
 

          

  یدوستان و همراهان روحان

  یابه اهلل

 یتباشد واهم یم برخوردار  یا یژهو یتمشورت از اهم یدر امر مبارک بهائ یدباش یکه مستحضر م همانگونه

 "یدا:"بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر و هویندفرما یاست که حضرت بهاء اهلل م یتا به جائ یمتعل ینا

 یاراصالح امور عالم را در اخت یلۀوس ینو خارق العاده تر یترینقو یعصر نوران ین" حضرت بهاء اهلل در ا واقع در

و مشکل، عموم اهل عالم به آن  ی،سادهو عموم یامور کوچک و بزرگ، خصوص یعبشر قرار داده اند تا در جم

 یعاست که جم یقدرت یدارا یراز ستیادن یجهت حل مشکالت کنون یلهوس ینمتوّسل شوند.مشورت مناسبتر

 کند..." یمسائل را به طور مؤثّر وقاطع حل م

 11ص  یتج هداامشورت سر         

مبارک تفّکر  یمتعل ینا یاجرا یترو قصد بر آن است که با توجه به آثار مبارکه در خصوص اهم یشبرنامه پ در

 .یمر دهقرا یاز اصول و شرائط الزم آن را مورد بررس یو برخ یمنمائ

جهت تفکر و تأّمل بر مطالب  فضائی ی،قسمت روحان یکه پس از اجرا یداتخاذ فرمائ یبیاست ترت یمتمن 

 .یدمطروحه به وجود آ

 یدباش موفق

 

 

 

 

 

 

  



 :یندفرما یبهاء اهلل م ضرتح

 ."یندرا به جنود مشورت حفظ نما یامر اله یاتکه را ینفوس یاز برا ی"طوب

 88ص 2ج  یاله یاتآ        
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 مناجات شروع-1

 یُهو االبه

پناه عنایت فرما  یآشیان را در حدیقۀ ثبات و استقامت در شاخسار سدرءه منته یاین مرغان ب ،پروردگار آمرزگار ای

منیع  محبّتت را در کهف یسامانان صحرا یص ده و این بغو ،و این ماهیان ُلّجۀ توحید را در بحر اعظم عنایتت

تا به عون و فضل و جودت در سماء وجود چون انجم هدایت  .احسان کن یاو مأوو مالذ حفظ و حراستت منزل 

مام رحمت باشند و اشّعۀ امطار غ   .محبّت اهلل روشن و منّور گردند یبدرخشند و در انجمن عالم چون چراغها

پربار گردند  یدار .شنوا یبینا باشند و گوش یچشم .سابق شوند یناطق گردند و فضل یلسان .قتآفتاب افق حقی

شرق ط الهام باشند و م  هب  م   .آثار قدم شوند و نسائم گلشن اسم اعظم یامواج دریا .اربا نفحات مشکب یو گلزار

از حرارت .زمرءه مخلصین معدود و معروفو در حشور گردند أل مقّربین م  در م   .انوار  و مظهر الطاف رّب مختار

روشن گردد و به  انرویش یاله یبه وفا .گریان یابر ،رقت جمال منّانمحبّت اهلل چون شعلۀ سوزان باشند و در فُ 

بین گردند و در استقامت بر عهد و م مُ ل  هر یک در امراهلل ع   .دلهاشان الله زار و گلشن ،یعنایت حضرت یزدان

 .  ع ع صن متینپیمان ح  

 201چاپ آلمان ص یمجموعه مناجاتها       

 

 

 

 

 

 

 مناجات خاتمه

 ُهو اهلل

است و مقصدشان  یپروردگار این انجمن را روشن نما و این جمع را شمع عالم کن زیرا نیّتشان خیر عموم ای

چنین انجمن سزاوار الطاف است و چنین جمع الیق فضل و   ،خداوند مهربان یا .یخدمت به عالم انسان

 همتا .   یخداوند یکتا و ب یمقتدر و عزیز و توانا و توئ یتوئ .پایان یموهبت ب

 ع ع                                                                                                                 

 430چاپ آلمان ص  یمجموعه مناجاتها                      

  



 مجموعه نصوص مبارکه حضرت بهاء اهلل-3

ب ح  ُطو  ال  ْوز  و  اْلف  اِء اْلف  م  س  ْرق اًة ل  ا م  ْلن اه  ع  نَّا ج  ة  ا  ر  او  ي الُمش  ک ْرت  ف  ا ذ  م  ا. ص ی" و  ه  ام  ق  ي م  ظ  اف  ح  ا و  ه  ام  م  ي ز  ذ  آخ  عود به ال 

ي  ُرْوا ف  او  اَءاهلل در جمیع احوال اهُل اهلل باو متمّسک باشند... ش  ْن ش  آسمان امن و امان به مرقات مشورت معلّق .ا 

ل   ین  ع  کِّل  ُمْور  ُمت و  یُّوم  " . یااْلُ ن  اْلق  ْیم   1اهلل  اْلُمه 

 

بیفزاید و ظّن و گمان را بیقین  یآگاهمشورت بر  .مشورت و شفقت،یرروشن و من یّربه دو ن یحکمت اله آسمان

مقام کمال و بلوغ  یهر امر ی. راه نماید و هدایت کند.از برایدر عال م ظلمان یراج نورانتبدیل نماید. اوست س  

    2د بمشورت ظاهر و هویدا". ر  بوده و خواهد بود و بلوغ و ظهور خ  

 

و به کمال  یدامور مشورت نمائ یو در اجرا ینید. بنشاست یان"امروز آنچه الزم است نصرت امراهلل به حکمت و ب

 3."یدسکون و وقار آنچه سبب عزت و ارتفاع امراهلل است عمل کن

                      

را  یهو به اصالح عالم و انتشار امر مالک قدم عمر گرانما یدبه مشورت تمسک نمائ یحان"به کمال روح و ر

 4."یدمصروف دار

                      

 

 

 

 

 

 امرو خلق 3ج  409ص  -1

  یمائده آسمان 8ج  60ص   -2

 130ص  28شماره  یآثار قلم اعل-3

 72ص 1ج  یاله یاتآ -4

 

 

 



 منتخبات نصوص مبارکه حضرت عبدالبهاء-4

.در فکر یدرت ننمائباشم ،یبدون مشاورت در امر مهم یشخو یبه رأ .یدبه مشورت قرار ده یوکل ی"امور را جزئ

 1..."یدخور یکدیگر غّصۀ ید،ده یکدیگر امور  تمشیت ید،باش کدیگری

مور است و ر در اانسان باید مشورت نماید تا بآنچه موافق است اّطالع یابد . شور سبب تبصُّ  یو کلّ  ی"در امور جزئ

عین حیاتانوار حقیقت از رخ ا .تعّمق در مسائل مجهول انسان چمنستان حقیقت  رد ،هل مشورت طالع گردد و م 

در نهایت  ،باید اعضاء مشورت یمزیّن شود ول بدیعهوجود باثمار  ءه. انوار عّزت قدیمه بتابد و سدرگردد یجار

و باید افراد ملّت در امور عادیه  یمحبّت و الفت و صداقت با یکدیگر باشند. اصول مشورت از اعظم اساس اله

 2نیز شور نمایند."

       

 72ص یتو ترب یمتعل ءهدر بار از آثار مبارکه یمنتخبات -1

 امر و خلق 3ج  412ص  -2

 

 

 

 

 

 

 لوح  مبارک حضرت عبدالبهاء-5

شور از اعظم خصائص این کور است که باید اهل بها در مهاّم امور شور را ملحوظ دارند و این امر  الحقیقهفی

که راجع به عموم است. آن شور خدمت حّق است و آن  یدر امور الخصوصیمهّم را خیر محتوم شمرند عل

، وندر جمیع مراتب کُ  ترّقیکه چه نوع باید و چه قسم شاید. اّس اساس  ،صادمه افکار سبب کشف حقیقتمُ 

د الزمست به س تاّم پیدا نکند امور بر محور مطلوب نگردد. بسیار در این خصوص تقیُّ مشورت است و تا این تأسُّ 

عجز و نیاز  نیازیئیّات امور نیز احبّاء باید با یکدیگر مشورت نمایند. در کّل احیان به درگاه بکه در جز یقسم

که انجمن مشورت مظهر عون و صون و عنایت الهیّه گردد و موفّق به خدمت امر اهلل شود و جمیع یاران را  شودیم

ر دوستان افتند. اینست صفت مخلصین غمخوار مهربان باشند و در فکر راحت و آسایش و مسّرت و بشارت سائ

 مت مقّربین و البهاء علیکم اجمعین. ع عاینست س  

  420ص 6ج  یبمنتخبات مکات                                                           



 2009 یم 19 یاماز پ یقسمت -6

خبر گسترش  ینروو از ا یمجامعه اشاره نمود ییبه نقش مؤثّر مشورت در بلوغ و کارآ ۲۰۰۹مارچ  ۱۸موّرخ  یامپ در

 یادیناز اصول بن یکیجمع شد. حضرت بهاءاهلل حکم مشورت را  ینو سرور ا یآن موجب کمال خوشوقت یشترب

فرموده اند که تمّسک به مشورت  یدو تأک نستهمقّرر داشته و "بلوغ و ظهور خرد" را موکول به آن دا یبهائ یینآ

 ی: "مشورت بر آگاهیفرمایندم ینبوده و خواهد بود." همچن یو سالمت یرو خ یاریهوشو  ی"سبب و علّت آگاه

کند."  یتو هدا یدراه نما یدر عالم ظلمان یاوست سراج نوران یدنما یلتبد یقینو ظّن و گمان را به  یفزایدب

 یو برا ینمایدم ینجامعه را تضم یدارو اتّحاد پا یشرفتبوده رشد و پ یو اجتماع یفرد رامو یمشورت راه گشا

 یتدر امور" و "جاذب عون و عنا یاست. حضرت عبدالبهاء آن را "سبب فتوح کلّ  یضرور یامور بشر یتتمش

 حّق" دانسته اند. 

که به  ی. کسانیردو اتّحاد صورت گ یمیّتمحبّت و صم یتدر نها یدبا یمشورت بهائ ید،طور که مّطلع هست همان

و  ینظرات خود را با کمال آزاد ی،از افق ابه ییداتبه کسب تأ یاقبا تبتّل و ابتهال و اشت یدبا یپردازندمشورت م

به اتّحاد نظر با دقّت و  یلابراز دارند و به منظور ن املادب و احترام ک یتو با رعا یشخص یدبر عقا یبدون پافشار

در  یریگ یمکه اگر تصم یفرمایندم یهتوص . حضرت عبدالبهاءیندتوّجه نما یگرانتمّعن و انصاف به اظهارات د

آن را موّقتًا متوقّف  یتوانناکرده مشاجره و اختالف منجر گردد م یخدا یاو  یطوالن یبه بحث ها یمورد موضوع

 یخود در اجرا ۀخالصان یکه با مساع یدمجددًا به آن پرداخت. مطمئن باش یگریو در وقت مناسب د ختسا

به  یثاقم ءهو به قوّ  یاله ییداتکوچک و به مدد تأ یدر گروه ها یاخانواده ها و  ینب مشورت در یقاصول از طر ینا

وصول به  یشهتوّجه داشت که هدف از مشورت هم یدمورد با ین. در ایافت یدخواه یقحّل و فصل اکثر مسائل توف

وحدت  یجادو ا یعضاز موارد منظور تبادل افکار جهت روشن تر شدن موا یاریبلکه در بس یستن یینها یمیتصم

 یفعل یطدر شرا یداز مسائل به نحو مطلوب شا یبه بعض یدگیکه رس یدواقف یزنکته ن یننظر است. البتّه به ا

 موکول نمود. یندهبه آ یصبر و بردبار یترا در نها نآ یدنباشد لذا با یرامکانپذ

  



 وحدت و عدالت یتاهم :یدر مشورت جمع یتحول-7

 انسانها صاحب عقل، باشد. یاست استوار م یفمفهوم که انسان ذاتا شر ینا مشورت بر یندو اهداف فرا اصول

برچسب  یدگاهد ینباشند. بدون ا یممصلحت عموم  یدرک، شفقت و خدمت برا ،یتحر یتقابل یزوجدان و ن

 یو توانمند یاتخصوص ،فرد ایو ضعف ه یازهابر ن ید" با تاکیرپذ یب"آس یا"بدبخت" ، "یهمانند "در حاش ییها

 دهند.  یاو را تحت الشعاع قرار م یها

اما افراد شرکت کننده  یرند؛قرار گ یمشورت مورد بررس ینددر فرا یدبا یاساس یها یعدالت یها و ب یازن یدترد بی

نها آزاد باشند از آ یکهر  ید.باینندبب یذات ییرا در پرتو شرافت و توانا یکدیگرکنند تا  یسع یدمشورت با یندر ا

را با  یاو دن یابندو مقصود را شخصا ب یقتحق ،مطرح کنند ار یدگاهشاند ،تا قوه عقل و وجدان را به کار برده

را  یندیکند تا فرا یکمک م،را تجربه نکرده اند یآزاد ینکه ا یاز کسان یاری. مشورت به بسینندچشمان خود بب

 گردند. یخود و شرکت کنندگان بالغ تمدن جهان یشرفتپ یشگامانپ یجآن بتدر یلهآغاز کنند که بوس

 

 

 

 

 )قسمت اول(یاز اصول مشورت بهائ یبرخ-8

را با هم متحد  یکدیگر،آنهاجدا کردن اعضا از  یکند که به جا یجادتوافق نظر ا یخواهد به نحو یم مشورت

 یم یقاصول شرکت کنندگان را تشو ین. ایردگ یکار از راه تعهد به اصول مختلف مشورت صورت م ینسازد. ا

 یناز ا یکیاست فراتر بروند. تداولم یاربس یریگ یمتصم یسنت یکند که از مبارزه بر سر قدرت که در نظام ها

 یریگ یمدر راه تصم یآنکه کثرت را منبع اختالف و مانع یبه جا یاناصول ارزش نهادن به کثرت است. بهائ

رو شرکت کنندگان در  ینآورند.از هم یبه شمار م یریگ یمتصم یاندر جر یا یهبدانند، آن را سرما یجمع

جامعه،  یهمۀ بخش ها یها، عالئق و تخصص ها ینگران دیدگاهها، یشدن و بررس یاکوشند با جو یمشورت م

 یکه از رو یمشورت با ارج نهادن به کثرت و درخواست فعاالنه نظرات یاندهند. جر یشاطالعات خود را افزا

که به نوبۀ خود  یکند، اعتماد یم یجادمختلف جامعه اعتماد ا یبخش ها ینشده اند، ب یکنار گذاشته م سنت

 است.  یبه اقدامات جمع یجمع یماتتصم یلالزمۀ هر گونه کوشش در جهت تبد

دارد، اصل انقطاع از نظرات خود است. در مشورت  یکیکه با اصل ارج نهادن به کثرت رابطۀ نزد یگرید اصل

کنند  یم یقتصد یانرابطه بهائ ینکوشند تا از نقطه نظرات مربوطۀ خود فراتر روند... در ا یافراد شرکت کننده م

انسانها  یناست و بنابرا یار محدود و متناهیما بس یرامونجهان پ یتنها یب یچیدگینسبت به پ یکه درک بشر



بدانند. عالوه بر آن ،  یاآن درک کنند  یجوهر یاو بطور جامع در شکل خام  یمًارا مستق یتواقع توانند ینم

شکل گرفته و محدود  یو... و یخیتار ینۀزم ی،اجتماع یتموقع یت،و ترب یمتعل یات،نظرات فرد به واسطۀ تجرب

نه مطلق، که  یقتما به حق یدسترسکنند که  یمحدود نظرات افراد، اذعان م یتشده است. آنها با توجه به ماه

جمع  یهشدند، به سرما یانب یدانند که وقت یم ییها یافتگوناگون را در یها یدگاهاست. نظرات و د ینسب

به جمع  یگرشد د دهدا ینظر یوقت»...یرندمورد استفاده قرار گ یرندهگ یمشوند تا در کل گروه تصم یم یلتبد

افراد  یشتربه بلوغ ب ینکارآمدتر، بلکه همچن یجمع یها یمنه تنها به تصم یانجر ینتعهد به ا«...تعلق دارد.

دانند و  یم یادگیری یانجر یکمشورت را  یانبهائ ینانجامد. بنابرا یکل جوامع م ینشرکت کننده و همچن

 یماتدارند که تصم یتهمان قدر اهم یرندگ یکه در مشورت شکل م یو مهارت هائ یکردهامعتقدند که رو

 شوند.  یکه از مشورت حاصل م یخاص

 

 

 )قسمت دوم(یاز اصول مشورت بهائ یبرخ-8

 یرومندین یدءهپد یاناصل محبت و اعتدال در نحوه صحبت است. ب یدر مشورت بهائ یگرمرتبط د یاربس اصل

حجم،سبک، ظرافت، حکمت و به موقع بودن از عناصر  ی،است. محتو یقو یاست که مستلزم قوءه قضاوت

حد انسان را  ینن عمل که تا ایا یتاز اهم یشههم یدبا یجهکنند... در نت یم یینرا تع یانب یرهستند که تأث یمهم

 .یمبه کار بر یدهو آن را سنج یمکند، آگاه باش یممتاز م یاتصور ح یراز سا

و  یدتهد ین،، توه. تمسخریمو نفاق افکنانه بدان یسخنان افراط یبرا یمجوز یرا به معنا یانب یآزاد یستالزم ن 

 یعموم یاز آنچه که رسانه ها یاریکه امروزه در بس یانو تفرقه افکنانه ب یرآمیزناراحت کننده، تحق یروشها یرسا

دهند که  یم یصتشخ یانندارند.  بعالوه بهائ یجائ یشوند به هنجار بدل شده اند در مشورت بهائ یقلمداد م

ادب و احترام و اعتدال راحت تر  یفضا یکاست، در  یجمع یریگ یمتصم یهو درک متقابل که شرط اول ینشب

 یقو تشو یتاحترام، حما یفضا یکبلکه فقط در  ید،خشونت و تهد یفضا یکشود. نه در  یم یجاداز همه ا

که به علت برکنار  یگردد، بخصوص کسان یم یدهافراد شن یدگاههایشود و د میمتقابل است که فکر روشن 

 اعتماد به نفس الزم را ندارند.  یریگ یمتصم یاناتز جرشان ا یخیبودن تار

اختالفات سرپوش  یکه رو یستن ینشود، مستلزم ا یم یانکه درباره آداب ب یهائ یهتوص ینا یگرد یسو از

 یبا ادب و نزاکت ساختگ یکدیگراختالفات خود را پنهان کنند و با  یمو از شرکت کنندگان بخواه یمبگذار

متضاد  یها یافتاست که اجازه دهد عالئق و در یانینحوه ب یلو تسه یافتن یصحبت کنند. بر عکس به معنا



تعهد متقابل که در آن مشکالت به  یهو روح یاز بردبار یحاک یآن هم در فضائ یرند،نقادانه قرار گ یمورد بررس

 شوند. یلقابل حل تبد یچالش هائ

.برعکس یستن یزنداشته باشد ن ییکه در آن احساسات جا یسرد و عقالن ییانها مستلزم نحوءه ب یهتوص این

که  یزدبخشد، الهام دهد و برانگ یتواند مردمان را تعال یتجربه و ادراک است. احساسات م یبنا یراحساسات ز

 یروح جانبدار یسرد و ب یمشورت یاناز جر یانحال که بهائ ینرا دنبال کنند. در ع یاصالحات معنادار اجتماع

اجتناب  یزشوند ن یم یکه اغلب باعث اختالف و جدائ یخصمانه ا یکوشند از برخوردها یکنند، اما م ینم

 . یندنما

که  ینبه بهانۀ ا یگروه یا یکنار گذاشتن کس یبرا یرا مجوز یانباال درباره ب یها یهتوص یانبر آن، بهائ عالوه

در  یاصل اساس یک یدهرابطه حق اظهار عق یندانند. در ا ی، نمهستند یمنطق یرغ یانشده  یتترب یاخشن 

 یروشها یتوانند در آن بطور جمع یدانند که مردم م یم یانیاست، بلکه مشورت را جر یجامعه بهائ یاتح

فقط مسئول  یهر فرد ی،جمع یادگیری یفضا یندهند که در ا ی. آنها هشدار میاموزندسازنده تر سخن گفتن را ب

 یاو  یح،خود را مسئول نظارت، تصح یدنظارت و اصالح حالت سخن گفتن شخص خود است و افراد نبا

 یگرانرا ناراحت کنند و نه از دست د یگرانکوشند که نه د ین میانظر بهائ ینبدانند. از ا یگرانسرزنش د

 ناراحت شوند. 

 ۱۵۳تا  ۱۵۰کارلبرگ  صص  یکل:  مایسندهفرهنگ رقابت نو یاز کتاب ورا یصتلخ                

 


