغي داشت مفّصلي در مورد گروه

و در ضيافت، محفل وقت زيادي را در موضع مشورت .  ها شود اعضاء محفل عضو يكي از گروه
 .هاي گروه تبليغي و نحوهء پيشرفت سيستماتيك اختصاص داد به بحث در مورد فعاليت

هاي آنها به ميهماني استقبال دعوت   از مقبلين جديد و خانواده.… وقتي محفل روحاني محلـّي ..… •
 مقبلين تصميم گرفتند ند، اين اقدام به اقبال پنج نفر ديگر منجر شد زيرا اعضاء خانواده و دوستاآر

 .به امر مبارك اقبال نمايند
، در ايالت ُجرجيا، در نظر گرفته بود بعد از ظهر يكشنبه پنج …… محفل روحاني محلـّي .…… •

ساله اختصاص   به نقشهء پنجاش نمايد تا وقت بيشتري ساعت وقت را صرف تنظيم دستور جلسه
سپس، بعدازظهر شنبه اعضاء محفل سخنراني يكي از مشاورين را استماع نمودند آه در طّي .  يابد

آن بيان داشت اگر محفلي محلـّي احساس آند وقت آافي ندارد، آنچه آه بايد انجام دهد اين است آه 
 ابتدا مورد ، آه معموًال تبليغ است،رااش را وارونه نمايد و آخرين قلم دستور جلسه  دستور جلسه

 بنابراين، يكي از اعضاء محفل با دستور جلسهء وارونه در جلسهء بعد حضور . رسيدگي قرار دهد
اي  اي آه مشاور قاّره دستور جلسه"او جواب داد، " اين چيست؟"ساير اعضاء سؤال آردند، .  يافت

ساعت وقتش خود را به مشورت دربارهء سپس، محفل چهار ساعت از پنج ."  توصيه آرده است
ساله اختصاص داد، فهرست اعضاء جامعه را بررسي آرد، و آن را بين اعضاء تقسيم  نقشهء پنج

 .آرد تا خانه به خانه به مالقات آنها بروند
 

 
------------------------ 

م يا بخشی از اين نشريه را تما.   مشاورين تهّيه شدءالمللی برای مؤّسسه تحت توّجهات دارالّتبليغ بين
هايی از  گزيده.   بهائی توزيع نمودء تکثير يا داخل جامعه،المللی توان بدون اخذ اجازه از دارالّتبليغ بين می

 . يا درازا مورد ويرايش قرار داد، وضوح،توان از لحاظ گرامر ها را می گزارش
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