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1-لَّ ثَنائُهمناجات شروع از آثار حضرت عبدالبهاء ج  

  هواهللا                                                          

سـيراب كـن و از آفتـابِ     . از بحر بي كـران، اين جمع را مظهر عواطف رحمانيه فرما و مطالعِ الطاف سبحانيه نما اي پروردگار،
رمدي        .روشن و تابان نما ،مطلعِ حقيقت لـك سـفيضي بخش كه انوارش در صبح ابدي منتشر ؛ عنـايتي كـن كـه آثـارش در م

  ئي بخشنده و مهربان . انَّك اَنت الكَريم المتَعال . ع ع مشتهر . توئي مقتدر و توانا و تو
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  مجموعه نصوص حضرت بهاءاهللا- 3

نمايد. اوست سراج نوراني در عالَم ظلماني . راه نمايد و هدايت  تبديليقين ه مشورت بر آگاهي بيفزايد و ظنّ و گمان را ب"
مائده  8ج  60.    (ص "خرد بمشورت ظاهر و هويدا كند.از براي هر امري مقام كمال و بلوغ بوده و خواهد بود و بلوغ و ظهور

  بديع  ) 121آسماني ط 

  و نيز مي فرمايند:

ق انشاءاهللا در جميع احوال اهل اهللا به او متمسك باشند...شاوروا في االمور متوكلين مشورت معلّ هآسمان امن و امان به مرقا"
  "علي اهللا المهيمن القيوم

  409ص 3امروخلق ج              

بگو هيچ انساني به مقام واقعي خود نمي رسد مگر با عدل و انصاف و هيچ قدرتي باقي نمي ماند مگر با ايجاد "و نيز مي فرمايند:
  هيچ سعادت و رفاهي نمي شود نائل گشت مگر با مشورت.اتحاد و به 

  577انوار هدايت شمارة               

  

  



  نصوص حضرت عبدالبهاءمجموعه - 4

مشاورت ، در امر مهمي مباشرت ننمائيد. درفكر يكديگر باشيد  مشورت قرار دهيد براي خويش بدونه امور را جزئي و كلّي ب"
متّفقاً حكم خوريد. افراد ملّت را محتاج مگذاريد.معاونت همديگر كنيد تاكّل متّحداً امور يكديگر دهيد. غصه يكديگر  تمشيت

  "يك هيكل پيدا كنيد

  )منتخباتي از آثار مباركه درباره تعليم و تربيت 73(ص 

  و نيز مي فرمايند:

فراهم نيايد و آن اينست حين عقد مجلس هر يك به كمال بايد به نوعي مذاكره و مشاوره كرد كه اسباب كدورتي و اختالفي 
زيرا تا بحث در مسائل  ابدا او مكدر نشود، ،مي كند اگر ديگري مقاومت كشف برهان نمايد.حريت رأي خويش را بيان و

اتفاق آراء حاصل  رأي موافق معلوم نشود و بارقة حقيقت شعاع ساطع از تصادم افكار است.در نهايت مذاكره اگر نگردد،
  گردد،فنعم المراد و اگر معاذاهللا اختالف حاصل شود،به اكثريت آراءقرار دهند.

  84ص1منتخباتي از مكاتيب ج               

  مايند:رنيز مي ف و

هر يك از ياران بايد ديگري را بسيار مدح و ستايش نمايد و خود را در حضور سائرين فاني محض شمرد.جميع مواضيع بايد "
جلسه مورد مشورت قرار گيرد و هر آنچه كه رأي اكثريت به آن تعلّق گرفت،مجري گردد.قسم به حق بهتر آنست كه در 

جميع در مورد تصميمي خطا متفق القول گردندتا انكه در مورد تصميم صحيح اختالف آراءيابند.چه كه آراء مختلف ممكن كه 
گر در يك مورد تصميم خطا اتخاذ شود در صد مورد ديگر تصميمات منشاء اختالف شود و مورث تباهي شود.در حالي كه ا

  را جبران كند و نهايتا به اصالح خطا منتهي گردد. يند،و اتفاق و اتحاد محفوظ ماند.اين هر نقصيصحيح اتخاذ نما
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  خطابه مباركه حضرت عبدالبهاء- 5

نه فقط بيان نظرات شخصي كه مطمح نظر باشد.در فرانسه در يكي از  ،اما مشاورة روحانيشور از اهميت بسيار برخوردار است 
جلسات سنا حضور داشتم اما تجربة حاصله تأثيري نداشت.خط مشي پارلمان بايد هدفش وصول به نور حقيقت در مورد 

 تلخ، ،فراهم آيد.خصومت و مخالفتمسائلي باشد كه بيان مي شود نه آنكه ميدان نبردي براي مخالفت و بيان عقيده خود 
واقع شد نتيجه  در جلسة پارلماني كه ذكر شد منازعه و مباحثة بيهوده مكرراً هميشه مضر به حال حقيقت است. و نامناسب،

اكثرا آشفتگي و پريشاني بود حتي در يك مورد مواجهه جسماني نيز بين دو عضو واقع شد.اين مشورت نبود بلكه نمايش 
نفسي  .عبارت از تأكيد بر بيان اين نكته است كه مشورت بايد مقصدش تحري حقيقت باشد ،هدف ر بود.مضحك و خنده  دا

كه عقيده اي را ابراز مي نمايد نبايد به نحوي بيان كند كه صحيح است و درست ،بلكه بايد آن را براي كمك به اجماع عام 
وقتي كه سنگ چخماق با فوالد برخورد كنند ،بارقه اي پديد .بيان نمايد چه كه نور حقيقت شعاع ساطع از تصادم افكار است.

مي آيد .انسان بايد عقايدش را در كمال آرامش،وسكون بسنجد.قبل از بيان عقائدش بايد آرائي را كه قبال ديگران بيان كرده 
ست ،بايد بالفاصله آن را اند به دقت مطمح نظر قرار دهد اگر متوجه شود كه نظري كه قبال ابراز شده صحيحتر و شايسته تر ا

با اين روش عالي او سعي مي كند به وحدت و حقيقت نائل  قبول كند نه آنكه لجوجانه به عقيدة خود متشبث گردد.
آنكه به عقيدة شخصي خردمند و دانا رجوع شودوالّا منازعه و  ماية تأسف است.در اين صورت بهترگردد.اختالف و انشقاق 
خواهد شد كه هيأت حكميه در مورد موضوع  تلف ومتغاير ابراز گردد و الزم ن نظريه هاي مخآطّي  مجادله واقع شود كه در

اتخاذ تصميم كند.حتي رأي اكثريت يا اجماع عام ممكن است غلط باشد.هزار نفر ممكن است به عقيده اي متمسك باشندوآن 
صحيح عبارت از تبادل آراءدر لهذا مشورت  عقيده اش صحيح باشد. غلط باشد،در حالي كه شخص آگاه و دانا ممكن است

روحانيت و در جو و حالتي از محبت است.اعضاء بايد با روح مودت به يكديگر محبت داشته باشند تا نتايج حسنه حاصل  كمال
  محبت و شفقت اس اساس است. شود.

  144-145)صلح پايان جنگ نيست ص 1912مي  2(ترجمه خطابه         

  

   



  قسمتي از بيانية رفاه عالم انساني - 6

، فرايندي است كه حضرت بهاءاهللا آن را مشورت آنچه در ايجاد مفهوم جديدي از سيستم روابط انساني نقشي اساسي دارد
بلوغ و ظهور خرد به مشورت "همچنين مي فرمايند:"در جميع امور مشورت الزم"توصية آن حضرت اين است كه  ناميده اند.

  گردد. "هويداظاهر و 

معيار حقيقت پژوهي اي كه مقتضي اين فرايند مشورت است به مراتب باالتر از الگوهاي مذاكره،معامله و مصالحه اي است كه 
معموال شاخص گفتگوهاي امروزي در امور بشري است.اين معيار نه تنها با فرهنگ اعتراض كه يكي ديگر از خصوصيات رايج 

هد شد بلكه در واقع دست يابي به آن شديدا فلج خواهد گشت.جرّو بحث، جنجال و تبليغات جامعه معاصر است ،حاصل نخوا
،شيوه اي خصمانه و تمامي ابزارهاي حزب گرائي كه از ديرباز چهره هاي آشناي اقدامات جمعي بوده است،براي دست يابي به 

نه ترين راه عمل از ميان گزينه هاي موجود در يعني به توافق رسيدن در بارة حقيقت يك موقعيت و برگزيدن عاقال –حقيقت 
  اساسا مضّر است. –هر زمان 

آنچه حضرت بهاءاهللا آن را ضروري مي دانند وجود فرايندي مشورتي است كه در آن افراد شركت كننده تالش مي كنند از 
ص خودش است،عمل نمايد.در ديدگاه هاي شخصي خود فراتر روند تا به عنوان اعضاي يك هيئت كه داراي منافع و اهداف خا

چنين جوي كه هم صراحت وهم نزاكت از خصوصيات آن است،نظرهائي كه در حين مذاكره به فكر يك فرد مي رسد به او 
تعلّق ندارد بلكه متعلّق به تمامي گروه است كه مي تواند آن را بپذيرد ،رد كند و يا آن را به بهترين وجهي كه براي نيل به 

ناسب است، اصالح نمايد.مشورت به همان ميزان موفقيت آميز خواهد بود كه شركت كنندگان بدون توجه هدف مورد نظر م
به آرائي كه هر يك قبل از ورود به مذاكرات داشته اند از تصميمات اتخّاذ شده پشتيباني نمايند.تحت چنين شرايطي اگر بر 

  به آساني مي توان آن را مورد تجديد نظر قرار داد.،د تصميمي كه قبال اتخّاذ شده روشن شو نارسائيِ ،اساس تجربه
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  مشورت بهترين راه ايجاد مشاركت عمومي- 7

بهترين راه ايجاد مشاركت عمومي از طريق مشورت است.اگر در مورد طرحي كه در مرحلة برنامه ريزي است با مردم 
ملحوظ گردد ،در اين صورت وقتي طرح به مرحلة اجراء در مي آيد،احتمال بيشتري دارد كه آنها مشورت شود و نظريات آنها 

در اين صورت اين فرايند مشورت از توان بالقوه  ،مشورت طبق الگوي بهائي صورت گيرد به عالوه اگر در آن مشاركت نمايند.
ردار است و در عين حال تضمين مي كند كه بهترين براي جذب نفوس و مجتمع ساختن آنها و ازدياد اتحاد بين آنها برخو
  نظريه ها از مجموعه دانش و حكمت موجود در جامعه استخراج گردد.

  "در جميع امور به مشورت متمسك شويد چه كه اوست سراج هدايت راه نمايد و آگاهي عطا كند"

  )بيان حضرت بهاءاهللا درلوح مقصود(                

مستلزم رشد زيرا اجراي مشورت به بهترين صورت د مشورت توجه زيادي مبذول شده است....در آثار بهائي به نفس فراين
صفات شخصي مانند خلوص نيت،انقطاع،فروتني،بردباري،ادب،اعتدال،عدالتخواهي،انصاف و غيره است.شركت در مشورت به 

مي شود و ارتقاء  ،كل جامعه تقويت نوبة خود مي تواند به رشد اين صفات در افراد كمك كند.در اثر رشد اين صفات در فرد
  مي يابد.

  (دكتر موژان مرمن)امرتوسعه از نظر امر بهائي              

  

  

  

  

  

   



  مشورت به قلم خانم مرضيه گيل- 8

مي گفت مشورت مانند پختن او  .كيت رانسوم كهلر مشورت بهائي را به طريقي فراموش نشدني و بي پيرايه توضيح مي داد
در پايان شما نه  همينطور الي آخر. نفر نمك مي ريزد،ديگري گوشت اضافه مي كند سومي سبزي مي افزايد وسوپ است .يك 

نه سبزي بلكه چيز تازه اي داريد كه نتيجة تمام آن چيزهائي است كه در كنار يكديگر قرار داده شده  نه گوشت، ،نمك داريد
  است.

از طريقي كه مشورت پيش رفته اصله خشنود است يا حداقل در يك مشورت موفق بهائي هر يك از اعضاء از نتيجة ح
احساس رضايت مي كند...به نظر من رازي وجود دارد كه سبب مي شود مشورت بهائي بسيار آسان شود.بايد آن را در 

 رِمفي م باراًلني غُفاجع"عبارت خاصي كه مد نظرم است مي كنيم. مناجات لقاء يافت كه در مقام حضرت عبدالبهاء زيارت
خود را مسموم  ةاست.معناي تمام اين مطلب در واقع اينكه (افراد)...بايد به يكديگر عشق بورزند .اگر مهر نورزند جامع"االحباء 

  خواهند ساخت كه در اين صورت ضعيفتر از آن خواهد شد كه اعضاء جديد جذب كند يا حتي اعضاء قديم را حفظ نمايد.

اي ":زيارت نمود .به آن حضرت عرض كرد ران اوليه امر مبارك به عكا رفت و جمال حضرت عبدالبهاء رايكي از احباء در دو
سيماي من "آن حضرت در كمال لطف و صفا فرمودند:"كاش مي توانستم وجه جميل شما را با خودم نزد ياران به امريكا ببرم 

  كه مرا در محبتي كه به يكديگر دارند ببينند.به آنها بگو  .،محبت من است.آن را نزد آنها ببر مهر من است

  

  

  مناجات خاتمه- 12

وايت     نادي به اسم توگمناميم م اي پاك پروردگار، جمعيم اُمناي امر تو، دو ديـده  ؛ از هر نام و نشـاني گذشـته ايـم و از مـا سـ ،
، دل به اميد تأييداتت زنـده ايـم و بـه وعـده جـانپرورت      .حبلِ هر والئي را گسسته ايم و به آئين جهان آرايت پيوسته دوخته.
. . پس اي موالي توانا , قوه بازو بنما و يد بيضاء از جيب اقتدار بـرون آر جاهديم و قضايايت را شاكر و حامد. در سبيلت مبسته

تـت    . آنچه را خود به مـا سـپرده  ن و صفوف اهل شبهات را در هم شكنولت ديرينه آشكار كقدرت و صكرُماي در آغـوش م
رت . ياران و ياورانـت را نصـ  ل مقصود برسانبِرَهان و به سرمنز. از هر قيدي و دامي ظه نما و به سبيل رضايت داللت كنمحاف

مدد ده تـا بـه    شورتي را به الهامات  غيبيه ات،. بر هر مجمعي پرتو هدايت بيفكن و عقد هر مده و برگزيدگانت را تأييد بخش
ام آ اين روز فيروز و عصر جهان افروز،من و مباركي يسه ات،خُدمشـروعات عظيمـه اي تأسـيس     ستانت در ظلّ تعليمات مقد

ه ترويج كنند و وحدت جمع اهل بها را محافظه نمايند ... توئي متوئي دستگير، تـوئي بيننـده و تـوئي    جير، نمايند و منافع عمومي
              . بنده آستانش شوقي     شنوا
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