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 مناجات خاتمه-11

 هُواالبهی      

 

مهربان، شکر ترا که شاهراه حقیقت نمودی و عنایت فرمودی و صبح روشنی طالع و درخشنده و ای بخشنده 

ی انیسا مأوی بخشیدی و بزم الست آراستی و از جام شجره نمودی و فضای گلشنی واسع بگستردی در ظلّ

س عهد و ی ثابتان این دوستان را محشور نمودی ای مهربان، توئی مؤسّ میثاق سرمست فرمودی و در زمره

ی منتقم از متزلزالن. )مجموعهبیخردان و  ذلّو پناه راسخان؛ ای منّان، توئی مُ أپیمان؛ ای یزدان، توئی ملج

 (135ی مناجات های حضرت عبدالبهاء، فقره

 

 

 

 
 

 مناجات شروع:-1

 هُو اللّه

 

ای پروردگار، این دوستانت را در بوستان عنایت و گلستان موهبت در کنار جویبار احدیّت سروهای 

درخشان نما، و این تشنگان پُرنضارت و طراوت فرما، و این اختران نورانی را در خاور رحمانی روشن و 

پایان وارد کن، و این گمگشتگان صحرای اشتیاق را به وثاق نور آفاق درآر، تا در ی هجران را بر بحر بیبادیه

ی توحید به تمجید تو مشغول گردند و در انجمن امکان سرمست جام تو شوند و در بزم الست هر کلمه ظلّ

وبان، در وجد و سرور آید و در شوق و شور نغمه آغاز کند که یک قدحی به دست گیرد و رقص کنان و پاک

محیّر عقول و شعور گردد. ای یار مهربان، ای پاک یزدان، عنایتی نما، موهبتی عطا فرما، احسانی کن، تأییدی 

یِّد و ؤت موفّق گردیم و مؤیَّد شویم. توئی مقتدر و توانا و مسده، توفیقی بخش، تا به آنچه رضای مبارک ا

 (367ی های حضرت عبدالبهاء، فقرهی مناجات)مجموعه. اناد

 



 
 

 لوح مبارک حضرت بهاء اهلل  -3

 فرمایند:حضرت بهاءاهلل می

کتاب الهی ظاهر و کلمه، ناطق؛ ولکن نفوسی که به او متمسّک و سبب و علّت انتشار گردند مشاهده 

آدم. شود، الّا قلیل و آن قلیل، اکسیر احمر است از برای نحاس عالم و دریاق اکبر از برای صحّت بنینمی

شنوید ندای مظلوم را و به آنچه ای دوستان الهی، بحیات باقیه منوط به قبول این امر اعزّ ابدع اعلی است. 

)او هر که را بخواهد به راه ؛ انّه یهدی من یشاء اِلی صراطه المستقیم سبب ارتفاع امرالهی است تمسّک نمائید

به ضعیف از او به طراز قوّت ظاهر و فقیر به اکلیل غنا مزیّن. که . این امریست نماید(راست خود هدایت می

به اصالح عالم و انتشار امر مالک قدم عمر گرانمایه را و  تمسّک نمائید کمال روح و ریحان به مشورت

)او همه را به کار نیک امر . انّه یأمر الکلّ بالمعروف و ینهی عن کّل ما یضیع به مقام االنسان مصروف دارید

ت بهاءاهلل نشر . )منتخباتی از آثار حضرنماید(سازد منع میفرماید و از هر آنچه مقام انسان را ضایع میمی

 (122آلمان، ص

 

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

 

 فرمایند:حضرت عبدالبهاء می

راء نفوس متعدّده البتّه آنست که آمورٌ بها سؤال نموده بودید؛ از مشورت مقصود أم در خصوص مشورتِ

شور مقبول ؛ نظیر قوّت نفوس کثیره )که( البتّه اعظم از قوّت شخص واحد است؛ لهذا بهتر از رأی واحد است

ی عمومیّه. مثالً شخصی را کاری ی شخصیه گرفته تا امور کلّیّهن از امور عادیّهآ، و مورٌ بهأدرگاه کبریا و م

است گردد و حقیقت حال در پیش، البتّه اگر با بعضی اخوان مشورت کند، البتّه تحرّی و کشف آنچه موافق 

ای به جهت امور خویش با یکدیگر مشورت نمایند، ن، اگر اهل قریهآواضح و آشکار شود و همچنین ما فوق 



 
 

البتّه طریق صواب نمودار شود، و همچنین هر صنف از اصناف؛ مثالً اهل صنعت در امور خویش با یکدیگر 

شور مقبول و محبوب، در هر خصوص و . خالصه ار در مسائل تجاریّه مشورت کنندمشورت نمایند و تجّ

؛ امّا مشورت مجلس شور سیاسی عمومی ملکی و ملکوتی یعنی بیت عدل، آن به انتخاب عمومست و امور

، 2ن شوراء تقرّر یابد، معمولٌ به است. )مکاتیب عبدالبهاء جلدآراء در آکثریّت اراء یا آآنچه )به( اتّفاق 

 (313ص

 

 

خش به جهت تأمل بیشتر بر روی آثار مبارکه می باشد و می توان پس از مرور دوستان عزیز این ب-5

 مجدد بر روی مفاهیم آن تعمق نمود
 

 :که در بخش روحانی زیارت گردید نکات کلیدی منتخب از الواح مبارکه-

 از لوح اوّل:

 نمائید.ای دوستان الهی، بشنوید ندای مظلوم را و به آنچه سبب ارتفاع امرالهی است تمسّک 

 به کمال روح و ریحان به مشورت تمسّک نمائید.

 .به اصالح عالم و انتشار امر مالک قدم عمر گرانمایه را مصروف دارید

 

 از لوح دوّم:

 .راء نفوس متعدّده البتّه بهتر از رأی واحد استآ

 مورٌ به.أشور مقبول درگاه کبریا و م

 شور مقبول و محبوب، در هر خصوص و امور.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

محل اجرای  خصوصیت مشورت بهائی، گزیده ای از پیامهای بیت العدل اعظم الهی در خصوص:"-6

 خصائص مجریان مشورت بهائی و نتایج اجرای مشورت( ،نحوه اجرای مشورت بهائی مشورت بهائی،

 

 

 :بخش اول

ع شخصی و ی صحیح آن کار آسانی نیست؛ زیرا مستلزم ترک منافآموختن فن مشورت و اجرای نحوه .1

ابتعاد از تمایالت نفسانی و مجاهدت در پرورش روح و ابراز صراحت لهجه و آزادی فکر و نیز رعایت 

جون  11باشد. )ی فکر و احترام و تسلیم قلبی نسبت به تصمیم اکثریت می ادب و نزاکت و سعه

1966) 

اند. این روش عی قرار دادهیافتن به توافق در اجرای امور جمی دستحضرت بهاءاهلل مشورت را وسیله .2

های گیریکار بست؛ و در واقع در مورد انواع تصمیمتوان در خانواده و بین زن وشوهر نیز بهرا می

 (1993ژانویه  24کار برده شود. )گروهی که احبّاء در آن شرکت دارند نیز باید به

حیات بهایی است. استفاده از این ی مشورت از جمله اصول بنیادین این آیین نازنین و اسباب الزمه .3

ها نیز به آن مکلّف ی پربها و ارزشمند الهی منحصر به مؤسّسات امری نیست؛ بلکه افراد و خانوادههدیه

ها کمک شایانی به بلوغ و ی مشورت در بین خانوادهو موظّف هستند. مطمئن باشید که ترویج فزاینده

 -2119مارس  18تری آماده خواهد ساخت. )خدمات وسیعکارآیی جامعه خواهد نمود و شما را برای 

 خطاب به احبای ایران(

 

 

 

 :بخش دوم

به نقش مؤثّر مشورت در بلوغ و کارآیی جامعه اشاره نمودیم و از این رو  2119مارچ  18در پیام مورّخ  .1

خبر گسترش بیشتر آن موجب کمال خوشوقتی و سرور این جمع شد. حضرت بهاءاهلل حکم مشورت را 

را موکول به آن دانسته و تأکید « بلوغ و ظهور خرد»یکی از اصول بنیادین آیین بهایی مقرّر داشته و 

« سبب و علّت آگاهی و هوشیاری و خیر و سالمتی بوده و خواهد بود.»ه تمسّک به مشورت اند کفرموده

 خطاب به احبای ایران( -2119می  19)

مشورت بر آگاهی بیفزاید و ظنّ و گمان را به یقین تبدیل نماید. »فرمایند: حضرت بهاءاهلل... همچنین می .2

مشورت راه گشای امور فردی و اجتماعی « دایت کند.اوست سراج نورانی در عالم ظلمانی؛ راه نماید و ه



 
 

نماید و برای تمشیت امور بشری ضروری بوده رشد و پیشرفت و اتّحاد پایدار جامعه را تضمین می

 19اند. )دانسته« جاذب عون و عنایت حقّ»و « سبب فتوح کلّی در امور»است. حضرت عبدالبهاء آن را 

 خطاب به احبای ایران( -2119می 

ان طور که مطّلع هستید، مشورت بهایی باید در نهایت محبّت و صمیمیّت و اتّحاد صورت گیرد. هم .3

پردازند باید با تبتّل و ابتهال و اشتیاق به کسب تأییدات از افق ابهی، نظرات کسانی که به مشورت می

مل ابراز دارند و خود را با کمال آزادی و بدون پافشاری بر عقاید شخصی و با رعایت ادب و احترام کا

 -2119می  19به منظور نیل به اتّحاد نظر، با دقّت و تمعّن و انصاف به اظهارات دیگران توجّه نمایند. )

 خطاب به احبای ایران(

 

 

 

 بخش سوم

ها و یا ی خود در اجرای این اصول از طریق مشورت در بین خانوادهمطمئن باشید که با مساعی خالصانه .1

ی میثاق به حلّ و فصل اکثر مسائل توفیق خواهید و به مدد تأییدات الهی و به قوّههای کوچک در گروه

یافت. در این مورد باید توجّه داشت که هدف از مشورت همیشه وصول به تصمیمی نهایی نیست؛ بلکه 

می  19تر شدن مواضیع و ایجاد وحدت نظر است. )در بسیاری از موارد منظور تبادل افکار جهت روشن

 خطاب به احبای ایران( -2119

شوند به خوبی واقفند که هر یک از عزیزانی که گه گاه برای انجام خدمتی مخصوص دعوت می .2

جانشینی برای اعضای هیئت خادمین نیستند و هیچ گونه مسئولیّتی راجع به امور شخصی و جمعی احبّا 

دوستان هم فکری و همراهی نمایند و ی خود میدانند تا با ندارند، بلکه در مقام یک فرد بهایی وظیفه

ی خضوع و خشوع ایشان خواهد داشت. آگاهند که میزان موفّقیّت شان در این راه بستگی تام به درجه

ی خود نمایند و سایرین را نیز به این از تحمیل نظر خویش بر دیگران احتراز جسته مشورت را پیشه

 -2119جون  11م گیری مساعدت خواهند کرد. )کار تشویق نموده از این طریق آنان را در تصمی

 خطاب به احبای ایران(

دیگر مشورت نمایند و مطمئن باشند که با رعایت اصول معهد اعلی احبّا را تشویق فرمودند که با هم .3

شان به زیور درایت و حکمت مزیّن خواهد گشت. حال نیز جوانان بهایی، تصمیمات و اقدامات مشورت

های اجتماعی دارند با والدین، ی سؤاالتی که راجع به مشارکت خود در فعّالیتدر باره توانندبهایی می

 (2111ژانویه  22فامیل و کسانی که به قضاوت آنان اطمینان دارند مشورت نمایند. )

 

 

 
 



 
 

 بخش چهارم:

از جهان در بسیارند مسائلی که این فرایند یادگیری که اکنون در جوامع مختلف بهایی در هر گوشه  .1

ها بپردازد؛ از جمله:..فراهم ساختن تمهیداتی برای یک فرایند مشورتی که در جریان است، باید به آن

مند گردد؛ فرایندی که در نقش اقدامی جمعی در جستجوی گیری از افکار و آرای متنوّع بهرهآن تصمیم

نهد، آنچه را ی بر تجارب عملی را ارج های شخصی، اطاّلعات مبتنبستگی به دیدگاهواقعیّت و فارغ از دل

ی توافق بین المصالحهکه صرفاً یک نظر و یک رأی است به مقام واقعیّت ارتقا ندهد و حقیقت را وجه

 (2113مارس  3نفع نسازد. )های مخالف ذیگروه

تمامی شود که در آن بیش از پیش فرصتی انگاشته می های منعقده برای تأمّل و تفکّرگردهمایی .2

ی کنندگان از همهباشد. شرکتافزا میمشورتی جدّی و روح های جامعه موضوع شور وفعّالیت

کنند و با شوند و در پرتو آن، مفهوم مساعی خود را بیشتر درک میمی آوردهای حاصله مطّلعدست

ی فرایند باره گیری از تجارب دیگران، دانش خود را درهای مؤسّسات و بهرهتوصیه برداشت بهتری از

 (2113دهند. )رضوان افزایش می رشد

های امید معهد اعلی آن است که یاران رحمان )در ایران( با تشبّث به حبل مشورت به یافتن راه حل .3

ی تشخیص راه اید موفّق شوند و آگاه باشند که الزمهمناسب برای سؤاالتی از قبیل آنچه مطرح فرموده

ن عزیزان پیوسته بر اساس استقامت سازنده، صبر، رعایت حکمت، صحیح این است که مشاورات آ

 7پرهیز از رفتار مصرّانه، آمادگی و تمسّک خالصانه و همگانی برای حفظ اتّحاد و وحدت جامعه باشد. )

 (2114دسامبر 

 این بخش را می توان به عنوان جمعبندی مطالب در وقت مناسب و به نحو مقتضی اجرا نمود

 

 
 

 فهرست بعضی از اطالعات موجود در فقرات نصوص                     
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 ب( محل اجرای مشورت بهایی:
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 تحمیل نظر خود به دیگراناحتراز از  .13

 تشویق سایرین به رعایت اصل مشورت .14

 پرهیز از رفتار مصرّانه .15

 حفظ اتّحاد و وحدت جامعه .16

های )تمامی فعّالیت ه( مورد اجرای مشورت بهایی:

 جامعه(

 )نیل به اتّحاد نظر( و( هدف و مقصد مشورت بهایی:

 ز( بعضی از نتایج اجرای مشورت بهایی:

 عهبلوغ و کارآیی جام .1

 ظهور و بلوغ خرد فردی .2

 افزایش آگاهی و هوشیاری .3

 تبدیل ظنّ و گمان به یقین .4

 بروز راهنمایی و هدایت .5

 تضمین رشد و پیشرفت جامعه .6

 تضمین اتحاد پایدار جامعه .7

 ایجاد وحدت نظر .8

 گیریمساعدت در تصمیم .9

 گیری از افکار و آرای متنوّعمند گشتن تصمیمبهره .11

 جامعهی دستاوردهای اطّالع از همه .11

 افزایش دانش فرد از فرایند رشد .12

 های مناسب برای سؤاالتیافتن راه حل .13

 ح( اهمیت گسترش مشورت بهایی:

خبر گسترش آن موجب کمال خوشوقتی و سرور معهد  .1

 اعلی است.

معهد اعلی احبا را تشویق فرمودند با همدیگر مشورت  .2

 نمایند.

با  امید معهد اعلی آن است که یاران رحمان )در ایران( .3

فت راه حل های مناسب تشبث به حبل مشورت به یا

توفیق یابند


