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      شور اصحاب آداب و وظائف
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
م ويرون أبس ال ازداد وإن البهآء عدد على الن فوس فيه وجيتمع العدل بيت فيها جيعلوا أن مدينة كل   على هللا كتب قد"  - 1  كأّن 

 كل ها األرض على ملن هللا ووكآلء مكاناإل بني الر محن أمنآء يكونوا أن هلم وينبغي يرى ال من ويرون األعلى العلي   هللا حمضر يدخلون
كم  الغف ار العزيز رب كم حكم كذلك املختار هو ما وخيتاروا أمورهم يف يشاورون كما هللا لوجه العباد مصاحل يف ويشاوروا  أن إّي 

  (30بند  –)كتاب اقدس "   األنظار أويل ّي هللا ات قوا الل وح يف املنصوص هو ما تدعوا
 
 (ملکوت پيام 130 ص)"   ميشوند حاضر الل   ييد بني که کنند مالحظه چنان حضور حني نفوس ناي ابيد"  - 2
 

 
 

 حضرت عبدالبهاء: 
 و خضوع و الل   بنفحات اجنذاب و الل   ماسوی از انقطاع و حقيقت نوراني ت و ني ت خلوص شور اصحاب فريضه او ل"  - 1

  ملکوت نصرت گردند مؤي د و موف ق صفات ابين چون و است اهلي ه ساميه عتبه دگیبن و بال بر حتمل و صرب و احب ا بني خشوع
 (هبائی اداری نظم اصول 1٥ ص)  " منايد احاطه اهلی غيب

 
 آشکار پرورگار حضرت يگانگی و گردند بيزار بيگانگی از که  است اجنمن آن اعضاء بني اتم   الفت و حمبت شرط او ل"  - 2

 و گلستان يک گلهای و بوستانند يک درختان .مشس يک اشع ه و افقند يک جنوم. ّنر يک قطرات و رندحب يک امواج زيرا کنند
 که آنست اثنی شرط و.  سامان و سر بی اجنمن آن و گردد پريشان مجع آن نيايد ميان در مالل بی يگانگی و حال وحدت اگر

اد اجنمن اعضای ، حمفل آن جبهت رئيسی  آن و دهند قرار مذاکره و اجتماع جبهت نظامی و العمل دستور و کنند انتخاب ابالحت 
 انقياد و اطاعت ّنايت در ابيد حمفل اعضاء و منايد تنفيذ و ابشد رئيس محايت و حمافظه و اداره حتت در نظام و دستورالعمل

 در و اهبی افق از أتييد طلب و کنند اعلی مبلکوت توجه ورود رحني د اعضاء و نگردد حمفل آن در زوائد و حشو مکامله. ابشند
. پردازند آراء بيان به خطاب امهي ت و کالم مالميت و ادب بنهايت و ّيبند قرار اجنمن در آداب و سکون و وقار و خلوص ّنايت

 مستور حقيقت و گردد خماصمه و مبنازعه منجر رأی در وعناد اصرار زيرا رأی در اصرار نه کنند حقيقت حتر ی ای مساله هر در
 بلکه منايد ديگری رأی تزييف نفسی که نه جائز ابدا و منايند خويش رأی بيان آزادگی بنهايت ابيد حمرتمه اعضای ولی.  ماند

 منقاد و مطيع را اکثري ت کل   و کنند آراء ابکثري ت رجوع شود حاصل آراء اختالف چون و کند حقيقت بيان مالميت بکمال
 ولو گريد نکته ّي و منايد اعرتاض داخل در وچه رخارج د چه اخري قرار بر حمرتمه عضاءا از نفسی که نه جائز ديگر و گردند
 خلوص و حمبت و الفت به که کاری هر ابری نيابد استقرار قراری هيچ که شود سبب گريی نکته اين زيرا ابشد صواب خمالف
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 و افکار تصادم . است ظلمات فوق ظلمات شا نتيجه شود حاصل اغرباری ادنی اگر و است انوار اش نتيجه شود فيصل ني ت
 هر بلکه شود ديگری مقاومت از متکد ر اعضاء از هيچيک نبايد است حقيقت شعاع ظهور سبب شوراء اجنمن در آراء مقاومت

 چون. ننشيند قلبش در غباری و دهد گوش ني ت خبلوص ادب کمال در خويش رأی اب بودن خمالف وجود اب را ديگری قول يک
 ابمور قطعي ا ابيد رمحانی حمفل آن ومهچنني . شيطانی عامل کدورت و برودت سبب واال   است اهلی اجنمن ، اجنمن آن گردد چنني

 روحاني ه امور در حمصور بتمامها مذاکرات . نزند دم سياسی امور از حت ی ننمايد تعر ض است حملی حبکومت راجع که سياسی
 نفحات نشر و امم بکل   مهرابنی و عامل فرق مجيع ضعفاء اعانه و فقراء اغاثه و اطفال عليمت و نفوس تربيت ابداره تعل ق که ابشد

 سنوحات مرکز جممع آن و رسد القدس روح أتييد منايند مه ت چون شروط اين اجراء و خصوص اين در. دارد الل  کلمة تقديس و الل  
 ".  شود حاصل دجدي فتوحی روز هر و کند هجوم توفيق جنود و گردد رمحاني ه

 (عبدالبهاء حضرت مکاتيب 3 ج ٥0٦ -٨ ص)
 
 بيکمال يک هر جملس عقد حني که اينست آن و نيايد فراهم اختالفی اسباب که گردد مشاوره و مذاکره بنوعی ابيد"  - 3

 رای نگردد مسائل در حبث ات زيرا نشود مکد ر او ابدا ميکند مقاومت ديگری اگر منايد برهان کشف و بيان را خويش رای حر ي ت
 و املراد فنعم گردد حاصل آراء ات فاق اگر مذاکره ّنايت در.  است افکار تصادم از ساطع شعاع حقيقت ابرقه و نشود معلوم موافق

  " کند نقل نبايد کسی  را شور حمفل در مذاکره آنکه ديگر و.. . دهند قرار آراء ابکثري ت شود حاصل اختالف الل   معاذ اگر
 (شور اصحاب فرائض هباءو اهل خصائل ٦3 -٤ ص)
 
اد و الفت اعضاء وظيفه اول"  - ٤ اد اگر گردد حسنه نتائج حصول سبب که آّناست احت   اختالف سبب الل   معاذ ّي نباشد احت 

 تالوت شان وظيفه اثنی ...ماند مرتوک ابيد گردد  کدورت سبب عمومی جملس ّي شور حمفل اگر.  هبرتاست آن نبودن البته شود
 جبميع امرالل   تبليغ در مذاکره و فکر اثلث .منايند مشاهده الل   يدی بني را خود چنانکه است وتنب ه تذک ر حالت و مناجات و آّيت

 ذکر و فکر در رابع . کنند الل   امر تبليغ لوازم ترويج و تعيني و منايند عظيم امر اين بر قيام ابيد قوی بتمام و است اکناف و اطراف
    " اخری مسائل و احب ا امور تدبري و اصالح خامس .ابشند مرضا محايت و ضعفا و فقرا عايتر 
 (اآلاثر بدائع 1 ج 3٤٩ ص)
 

 
 

 حضرت ولی امر اهلل: 
  را اجراائتش ترويج و منايند تقويت و مشرند خود مناينده را روحانی حمفل ابيد حمفل خارج در وچه داخل در چه ّيران عموم"  - 1
    " مشرند ّيران روحاني ه مصاحل مرجع و دانند احب اء عموم مصاحل خادم را خود ابيد روحانی حمفل اعضای مهچنني و نندک
 (مبارک توقيعات منتخبات ٥1 ص)
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 اعضای مهچنني و کنند قيام تعاضد و بتعاون و ابشند داشته خويش روحانی حمفل ابعضای اتم   ثقه و اعتماد ابيد احب ا"  - 2
  " نگردند خويش مصاحل و اميال و ابفکار انظر و ننمايند شخصی مقاصد ترويج. ابشند انظر عمومي ه امري ه مبصاحل ابيد شور فلحم
 (مبارک توقيعات منتخبات ٦0 ص)
 
 انظر نه ايندمن الل   امر مصاحل و عموم منافع در حصر و متوج ه را نظر و مشرند الل   احب اء حقيقی امني خادم  را خود ابيد"  - 3

 (مبارک توقيعات منتخبات ٥0 ص)  " گردند شخصي ه مآرب و مبقاصد متمس ک و ابشخاص
 
 بغضاء اهل عناد اسباب ديگر جهتی از و منايند اتم   مراعات کل ی و جزئی امور در را امرالل   صيانت و حفظ جهتی از"  - ٤

 راه و منايند معامله ابلعکس و بپوشند فتور اهل عيوب از چشم هخمصوص مواقع در. نيفزايند آانن عداوت و خصومت بر و نشوند
 ".         خنورند مغرضني فريب و نشوند گرفتار تزوير و خدعه اهل دام در ات ابشند هشيار و بيدار ولی گريند پيش مساحمه

 (مبارک توقيعات از منتخبات 1٤-٥ ص)
 
 ابشند کنار در و بيزار خود فردي ه شخصي ه مصاحل و منافع و مآرب از ابيد مرکزی و حمل ی روحاني ه حمافل اعضای مهچنني و"  - ٥
 تعم ق و تفح ص موکوله مفروضه امور در.  منايند هبائی جامعه پيشرفت و عمومي ه فوائد و مجهور مصاحل ترويج در حصر را نظر و

 در و منايند اتم   مشورت جديت و صداقت و صراحت کمال در مرجوعه امور در.  فرمايند حکم انصاف و بعدل و منايند
 تصميمی و گردند  اکثري ت حکم به متمس ک کامل مشورت از پس و کنند مشارکت استثناء دون من ،کل   مباحثات و مذاکرات

   ". دارند مبذول بليغ مه ت خويش قرارهای واجرای تنفيذ در ترديد و أتخري دون من تصميم از پس و بنمايند قطعی
 (مبارک توقيعات باتمنتخ ٩0 ص)
 
 و ظلمانی را مقد س آئني نوراني ت زمان مبرور زيرا منايند رسوخی امور اداره در بدنيا تعل ق و طلبی جاه طرفداری که زّنار زّنار"  - ٦

 ".         ساخت خواهد معلول و فلج را اش عميقه اثرات و دار لک ه را تنزيهش و طهارت
 (مصو ب ترمجه - 12٨ ط آمسانی مائده ٦ ج ٤3 ص)
 
 کنار را خويش شخصی متايالت و مصاحل و خود خمالف و موافق کامالاحساسات خود بنوبه ابيد حمافل اين اعضای"  - 7

 0" منايند حصر است مجهور مصاحل ترويج و هبائی جامعه سعادت و خري به منجر که اقداماتی اطراف در را خود افکار گذارده
 (مصو ب هترمج - هبائی نظامات ٥٨ ص)
 
 بيشرت هرچه ابيد بلکه خود بني مشورت تنها نه آّنم و است مشورت بلکه نبوده حتک م و کردن امر حمفل اعضای وظائف"  - ٨

 مؤث ر و شايسته بطور امرالل   معر فی برای که بدانند وسائلی مبنزله را خود صرفا ابيد و منايند مشاوره نيز خود منتخبني اب شود ممکن
 لياقت ّي و استعداد حيث از فطرات و بوده الل   امر هيکل زيور و زينت مبنزله که منايند تصو ر چنني هرگز نبايد آانن اند دهش انتخاب
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 فکری اب کرده قيام خود بوظائف خضوع کمال اب ابيد و ميباشند امرالل   مبادی و تعاليم مرو جني يگانه و داشته تفو ق ديگران بر
 عامل و الل   امر و ّيران مصاحل و مبنافع اتم   تعل ق اب و سادگی و صراحت اب و شناسی وظيفه و انصاف ّنايت روی از و روشن

 و شناسی قدر ابيد بلکه شوند واقع خود موک لني احرتام و واقعی محايت و اطمينان مورد تنها نه که منايند مه تی چنان انساني ت
 تسل ط رفتار از و منايند اجتناب استتار روش و استکبار و تفو ق روح از احيان يعمج در ابيد و کنند جلب نيز آاننرا قلبی حمب ت
 حمرم را احب ا حکمت و تدب ر کمال اب و گذارند کنار را شخصی اميال و تعص بات گونه هر خود مشاورات در و شوند بيزار طلبی
 از و سازند مطرح آّنا حضور در را خود معضالت و کالتمش و ّنند ميان در آّنا اب ا ر خود نظري ه و طرح داده قرار خود اسرار

 رغبت کمال و طوي ت حسن و ني ت خلوص روی از ابيد رسد فرا تصميم اخذ موقع چون و منايند جوئی مصلحت و استشاره آّنا
 مطيع و منوده أیر  ابدای اتم   شهامت و کامل اميان و قلب صفای اب و منايند تبت ل و توج ه اهلی آبستانی سپس و کرده مشورت

 کمال اب مهواره ابيد و نيست احتجاج قابل و بوده حق   ندای اکثريت رای عبدالبهاء حضرت بفرموده زيرا گردند اکثريت آراء نتيجه
 امرالل   پيشرفت و صيانت وسيله يگانه آنرا و کنند قبول قلبا ّيران ابيد را اکثري ت رأی اين. شود گذاشته اجراء مبورد اشتياق و ميل

 (مصوب ترمجه - هبائی نظامات ٥3 -٤ ص)".     رابنی شوقی مشرند
 
 و ابداء خلوص و خضوع و خريخواهی و روشنی و صداقت ّنايت در ای جلسه هر در و امری هر در را خود رأی ابيد"  - ٩

 رجنش و کدورت ادنی بدون جان و بدل گرفت  قرار آن بر اکثري ت رأی اتم   مذاکره و کامل مشورت از بعد را آنچه و دارند اظهار
 احنراف و جتاوز چگونه.  اهلی حمکم صريح حکم اينست چه. ابشد صواب از عاری و واقع خمالف اکثري ت رأی آنکه ولو منايند اجرا

 (شور اصحاب فرائض و هباء اهل خصائل ٦7-٨ ص)   " جائز منصوص امر اين از
 

 امنايند ر اجراائتش أتييد و تصويب و منايند حمفل ابعضای انقياد و اطاعت ابيد حمفل خارج در چه و داخل در چه کل  "  - 10
 (مبارک توقيعات منتخبات ٥٩ -٦0 ص)  ". ابشد صواب از عاری و واقع خمالف اکثري ت رأی ولو
 

 خنواهد و هنبود مصاب فرد رأی ابز فاضل و ابشد آگاه هرچه و کامل و ابشد الشأن عظيم قدر هر حمفل افراد از فردی"  - 11
 غلبه ميزان خالف بر و منايند اغلي يت خمالفت خبواهند نفر چهار نفس نه از اگر حت ی ابشد اغلي يت مطيع ابيد قانوان فرد آن .بود
 نفوسی جممعی و هرحمل   در مهيشه ابشد چنني اگر. الل   شريعة متينه قوانني خمالف و است الل   امر اساس منافی اين کنند عمل آراء
اد و وحدت اساس در و منايند حمفل خمالفت اقلي ت ابوجود و گويند  اعلی و اعلم را دخو   از را امر اصحاب و امر و اندازند خلل احت 

 منيدانستند اجل   و اعلم را خود اشخاص ماضيه امم در اگر زيرا منايند خمتلفه فرق تشکيل قبل احزاب مبثابه و دارند ابز غلبه و نفوذ
 اختالف سبب ميدانستند کل   از افضل را خود که نفوسی مهيشه پس. منيگرديدند تفرقه مايه و منيشدند آانن دمري بيچاره عوام

 فضال افضل و علما اعلم ولو را افراد قول و بردند ميان از را عقال و علما افراد رأی استبداد اين اعلی قلم لل   احلمد ولی گشتند
 ، ممالک عمومي ه کل ي ه امور در را حمفلی هيچ حت ی. منودند راجع خمصوصه حمافل و منصوصه مبراکز را امور و نفرمودند ميزان ابشد

 و ابشد واحد ،مرکز اتمرکز خواندند اهلی اعظم مرکز و العدل بيت يک ظل   در را مقد سه حمافل مجيع بل ندادند قرار مرکز ابالطالق
 "     مانند حمفوظ تفرقه و انشقاق از و ّيبند نفس يک حکم خمصوص منصوص حمور ظل   در مجيع
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 (اداری نظم اصول 73 -٤ ص)
  

 وظائف ايفای و آن تسعه اعضای اجتماع و حمفل آن جلسات انعقاد در روحانی مل ی حمفل تشکيل از پس چنانچه اگر"  - 12
 هرج اسباب و شود امرالل   حتقري و وهن وعلت داشت خواهد رجامعه د سوئی انعکاس البت ه گردد حاصل فتوری و خلل اش مقد سه

 (مبارک توقيعات منتخبات ٩٥ ص"       ) گردد  تقهقر و أتخ ر و مرج و
 

 وظائف بتواند است حمال هبمرساند حضور خويش حمل ی روحانی حمفل جلسات مرت بادر نتواند عضوی که مادام بديهيست"  - 13
 و الزام اب توأم حقيقة حمل ی روحانی حمفل عضوي ت دهد اجنام جامعه همنايند بعنوان را خويش های مسؤولي ت و ايفاء را خود مفروضه
 (مصو ب ترمجه - هبائی نظامات ٦٤ ص)   " است حمفل جلسات در مرت ب وحضور حمل ي ه امري ه جرّيانت اب نزديک متاس   تواانئی

 
 قبول و تشخيص و ندارند و نداشته ااستعف حق   فرمودند انتخاب از پس عضوي ت از حمفل اعضای دادن ابستعفا راجع"  - 1٤
 "  حمروم حمافل عضوي ت و انتخاب حق   از و حمسوب متمر دين از ننمايد اطاعت نفسی هر است حمل ي ه حمافل خصائص از عذر

 (مبارک توقيعات منتخبات 3٩3 ص)
 

 منايند رجوع آبانن مل ی حمفل ّي ندگانمناي که ای وظيفه و خدمت نوع هر بالشرط قبول بلزوم را احب ا خاطر ميدامن مقتضی"  - 1٥
 (هبائی نظامات 1٤ ص)"     رابنی شوقی ميدامن مذموم را مرجوعه خدمات قبول از امتناع گونه هر سازم متذک ر

 

 


