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1
مناجات شروع

ُ
هوالله

ّ
عبودیتت همدم و دمساز فرما قلوب را نورانی فرما و وجوه را رحمانی کن تا بنیان ّ
محبت و مهربانی
ای پروردگار یاران را کامکار کن و به
در عالم انسانی تأسیس گردد و نوع بشر به یکدیگر مفتون و مهر پرور گردند شرق دست در آغوش غرب نماید فرنگ بی درنگ
ّ
سبیل ّ
محبت پوید ترک تاجیک را همدم داند و هم آغوش و مهربان شمرد کل با هم در نهایت الفت و یگانگی معاشرت و مصاحبت
نمایند بیگانگی نماند ذکر اغیار نشود و همدگر را آشنا و یار و غمگسار گردند .ای پروردگار این شب تار را روز روشن فرما و این بغض و
ّ
عداوت بین ملل را به انس و ّ
محبت مبدل کن تا عالم آفرینش آسایش یابد و جهان پر غرور از عالم الهی نصیب موفور جوید توئی
مقتدر و توانا و توئی بخشنده و درخشنده و بینا  .ع ع
مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص 51

2
آیات کتاب مستطاب اقدس
ّ
ّ ٌّ
ّ ُ
ُ
ُ
ّ
اکم ان ت ُأخ ُذ ُکم ح َّ
نکم عرف َّ
"عاشروا مع الدیان با َّلر ْوح و ّ
البریه کل ُبدء من الله و یعود
الجاهلیه بین
می ُه
الرحمن ای
الریحان لیجدوا م
الیه ا َّن ُه لم ُ
بدء الخلق و مرج ُع العالمین( ".بند )144
ُ
"ل ُتعاشروا مع الدیان و ُتب ِّل ُ
غوا امر ر ِّب ُکم ّ
الرحمن هذا لکلیل العمال لو انتم من العارفین( ".بند )75

3
نصوص حضرت بهاءالله
حضرت بهاء الله می فرمایند:
" وجه حق از افق اعلی به اهل بهاء توجه نموده و می فرماید در جمیع احوال به آن چه سبب آسایش خلق است مشغول باشید همت را
در تربیت اهل عالم مصروف دارید که شاید نفاق و اختالف از ما بین امم به اسم اعظم محو شود و کل ،اهل یک بساط و یک مدینه

مشاهده گردند .قلب را منور دارید و از خار و خاشاک ضغینه و بغضا ّ
مطهر نمائید کل اهل یک عالمید و از یک کلمه خلق شده اید
نیکوست حال نفسی که به محبت تمام با عموم انام معاشرت نماید"1.
و در بیان دیگر می فرمایند:
ّ
"اهل بها که از رحیق معانی نوشیده اند به کمال روح و ریحان با اهل عالم معاشرت نمایند و ایشان را متذکر دارند به آن چه که نفع
آن به کل راجع است این است وصیت مظلوم اولیاء و اصفیای خود را .عالم به محبت خلق شده و کل به وداد و اتحاد مأمورند"2.
و نیز می فرمایند:

"ای اهل بها با جمیع اهل عالم بروح و ریحان معاشرت نمائید اگر نزد شما کلمه یا جوهریست که دون شما از آن محروم به لسان
ّ
ّ
محبت و شفقت القا نمائید اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل و اّل او را به او گذارید و درباره او دعا نمائید نه جفا  .لسان شفقت
ّ
جذاب قلوب است و مائده روح و بمثابه معانیست از برای الفاظ و مانند افق است از برای اشراق آفتاب حکمت و دانائی"3.
درلوح طرازات می فرمایند:
ِّ ّ
"طراز ّ
دوم معاشرت با ادیان است بروح و ریحان و اظهار ما اتی به ُمکل ُم الطور و انصاف در امور اصحاب صفا و وفا باید با جمیع اهل
ّ
ّ
ّ
ّ
عالم به روح و ریحان معاشرت نمایند چه که معاشرت سبب اتحاد و اتفاق بوده و هست و اتحاد و اتفاق سبب نظام عالم و حیات امم
است"4.
-1لئالی حکمت ج  3ص 34
-3گلزار تعالیم بهائی ص 150

-2امر و خلق ج  3ص 213
-4مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس ص 18

4
نصوص حضرت عبدالبهاء
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
ّ
"در کتاب اقدس جمیع را اذن فرمودهاند که با طوایف مختلفه عالم بکمال روح و ریحان معاشرت نمایند لجل القای کلمةالله چه اگر
ّ ّ
اجتناب نمایند احدی از امرالله اطالع نیابد و بافق اعلی فائز نشود"1.
همچنین:
"اگر هر نفسی از ّ
احبا با نفسی از غافلین طرح دوستی و راستی اندازد و بکمال مهربانی با او معاشرت و مجالست نماید و در ضمن
باخالق و اطوار و حسن رفتار و تربیت الهی و وصایا و نصایح ّربانی سلوک نماید ّ
البته کم کم آن شخص غافل را بیدار کند 2"...
و نیز:
" اجتناب و احتراز و خشونت سبب اشمئزاز قلوب و نفوس گردد و محبت و مالطفت و مدارا و مالیمت سبب اقبال نفوس و توجه
قلوب شود .اگر شخصی از مؤمنین موحدین در حین مالقات با نفسی از ملل اجنبیه اظهار احتراز نماید و کلمه موحشه عدم تجویز
ّ
مکدر گردد که اگر ّ
شق القمر نیز بیند اقبال به
معاشرت و فقدان طهارت را بر زبان راند آن شخص اجنبی از این کلمه چنان محزون و
حق ننماید و ثمره اجتناب این باشد که اگر در قلب آن شخص ّ
توجه قلیلی الی الله بوده از آن نیز پشیمان گشته به کلی از شاطئ بحر

ایمان به بادیه غفلت و بطالن فرار نماید"3...
و نیز:
" یاران الهی با نفوس سائره طرح الفت افکنند و به کمال محبت و مؤانست پردازند این نوع معاشرت در اکثر نفوس تأثیر نماید و
ً
گوش به کالم دهند و چون استعداد القاء کلمه بینند به حکمت القاء کلمه کنند اول باید کوشید تا استیحاش در خلق نماند مثال هر
یک از احبا در هر سال یک نفری انتخاب کند ابتدا حسن معاشرت نماید تا وحشت نماند بعد به تدریج تبلیغ کند این بهترین طرق
است"4.
-1گنجینه حدود و احکام ص 269

-2گلزار تعالیم بهائی ص 100

-3امر و خلق ج  3ص 222

-4پیام آسمانی ج  1ص

5
صفحه ای از بدایع اّلثار
سؤال از چگونگی معامله و معاشرت با نفوس بی ادب و بد اخالق کردند فرمودند:
آن نفوس بر چند قسمند :اشخاصی هستند آلودگی آنها به درجه ای است که حشر با آنها غیر مفید بلکه ّ
مضر است .البته از آن گونه
نفوس دوری ّلزم است .اما کسانی هستند بد اخالق و بد رفتار که اصالح حال آنها ممکن است؛ چندان نباید اجتناب نمود .ولی
معاشرت با آنها باید محض بیداری و آگاهی ایشان باشد .ولکن مردمان بی حوصله بی صبر یا بی گذشت که نیت خیر دارند ولو
سلوک ندارند؛ البته نباید آنها را مبغوض دانست .زیرا صادقند نه کاذب؛ امینند نه خائن و قس علی هذا .حال از آدم های خوش
اخالق گفتگو نماییم که نورانی اند و رحمانی با خلوص و خضوعند و با وفا و ثبوت؛ خوش خو و مهربانند و مایه سرور دل و جان .در
شرق احبائی هستند که جوهر وجودند؛ شمع روشن هر انجمنند؛ مروج صلح و صالح اممند و خیرخواه احزاب و ملل عالم .خدا انسان

را به صورت انسان خلق کرده که صفات و َّ
شیم رحمانی داشته باشد نه حرکات و اطوار حیوانات درنده.

بدایع اآلثار ج  2ص 303

6
طرق تبلیغ
ّ
ً
شفاها فرمودند  :ما تبلیغ خیلی ّلزم داریم باید جمیع ّ
احباء مبلغ باشند تبلیغ باعمال است برفتار است
حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه
بخوش سلوکی است به خوش رفتاری است به تقدیس است به مهربانی است به تقوی است به تنزیه است به امانت است به دیانت
ً
است و به گفتن .هر یک از احبای الهی باید اقال در سال یکی را تبلیغ کنند آن وقت درست می شود .با او معاشرت و مجالست و
مؤالفت و مؤانست نمایند او را تبلیغ کنند؛ اینست اسباب سرور احبای الهی؛ اینست اسباب تأیید احبای الهی.
پیام آسمانی ج  1ص 18

7
ایام گوشه نشینی و سکوت و خموشی گذشته
حضرت ولی امرالله می فرمایند:
برادران و خواهران روحانی عالم بشر منتظر است و قلب حضرت عبدالبهاء در ملکوت ابهی متمنی و شائق که بهائیان تعالیم حضرت

بهاءالله را از ح ِّیز قول به ّ
حیز عمل رسانند .این چه فرصت مبارکی است باید اقدام نمود و باب معاشرت و مراوده را با تمام ملل و

نحل باز کرد .ایام گوشه نشینی و سکوت و خموشی گذشته؛ باید از زاویه خمول درآئیم و در میدان وسیع قدم گذاریم و مباشرت به
عمل نمائیم.

توقیعات مبارکه ( )1926-1922ص 167

8
روشهایی به منظور مفتوح نمودن باب معاشرت
حضرت ولی امرالله می فرمایند:
ّ
همچنین ّلزم است روشهائی اتخاذ نماید که به موجب آن باب معاشرت را با مجالس و مجامع و معارض و محافل مختلفه مفتوح و

در جلسات نطق و خطابه که مواضیعی مالیم و موافق با اصول تعالیم ّ
امریه مانند اعتدال در امور و تعدیل اخالق و تأمین رفاه و

سعادت اجتماع و ّ
تحمل و شکیبائی در مسائل مذهبی و نژادی و تعاون و تعاضد اقتصادی همچنین حقایق مربوط به دیانت اسالم و

ّ
ّ
علمیه و ّ
مقایسهء مذاهب و ادیان مورد بحث و تحقیق قرار میگیرد ،مشارکت کند و با انجمنهای ّ
خیریه و
اجتماعیه و امور
ادبیه و
مشروعاتی از این قبیل که در عین محفوظ ماندن شئون و مقامات ّ
امریه طرق و وسائط ّ
متنوعهء کثیره در برابر دیدگان فرد قائم به

خدمت مفتوح نماید ،مجالست و مصاحبت کند تا بدینوسیله انظار نفوس را به تعالیم ّ
الهیه معطوف و آذان را به اصغاء نغمات
ّ
ّ
ّ
ظل شجره ّرب ّ
ّ
رحمانیه نائل و موفق دارد  .حال
انیه و حمایت و پشتیبانی از کلمۀ جامعۀ
روحانیه آشنا سازد و بالمآل آنان را به ورود در
ّ
چون چنین معاشرت و مؤانست بدست آمد و ابواب مؤالفت مفتوح گردید باید پیوسته مصالح عالیهء ّ
سماویه
امریه و اصالت شریعت

ّ
جامعیت احکام و مبادی سامیه ّرب ّ
ّ
ّ
حیاتیهء آن خالی از هر گونه خوف و هراس
انیه اثبات و منافع کثیرهء
عمومیت و
محفوظ و
پشتیبانی و حمایت گردد .
ظهور عدل الهی ص 108

-9ترکیب جدید اجتماعی
دکتر رابرت پوتمن دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد می گوید":احساس اجتماعی و مشغولیات جمعی در سی سال اخیر به
طور محسوس تقلیل یافته است.دوستی و رفت و آمد با همسایگان و ...به طور کلی تمام پایه های محکم اجتماعی و دموکراسی سست
شده است".
(به گفتۀ دانشمندان علوم اجتماعی)در دو دهۀ اخیر شمارۀ مردمی که می گویندما کسی را نداریم که به طور جدی بتوانیم راجع به
مطالب مهم با آنها صحبت کنیم سه برابر شده است..بر طبق آماری که در دانشگاه شیکاگو تهیه شده در حال حاضر شمارۀ کسانی
که حتی یک دوست صمیمی ندارند  %25مردم را تشکیل می دهند .به عقیدۀ دکتر پوتمن دوستی و صمیمیت ما بین همسایه ها و
همشهریها تقریبا از میان رفته است ...با توجه به اظهارات فوق می توان به قدرت و احاطۀ الهامات غیبی که منجر به ارشاد و هدایت
بیت العدل اعظم در مورد شروع معاشرت با همسایگان و دوستان غیر بهایی وارائۀ تعالیم مبارکه به عنوان داروی دردهای کنونی و
آتیۀ بشراست ...،پی برد.
...دکترر کراتلر اسررتاد سرابق روانشناسرری و روانازشرکی دانشررگاه توکسرن در آریزونرا بررا مسراعدت و همکرراری دوسرت صررمیمی
اش که یک کشیش بودائی اسرت پرس از امترزاج بررسریهای علمری برا عقائرد دینری بره ایرن نتیجره رسریده اسرت کره هردف
زندگی وصول به مسرت و شادی اسرت و معاشررت و مصراحبت برا مردمران موجرد شرادی و برالعکس کنراره گیرری و تنهرائی و
انررزوا موجررد افسررردگی و عرردم موفقیررت اسررت .وی در مررورد چگررونگی ایجرراد روابررط و معاشرررت بررا مررردم نیررز راهنمائیهررای
مفیرردی مرری کند.برردین معنرری کرره اول انسرران بایررد انضررباط درونرری در خررود تولیررد کنررد یعنرری هیجانررات منفرری
(ترس،وحشت،نفرت،طمع،تعصررررب وغیررررره) را ازصررررفحۀ دل بزدایرررردو برررره جررررای آن تحریکررررات مثبررررت
(صبر،تحمل،قناعت،عفو،اغماض،محبت،شفقت،امید،تواضررع و غیررره )را در درون خررود بارورانررد کرره برره منزلررۀ روشررن نمررودن
چراغ دل است ...وروش حقیقت جوئی را پیش گیرد و به اصطالح دیگر وسیع النظر باشد.
پیام بهائی ش  421ص38-39

