
 یاران روحانی اهلل ابهی

 با امید به صحت و سالمت همه عزیزانو با نهایت امتنان از خدمات شما

مشورت را به عنوان جزء الینفک ، 2020ژوئن 18همانگونه که مستحضر می باشید بیت العدل اعظم الهی درپیام   
مورد اشاره قرار داده و نقش ان را در حیات جامعه و ایجاد اتحاد متذکر داشته  ما زندگی مادی و روحانی هر یک از
مشورت جزء الینفک از زندگی فردی و جمعی" تهیه گردیده سعی دارد با استمداد از  اند، برنامه پیشنهادی که باعنوان "

مندی از این اصل روحانی را در  ، اهمیت امر مشورت و نحوه بهرهآثار مبارکه و نیز هدایات بیت العدل اعظم الهی
 .جهت نیل به وحدت فکر و عمل در جامعه  به هر یک از ما متذکر گردد

 تأییداتتان روزافزون       
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  مناجات شروع-1

أْخَلْصنا ُوُجوَهَنا ِلَوْجِهَك الَكِريِم َواْنَقَطْعنا َعْن ُدوِنَك ِفي هذا اليْوِم الَعِظيِم َواْجَتَمْعنا ِفي هذا ِإلِهي ِإلِهي َنْحُن ِعَباٌد 
ِحِديَن اأَلْفَكاِر ِفي ِإْعالِء َكِلَمِتَك َبْيَن الَوَرى. َرب   َوايا، ُمتَّ ِفِقيَن اآلراِء َوالنَّ نا آياِت الُهِدى َوَراياِت  َرب  اْجَعلْ الَمْحِفِل الَجِليِل ُمتَّ

نا اأَلْعلى َوَمَظاِهَر َتْوِحيِدَك ِفي َمَلُكوِتَك  اِطَعَة ِديِنَك الُمِبيِن َبْيَن الَوَرى َوَخَدَمَة ِميَثاِقَك الَعِظيِم يا َربَّ اأَلْبَهى َوَكَواِكَب السَّ
َبًة الَفْجِر َعَلى اأَلْرَجاِء. َرب  اْجَعْلنا ُبُحورًا َتَتالَطُم ِبأَ  ْمواِج َفِيِضَك الَعِظيِم َوُنُهورًا َداِفَقًة ِمْن ِجَباِل َمَلُكوِتَك الَكِريِم َوَأْثمارًا َطي 

َحًة ِبَنِساِئِم َمْوِهَبِتَك ِفي َكْرِمَك الَبِديِع. َرب  اْجَعْل َأرْ  َقًة ِبآياِت َعَلى َشَجَرِة أْمِرَك الَجِليِل َوَأْشَجارًا ُمَترن   َتْوِحيِدَك َواَحنا ُمَعلَّ
ِفَق ات   اِج َوَنتَّ حاَد اأَلْمواِج ِمَن الَبْحِر الَموَّ ِحَد ات  ى َنتَّ َراِج َوُقُلوَبنا ُمْنَشِرَحًة ِبُفيوَضاِت َتْفِريِدَك َحتَّ اِطَعِة ِمَن الس  ِة السَّ فاَق اأَلِشعَّ

ى ُتْصِبَح َأْفَكاُرنا َوآَراُؤنا َوِإْحَساَساُتنا حَ  اِج َحتَّ َك َأْنَت الَكِريُم الَوهَّ فاِق ِفي اآلَفاِق. ِإنَّ ِقيَقًة َواِحَدًة َتْنَبِعُث ِمْنها ُروُح االت 
ِحيُم  ُؤوُف الرَّ َك َأْنَت الُمْعِطي الَعِزيُز الرَّ اُب َوِإنَّ  ع ع        الَوهَّ

 83ص 1منتخبات مکاتیب ج                                                                                       

 

 

 

 مناجات دوم -2

ای موالی توانا قوه بازو بنما و ید بیضا از جیب اقتدار برون آر قدرت و صولت دیرینه آشکار کن و صفوف اهل شبهات 
را در هم شکن آنچه را خود بما سپردُه در آغوش مکرمتت محافظه نما و بسبیل رضایت داللت کن از هر قید و دامی 
برهان و بسر منزل مقصود برسان *نمایندگان امرت را از هر آالیشی پاک و مقدس نما و جامه بّر و تقوی بپوشان 
مرّوجین شریعتت را قوه قلب عطا کن و بحکمت کبری داللت فرما یاران و یاورانت را نصرت ده و برگزیدگانت را تائید 

را بالهامات غیبیه ات مدد ده تا بیمن و مبارکی این روز  بخش بر هر مجمعی پرتو هدایتت بیفکن و عقد هر مشورتی
فیروز و عصر جهان افروز خّدام آستانت در ظل تعلیمات مقدسه ات مشروعات عظیمه ای تاسیس نمایند و منافع  
عمومیه ترویج کنند وحدت جمع اهل بهاء را محافظه نمایند و بر تحکیم روابط معنویه بین شرق و غرب جامعه بهایی 

ام نمایند و به تبیین و تشریح اصول و فروع آئین مقدست زبان گشایند و سنن و احکامت را بقدر مقدور بموقع قی
اجرا گذارند دائره معارف را در اقالیم خویش وسعت دهند و رنگ تعصب و تقلید را از مرایای قلوب هموطنان خویش  

مبرهن سازند و اعالم استقالل و غلبه ظاهره اش را علی  بزدایند عمومّیت جامعّیت و قّهاریت امر بهاء را بر مدعیان
 بنده آستانش شوقی               . اعلی قلل اآلفاق بر افرازند توئی مجیر و دستگیر توئی بیننده و توئی شنوا

 ۲۴ص مجموعه مناجاتهای حضرت ولی امراهلل                                                                  

 

 



 حضرت بهاء اهللمبارکه بیانات -3

یا حیدر، بشنو ندای مظلوم را و بر امراهلل بایست، ایستادنی که جلوس و ُقُعود او را نیابد و به او نرسد. امروز آنچه 
،نصرت امراهلل به حکمت و بیان است. بنشینید و در اجرای امور مشورت نمائید و به کمال سکون و وقار  الزم است

 .آنچه سبب عّزت و ارتفاع امراهلل است،عمل کنید

 130ص 28آثار قلم اعلی شماره                

رانی در عاَلم ظلمانی . راه نمايد و راج نويقين تبديل نمايد. اوست ِس ه مشورت بر آگاهی بيفزايد و ظّن و گمان را ب "
 مشورت ظاهر و هويدا".   ه د برَ و ظهورخِ  غبوده و خواهد بود و بلو غمقام کمال و بلو هدايت کند.از برای هر امری

  60ص  8ج مائده آسمانی                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -4

 هواالبهی

است و  ر در اموربص  . شور سبب تَ تا بآنچه موافق است اّطالع يابد ،مشورت نمايد انسان بايد ،در امور جزئی و کّلی 
انسان  حقيقِت  رچمنستاِن د گردد و َمعين حيات طالع ،خ اهل مشورتمجهول . انوار حقيقت از رُ  تعّمق در مسائلِ 

مشورت در نهايت محّبت ِِ اعضاءزّين شود ولی بايد اثمار بديعه مُ ه وجود بۀ عّزت قديمه بتابد و سدر . انوارجاری گردد
نمايند  مشورت از اعظم اساس الهی و بايد افراد مّلت در امور عاديه نيز شور و الفت و صداقت با يکديگر باشند. اصول

 ع ع ".                      

 412ص 3امرو خلق ج                                                                                             

 



 بیان مبارک حضرت عبدالبهاء-5

جمیع  فانی محض شمرد. ،دح و ستایش نماید و خود را در حضور سایرینهر یک از یاران باید دیگری را بسیار مَ 
ُمجری گردد.قسم به حق  ،مواضیع باید در جلسه مورد مشورت قرار گیرد و هر آنچه که رأی اکثریت به آن تعّلق گرفت

ست که جمیع در مورد تصمیمی خطا مّتفق القول گردند تا آنکه در مورد تصمیم صحیح اختالف آراء یابند. چه بهتر آن
که آراء مختلف ممکن که منشاء اختالف شود و مورث تباهی شود.در حالیکه اگر در یک مورد تصمیم خطا اّتخاذ شود 

اد محفوظ ماند.این هر نقصی را جبران کند و نهایتا به در صد مورد دیگر تصمیمات صحیح اّتخاذ نمایند و اتفاق و اّتح 
 .اصالح خطا منتهی گردد

 146صلح پایان جنگ نیست ص                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۰۱۵دسامبر  ۷پیام قسمتی از -6

روحانی انفرادی خود را ...اّحباء هم باید به ادارٔە امور جامعه خود بپردازنند، هم وظایف ": بیت العدل اعظم میفرمایند
انجام دهند و هم در کمال محبت و مهربانی یکدیگر را حمایت و تشویق نمایند. الزمه موفّقیت در این راه اینست که 
با ایمان به قدرت میثاق و قؤە کلمة اهلل بیش از پیش مطمئن باشند که موانع موجود از بین خواهد رفت و امور 

م وترتیب دلخواه تمشیت خواهد یافت. آنچه باید مورد توجه خاص قرار گیرد آنست جامعه اسم اعظم مجددا" به نظ
که با وجود روشن نبودن جزئیات در بسیاری از امور برای اتحاد اّحباء در این ایام یکی از اساسی ترین مسئوّلیت های 

ند، به حسن ّنیت یکدیگر دوستان حضرت رحمان آنست که از انتقاد و یا تجزیه و تحلیل رفتار همدیگر بپرهیزن
اطمینان داشته باشند و علی رغم فشارها و تضیقات وارده ، وحدت جامعه را حفظ نمایند . ...هدف اّحبای جانفشان 
ایران در این دوران پر بحران تقّویت یک جامعه پویا و ایجاد انسجام بین تمامی فعاّلیت های جامعه چه در زمینه 

ئض روحانی فردی و چه در دیگر میادین خدمت میباشد. این کار همانا از طریق مشورت تمشیت امور چه در انجام فرا
   ." بهائی و اطمینان تام به اینکه این شرایط سخت ، سرانجام به پایان خواهد رسید قابل حصول است



 2009می   19پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ قسمتی از -7

اصول بنیادین آیین بهائی مقّرر داشته و »بلوغ و ظهور خرد« را موکول به آن حضرت بهاءاهلل حکم مشورت را یکی از 
دانسته و تأکید فرموده اند که تمّسک به مشورت »سبب و عّلت آگاهی و هوشیاری و خیر و سالمتی بوده و خواهد 

وست سراج نورانی در بود.« همچنین میفرمایند: »مشورت بر آگاهی بیفزاید و ظّن و گمان را به یقین تبدیل نماید ا
عالم ظلمانی راه نماید و هدایت کند.« مشورت راه گشای امور فردی و اجتماعی بوده رشد و پیشرفت و اّتحاد پایدار 
جامعه را تضمین مینماید و برای تمشیت امور بشری ضروری است. حضرت عبدالبهاء آن را »سبب فتوح کّلی در امور« 

 .ه اندو »جاذب عون و عنایت حّق« دانست

همان طور که مّطلع هستید، مشورت بهائی باید در نهایت محّبت و صمیمّیت و اّتحاد صورت گیرد. کسانی که به 
مشورت میپردازند باید با تبّتل و ابتهال و اشتیاق به کسب تأییدات از افق ابهی، نظرات خود را با کمال آزادی و بدون 

حترام کامل ابراز دارند و به منظور نیل به اّتحاد نظر با دّقت و تمّعن و پافشاری بر عقاید شخصی و با رعایت ادب و ا
انصاف به اظهارات دیگران توّجه نمایند. حضرت عبدالبهاء توصیه میفرمایند که اگر تصمیم گیری در مورد موضوعی به 

وّقف ساخت و در وقت  بحث های طوالنی و یا خدای ناکرده مشاجره و اختالف منجر گردد میتوان آن را موّقتًا مت
مناسب دیگری مجددًا به آن پرداخت. مطمئن باشید که با مساعی خالصانۀ خود در اجرای این اصول از طریق 
مشورت در بین خانواده ها و یا در گروه های کوچک و به مدد تأییدات الهی و به قّوۀ میثاق به حّل و فصل اکثر 

د توّجه داشت که هدف از مشورت همیشه وصول به تصمیمی نهایی مسائل توفیق خواهید یافت. در این مورد بای
نیست بلکه در بسیاری از موارد منظور تبادل افکار جهت روشن تر شدن مواضیع و ایجاد وحدت نظر است. البّته به 

ا باید این نکته نیز واقفید که رسیدگی به بعضی از مسائل به نحو مطلوب شاید در شرایط فعلی امکان پذیر نباشد لذ
 .آن را در نهایت صبر و بردباری به آینده موکول نمود

بعضی از دوستان سؤاالتی راجع به ضیافات نوزده روزه مطرح نموده بودند. ضیافت منصوص کتاب مستطاب اقدس 
است و از سالهای اّولّیۀ تاریخ امر مبارک یکی از خصوصّیات حیات روحانی و اجتماعی جامعۀ اسم اعظم و امری 

سی جهت پیشرفت افراد و جامعه بوده است و تشکیل مرّتب آن البّته باید با رعایت حکمت و مالحظۀ اوضاع و اسا
احتیاجات محّلی صورت گیرد. در چارچوب هدایات صریح در بارۀ ماهّیت و هدف ضیافت، احّبای عزیز آزادی عمل 

 .قابل توّجهی در طرز برگزاری این جلسات دارند

  2009می 19                                     

 

 

 

 

 



 مشورت وسیله ای برای اتحاد افکار و اعمال-8

برای یک بهائی نظرات متفاوت، بجای آنکه عامل نفاق و برخورد باشد، باید تائید الهی را برای بشر نمودار سازد. تعبیر  
تفاوت آراء اگر بنحوی ثمربخش مجرایی در فردی، ثمر نیروی تعقل ماست و به درک بهتر ما از تعالیم کمک می کند. 

مسیر تحری حقیقت قرار گیرد، می تواند سرمایه ای برای بشر باشد. جائی که تعالیم کتاب روشن نیست، جائی که 
تعابیر شخصی متفاوت است، یا جایی که نظرات در باره کاربردهای تعالیم متفاوت است، مشورت وسیله ای برای 

مومنین فراهم میاورد. مشورت فقط بمنظور دستیابی به یک هدف معین درباره یک مسئله بکار اتحاد افکار و اعمال 
نمیرود، بلکه در جستجوی فهم واضحتر نیز میباشد. حضرت بهاءاهلل میفرمایند" در جمیع امور به مشورت متمسک 

عبدالبهاء توضیح می فرمایند  شوید"، "زیرا سبب آگاهی و بیداری و منبع خیر و سعادت بوده و خواهد بود" و حضرت
که مشورت در هدفش تحری حقیقت را دربردارد. و در توقیعی از قبل حضرت شوقی افندی می فرمایند: "اصل 
مشورت که یکی از اساسی ترین قوانین نظم اداری است باید در همه فعالیتهای امری که بر مصالح جمعی امر تاثیر 

و  تعاون و تبادل مستمر افکار و نظرات است که امر مبارک می تواند حفظ شود دارد بکار گرفته شود، زیرا از طریق
 مصالحش را ترویج نماید. "ترجمه

 ۱۷الهی واقعیت اجتماعی ص رظهو                                                                              

 

 

 

 شور و مشورت.9

 :خطاب به احبای ایران می فرمایند 2020ژوئن 18رخ ل اعظم الهی در پیام مودبیت الع

آنچه به خصوص شایان توجه است آنکه درغیاب تشکیالت اداری بهائی مؤمنین دلسوز و جانفشان امر حضرت یزدان "
در آن سرزمین مقّدس موفق شده اند که مشورت را جزئی الینفک از زندگی فردی و جمعی خود قرار داده و به طور غیر 

خودجوش برای رتق و فتق امور و تشویق و حمایت متقابل از یکدیگر حرکت نمایند و علیرغم مشکالت فراوان  رسمی و
به خدمات فردی در میادین مختلف قائم باشند و در عین حال به اتّحاد جامعه نهایت توجه را مبذول دارند و انسجام 

 "...فعالیتها را نیز تا حد امکان حفظ نمایند
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