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  !مرحبا ! مرحبا
  الدن پاكدامن

  
 بسيار جالبي ياه كنيم به نكات و موضوع وقتي در بارة حيات حضرت عبدالبهاء مطالعه مي

فضائل اخالقي، نوع نگرش .  ايست خوريم كه هر يك شايستة پژوهش و بررسي جداگانه برمي
هيكل مبارك و منش و رفتار آن حضرت، اينها همه مواردي هستند كه حضرت عبدالبهاء را به 

از اين موارد موضوع يكي .  نمايد عنوان مثل اعالي آئين بهائي از ساير نفوس متمايز و ممتاز مي
به راستي وقتي كه متوجه اهميت تشويق در پيشرفت اهداف الهي .   استتشويقجذّاب جالب و 

 تشويق در اثرتوانيم  گردد كه هر يك از ما چگونه مي شويم اين سؤال در ذهن ما ايجاد مي مي
تعاليم بهائي و در شيوه و آثار مباركة حضرت خدمتي به آستان الهي بنمائيم؟  جواب اين سؤال در 

 براي راهنماي زندگي روزمرة در شيوة زندگاني وشود، زيرا ايشانند مثل اعال  بهاء يافت ميعبدال
شود تا به سؤاالتي بپردازيم چون تشويق به چه معناست؟؛ حضرت  اين مقاله سعي ميدر .  ما

  فرمودند؟  عبدالبهاء چگونه نفوس را تشويق مي
  

 به ءهاي خدمت، احبا  رشتهدر همة": رمايندف  مي٢٠٠١ ژانوية ٩العدل اعظم الهي در پيام  بيت
  ".نيازمندندتشويق مداوم 

دانيد كه ارادت  همه مي": اند كه يادآور شدههاي خود   نخجواني نيز در يكي از نطقاللّه  عليجناب
  .ام اين است يكي از نكاتي كه از ايشان مكرّر شنيده... العاده است  من به جناب سمندري فوق

 اگر احكام و تعاليم و اوامر و نواهي را از آثار مباركه خارج كنيم، آنچه باقي فرمودند كه مي
هاي خود چند  حضرت مسيح در يكي از موعظه... ماند، خالصه و جوهر آن تشويق است  مي

 ... ̍طوبياند،   آنان كه گرسنه و تشنه از براي ̍طوبيدالن،   به حال پاك̍طوبي: كنند ذكر مي ̍طوبي
اي كاش يكي از پيغمبران هم يك ”كردم  نده به يكي از ياران عزيز غرب عرض ميب ... ̍طوبي
از براي آنان كه  ̍طوبي’ كرد و ميفرمود هاي حضرت مسيح اضافه مي ̍طوبيتازه به اين  ̍طوبي

به جاي ”فرمايند  امراللّه مي حضرت ولي.  واللّه اين جوهر مطلب است.  “‘.سبب تشويق ديگرانند
  )٢٨جزوة مستخرجاتي از نطق جناب علي نخجواني، ص( "“.نيدتنقيد تشويق ك
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   تشويق به چه معناست؟-١
 و به معناي اظهار اشتياق و عالقه نسبت به كسي يا شوق عربي از ريشة ايست  كلمهتشويق

اما تشويق به اين معنا كمتر رايج است، بلكه بيشتر معناي روانشناسي آن به كار .  چيزي است
نيرومند شدن يك رفتار "ارت است از  عبو مثبت ايست هكنند انشناسي تشويق تقويتدر رو.  ميرود

   )٢۴۵روانشناسي پرورشي، ص( ". مثبت به دنبال آنكنندة پس از ارائة تقويت
كنيم تا نفوس را اميدوار  ما با تشويق سعي مي.  تشويق عملي است كه در مقابل تنبيه قرار دارد

البته در مباحث .  دادن يا ادامة بهتر عمل در آنان ايجاد كنيم  انجامنمائيم و رغبتي براي
روانشناسي انواع تشويق و ويژگيهاي آن توصيف شده است؛ مثالً اينكه تشويق بايد متناسب با 
عمل باشد، بايد به وقت باشد، نياز شديد شخص باشد، فرد نتواند خودش به راحتي به آن 

  . جذّاب باشد، و غيرهرسي داشته باشد، براي او جالب و دست
ما احساسات خودمان اينكه .  تواند هم كالمي باشد و هم غيركالمي از نظر روانشناسي تشويق مي

را از عمل نيك يك فرد به او ابراز كنيم و يا اينكه محبت خودمان را به عناوين مختلف بيان 
  .آيند كنيم، همه از انواع تشويق به حساب مي

 پرداخته به شوق آوردن ديگرانتر سعي شده است تا به تشويق به معناي اما در اين مقاله بيش
بينيم كه هيكل  كنيم مي زيرا، وقتي به حيات و آثار مباركة حضرت عبدالبهاء رجوع مي.  شود

دهيم   اين تعريف را اساس قرار ميآورند، و اين است كه مبارك دائماً جميع نفوس را به شوق مي
  . است"شوق آوردن ديگرانتشويق به معني به " كه

رفتن هيكل مبارك، لحن  همة زندگاني هيكل مبارك، نوع حركات و سكناتشان، حتي راه
آورد، چنانكه در  صحبتهايشان، تبسمهايشان، همه و همه، اطرافيان و ساير نفوس را به شوق مي

  .تكتب مختلف از نويسندگان مختلف شرقي و غربي، بسيار به اين نكات اشاره شده اس
اي عنايت  آوردن ديگران به آنان پاداشي و يا هديه شوق ممكن است كه حضرت عبدالبهاء در به

اما اين .  نمودند كردند، و يا آنكه با لحن مليح و جمالت نمكين نفوس را دلگرم و پراشتياق مي مي
 شد كه اين  روحاني كه در وجود مبارك موج ميزد سبب مي و سرورهيالت محب ي وقدسروح 

چنين نفوس شيفتة مبارك شوند و آن چنان به شوق آيند كه حتي ترك مال و جان كرده و در 
  .پردازند به تبليغ و خدمت دريغ بي  ارادة مبارك تحقّقمسير
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  ؟فرمودند  حضرت عبدالبهاء نفوس را چگونه تشويق مي-٢
ر و الواح مباركه در حيات عنصري مبارك و آثا.  پاسخ به اين سؤال هدف اصلي اين مقاله است

شود كه هيكل مبارك براي تشويق نفوس از آنها استفاده  ميمشاهده  هاي مختلف و متفاوتي راه
 كه در خصوص تشويق در الواح و حيات مبارك مشترك است اين است اي اما نكته.  كردند مي

.  كردند  تشويق ميكه حضرت عبدالبهاء به تناسب استعداد، موقعيت، و ميزان توانائي نفوس، آنها را
 در يك مدرسه به نفوس مختلفه هندسه تعليم چنانچه": مهندسي فرمودندخطاب به مثالً 

  به ". و اساس اديان الهيه آگاه نمائيخانة الهي امم متنوعه را از حقيقت ميدهي، اميدوارم در معلّم
  ".ت را معلوم كنياميدوارم مجهوالت عالم ملكو": سر ادميرال پري، كاشف قطب شمال، فرمودند

اميد چنان است تقاليد مضرّه را دور و حقيقت تعاليم مسيحي را ترويج ": به رئيس اساقفه فرمودند
   )  ۵٧، ص١اآلثار، ج بدايع( ".نمائي

و همين توجه به استعداد افراد در امر تشويق باعث شد كه يك نفر مثل لوآ گتسينگر بعد از 
ان به شوق آيد كه هر لحظه طلب شهادت كند و عاقبت شهرة مالقات با حضرت عبدالبهاء آن چن

  به عنوانبكا وود اي كه جناب استان مدير مدرسه(آفاق گردد و يك نفر ديگر چون پورسارجنت 
يكي از كاركنان آن مدرسه در آنجا مشغول به كار بودند و به اصرار جناب كاب به زيارت حضرت 

هيكل مبارك فقط بعد از مالقات با .) ي شرفياب شدندميالد١٩١٣عبدالبهاء در پاريس به سال 
خاطراتي از حضرت ( ".شخصيتي سالخورده، ارجمند، و مهربان است) حضرت عبدالبهاء(او ": بگويد

    ) ٢٩عبدالبهاء، ص
آوردند، اما ديگري را با دادن يك  حضرت عبدالبهاء يك نفر را فقط با يك نگاه جذّاب به شوق مي

در  حضرت عبدالبهاء قتي از پزشك ايرانيو": ه اين موضوع مطلب ذيل استگوا... هديه و 
احتفال ميلواكي خواستند كه حضرت عبدالبهاء را توصيف كند، اظهار داشت كه چنين كاري بسيار 

هاي گوناگوني داشتند، و در هر موقع به  مشكل است، زيرا حضرت عبدالبهاء در مواقع مختلف وجه
   )  ٣٣خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص (".فرمودند مي رفتار  موقعيتتناسب

 پردازيم، و اكنون با توجه به مطالب فوق به بررسي روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء مي
حيات عنصري هيكل مبارك، و –الف(دو قسمت روشهاي تشويق را در  همانطور كه قبالً ذكر شد

  .كنيم به طور جداگانه بررسي مي)  و آثار مباركهالواح–ب
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  روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء در حيات عنصري–الف
حضرت .   يكي از روشهاي هيكل مبارك براي تشويق نفوس ذكر مدايح نفوس است-١

عبدالبهاء با تيزبيني و مهارت، محاسن و نكات و ويژگيهاي مثبت شخصيت افراد را به آنان 
آنان از شنيدن آن ويژگيهاي مثبت كه فرمودند، به طوريكه  كردند و تحسين مي يادآوري مي

به چند نمونه اشاره ذيالً .  گرفتند متعلّق به خودشان بود به شوق آمده و تحت تأثير قرار مي
  :دشو مي

وقتي كه كشتي مبارك به سوي اروپا شناور بود، هيكل مبارك به يكي از خدام سبد  -
بعد از چند .   سبد افتاده بوددان مبارك تصادفاً در اين اي عنايت فرمودند كه جزوه ميوه

خيلي قلب مبارك از امانت او خوشنود .  دان را آورده تقديم نمود دقيقه آن خادم جزوه
دان را به او بخشيدند و يك دالر هم به او انعام عنايت نموده فرمودند  لهذا جزوه.  شد
مانت   بعد شرحي مبسوط از فوايد ا".من از صداقت و امانت تو بسيار خوشم آمد"

     ) ١۵، ص٢اآلثار، ج بدايع( .فرمودند كه خيلي سبب تنبه و تذكّر بود
شما مدتي است كارتان تمام شده و ابوي ... ": اللّه مؤيد فرمودند خطاب به دكتر حبيب -

ولي از رفتن .  پير و شكسته شده، خصوصاً بعد از شهادت اخوي كه خيلي صدمه ديده
ديگر آنكه ايران هم خيلي خوب .  كند اي پيدا مي هشما يك روحانيت و نورانيت تاز

خيلي محتاج به طبيب هستند، .  اي پيدا خواهند شد نفوس بديعه.  كار زياد است.  است
نفس شما .  خصوصاً به شما كه طبيب الهي هستيد و منجذب به نفحات رحماني

    )  ٣٢٢، ص)جلدي تك(خاطرات حبيب ( ". بلند كنيد̍اميدوارم علَم هدايت كبري.  شفاست
قلبت .  حقيقتاً منادي ملكوت هستي"در آلمان وقتي دكتر فيشر مشرّف شد فرمودند كه  -

من ... اين بود كه در نشر نفحات الهيه موفّق شدي.  پاك است و نيت و قصدت للّه
      )٢١۴، ص٢اآلثار، ج بدايع( ".هميشه در آمريكا ياد تو بودم

ميل دارم بدانم آيا به خانة "، از هيكل مبارك پرسيد خانم آلن، يكي از مؤمنات غربي -
  در جواب، "؟القدس شودةكنيد تا حظير من در بركلي رحمت و موهبت الهي عنايت مي

 در بركلي ات آرزو داري خانههمين كه .  بسيار خوب": حضرت عبدالبهاء فرمودند
عنايت كند تا نيت   خدا تو را مساعدت و رحمت .القدس شود نشانة قابليت توستةحظير

  )  ۵۶ و ۵۵خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، صص ( ".تو تحقّق يابد
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فرمودند، گاهي نيز ذكر خير و مدايح آنان  عالوه بر اينكه نفوس را در حضور خودشان تشويق مي
پرداختند، و  با اين روش، هم به تشويق فرد مورد نظر مي.  فرمودند را در حضور ديگران بيان مي

  :گردد ذيالً چند نمونه درج مي.  شدند حضّار و شنوندگان ميب به شوق آوردن هم سب
جمله در از .  گذشت صبح ترجمة بعضي از عرائض دوستان آمريكا از لحاظ مبارك مي" -

.  عريضة يكي از اماء واشنگتن كه اسم آسيه به او عنايت شده بود، شرحي مذكور
 ".يشه به خدمت و تبليغ امر مشغول استهم.  اي است چه مؤمنة مقدسه:)  فرمودند(
 )٢۴٣، ص٢اآلثار، ج بدايع(

پيرمرديست در نهايت ": از احوال جناب حاجي ميرزا حيدرعلي جويا شدند و بعد فرمودند -
چقدر خوب است كه .  الحقيقه جميع قوايش را در سبيل الهي صرف نموده في.  روحانيت

 )٣٩٨ات حبيب، صخاطر (".انسان جانش را فداي امر مبارك كند
 اكتبر با چند ١٩روز .  حضرت عبدالبهاء خيلي زياد به تورنتون چيس محبت داشتند" -

در ... تشريف بردند آنجلس واقع است،  نفر از ياران به قبرستان اينگلوود، كه نزديك لس
اش به امر مبارك مورد  آنجا آن حضرت تورنتون چيس را به خاطر خدمات برجسته

 بر مرقدش گل پخش كردند و بر ̍الوري موليحضرت .  قرار دادندتحسين و تمجيد 
خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ( ".خاكش نشستند و مناجات زيبايي از لسان مبارك صادر شد

  ) ٣٢ص
 يكي ديگر از روشهاي حضرت عبدالبهاء براي تشويق نفوس دادن القاب و اسامي مناسب و -٢

، خطاب براي مثال.  شد وقعيت و حاالت اشخاص عنايت ميدلپذير به آنان است كه به تناسب م
، و يا به )٣۴۶خاطرات حبيب، ص( "يا حبيبي، يا طبيبي"مؤيد فرمودند اللّه  به جناب دكتر حبيب

هيكل مبارك بنا به معاني اسامي همچنين .  خانم را عنايت فرمودند ليدي بالمفيلد اسم ستاره
سينگر مثالً، خطاب به لوا گت.  فرمودند دند و هدايت ميآور نفوس آنان را به وجد و شوق مي

لوا در زبان فارسي به معني پرچم است، و تو بايد رايت و پرچم من باشي و آن را در "فرمودند 
 اند  به ديگري خطاب نموده و يا)١۴خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "شرق و غرب به اهتزاز آوري

  )   ١٣٩، ص۶مكاتيب عبدالبهاء، ج( ". شويعلي، انشاءاللّه چراغ خدا چراغ"
بردند اين بود كه چون از عملي احساس رضايت   روش ديگري كه هيكل مبارك به كار مي-٣
خواستند كه آن عمل دوباره تكرار شود، و اين تكرار را با ذكر مدايح عمل همراه  كردند مي مي
تي را زيارت كرد فرمودند مناجابراي مثال، خطاب به خانمي كه در حضور مبارك .  كردند مي



  !ا مرحب! مرحبا                                                                                                                   ٩سفينة عرفان  دفتر  

160 

 ".خواني، يكي ديگر بخوان خوب مي"بعد از پايان مناجات باز فرمودند .  "يكي ديگر بخوان"
  )   ٧١٢، ص٢يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ج(
 گاهي اوقات حضرت عبدالبهاء براي اينكه شخص را به عمل خاصي تشويق كنند، مقام و -۴

اين كار او به شوق آمده و با طيب خاطر براي انجام  اب.  فرمودند به فرد بيان ميمنزلت آن كار را 
ؤيد در خصوص اللّه م براي مثال، خطاب به جناب دكتر حبيب.  شد آن عمل دست به كار مي

حضرت .  مانند سفر اشعيا است.  اين سفر شما بسيار عظيم است"تشويق به سفر تبليغي فرمودند 
اميدوارم شما .  راضي مقدسه سير و حركت نمود و به اسرائيل روح جديدي دميداشعيا در جميع ا

  )    ٣٣۵خاطرات حبيب، ص( ". را به نفحات قدس زنده كنيدءهم احبا
 در مالقاتهاي بسياري كه حضرت عبدالبهاء با نفوس داشتند به كرّات ديده شد كه هيكل -۵

 در حقّ آنان طلب تأييد و توفيق از آستان مبارك در حضور آن نفوس دست به دعا برداشته و
.   به جهت نفوس سبب تشويق آنان ميشدتفرمودند، و همين دعا و مناجا  مي̍جمال اقدس ابهي

به طبقة از پلكاني كه از تاالر "چنانكه، براي مثال، وقتي در يكي از مجامع غرب تشريف داشتند 
حضرت ... رفتند سكوت محض برقرار شد  يكه ايشان باال موقتي .  رفت باال رفتند ديگري مي

بعد، .  راه طبقة دوم در مقابل پنجرة زيبائي توقّف فرمودند ن كوچكي در نيمهكعبدالبهاء روي بال
قدمي به جلو برداشتند و دستها را گشودند و در حالي كه كف دستها رو به باال بود به لحني مليح 

 اين جمع مشتاق روي تو اند و عاشق جمال تو ناي پروردگار مهربا”اين دعا را تالوت كردند 
    ) ۵٠خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "“...
كردند به ذكر خير اعمال هم   حضرت عبدالبهاء عالوه بر اينكه ذكر مدايح نفوس را مي-۶
وقتي حاج "چنانچه فرمودند،  پرداختند، و به همين وسيله احباء را به انجام آن عمل تشويق مي مي
، چون ذكرش در ساحت اي تهيه كرده بود مسافرين مسافرخانهابخش در اراضي مقدسه براي خد

خيلي خوب است كه در هر شهري و در هر قصبه .  بسيار بسيار مبارك است’اقدس شد، فرمودند 
خاطرات حبيب، ( "‘...و دهي اين كار را بكنند و به جهت نزول احباء محل مناسبي فراهم سازند 

    )  ٢٩ص
دريغ به آنان بود،   يكي ديگر از روشهاي حضرت عبدالبهاء براي تشويق نفوس ابراز محبت بي-٧

من امروز "مثالً فرمودند .  فرمودند آوردند و بيان مي دريغ را به زبان مي ييعني اينكه اين محبت ب
ماست  من.  شنوم گويد مي هر چه مي.  دارم ماست خوردم چون آقا ميرزا حبيب را دوست مي

 ژانويه ۵ و يا روز )٣٣٧خاطرات حبيب، ص( ".دارم خوردم، به جهت اين است كه دوست نمي نمي
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فرماي آن جمع  تشريفپس از اذكار و اوراد بعضي از دوستان چون در بيروني جمعيت زياد بود 
ر  ه) ۵٩، ص٢اآلثار، ج بدايع (".محض خاطر شما بيرون آمدم.  احوالم خوب نبود"شده فرمودند 
ها بسيار كوچك و جزئي است، اما مثالهائي نمكين و جالب از ميزان محبت حضرت  چند اين نمونه

ميزان محبت حضرت عبدالبهاء در هر حال، به گواه يكي از زائرين، .  باشد عبدالبهاء به نفوس مي
چنين حضرت عبدالبهاء باني و موجد "نويسد  مي وي.  كرد به حدي بود كه جميع را تسخير مي

هر زمان كه ما در حضور هيكل اطهر بوديم به طريقي ما را نسبت به .  همĤهنگي و وحدتي بودند
داشتند كه اگر يكي از  چنان محبتي به ما ابراز ميايشان .  ساختند محبت خود مطمئن و دلگرم مي

واره وجد و  هم̍الوري حضرت مولي.  ساختند ما غمگين بود ايشان در نهايت رأفت او را مسرور مي
در آن ايام همة ما در محبت خالصانه به ايشان احساس ... كردند  شعف را در محيط ايجاد مي

محبت اعظم از تمامي قواي موجود ’فرمودند  حضرت عبدالبهاء غالباً به ما مي.  كرديم وحدت مي
      )۴١خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "‘.است
تك نفوس  رك كه بسيار حائز اهميت است توجه به تك يكي ديگر از روشهاي هيكل مبا-٨

كردند سبب دلگرمي و تشويق افراد  اينكه حضرت عبدالبهاء به جميع توجه و عنايت مي.  است
گرفت، از فقرا  شد و يا دور از چشم مبارك قرار نمي هرگز نفسي از خاطر مبارك محو نمي.  بود

وتمند، يا مخالفين و يا اشخاص غيربهائي همه و همه گرفته تا خدام، حتي نفوس عادي، افراد ثر
گرفتند و همين توجه و عنايت حضرت عبدالبهاء به  مورد لطف و عنايت هيكل مبارك قرار مي

  :گردد هائي درج مي ذيًال نمونه.  تك افراد سبب تشويق آنان بود تك
 به وي همراهي پوست بود كه خادم خانم فيبي بود، و از غرب به رابرت ترنر يك سياه" -

 وقتي كه ، زائرين به بيت حضرت عبدالبهاء در عكادوردر يوم و.  اراضي مقدسه آمده بود
شد، حضرت عبدالبهاء متوجه شدند سر ميز هيچ جائي براي رابرت  شام داده مي

رسد از او انتظار داشتند جزء خدمة حاضر به  بيني نشده است، بلكه به نظر مي پيش
 شتافتند و او را سر ميز آوردند و الوري به جستجوي رابرت مولي تحضر.  خدمت بماند

 ".روي صندلي خود نشاندند و شخصاً براي دادن شام به احباء به خدمت شتافتند
   )٢١خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص(

لوحي به اش  چون جناب عزيزي از حضرت عبدالبهاء خواستند تا براي كارگران مغازه" -
ها صادر فرمايند هيكل مبارك خطاب به آن نفوس لوحي صادر فرمودند عنوان تشويق آن

   )٣٩۴تاج وهاج، ص( ".فرمايند تك كارگران را در آن لوح مبارك ذكر مي كه نام تك
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شوند هيكل  وقتي فقراء در بيت مبارك جمع مي’نويسد  يكي از زائرين غربي مي" -
 حال در كف دستهاي باز آنان گذرند و در عين شوند، از ميان جمع مي مبارك وارد مي
با همة آنها آشنا هستند و در عين مالطفت دست نوازش به سر و .  گذارند چند سكه مي
اي گرم گفتگو  سياه سالخوردهبا .  كنند بعضي سؤاالتي مياز .  كشند رويشان مي

... كنند  ايستند و كودك را نوازش مي برابر زني كه طفلي در آغوش دارد مي.  شوند مي
       )۵٣، ص١يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ج( ".‘...گويند  خطاب به هر يك مرحبا مي

ذكار شيكاگو را بگذارند رو اال در حيني كه قرار بود حضرت عبدالبهاء سنگ زاوية مشرق" -
بيا تو هم به نمايندگي زنهاي ’ كرده فرمودند) قدسيه اشرف(به يكي از زنهاي شرقي 

 )٧٠٣، ص٢يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ج( ".‘.نايران بيلي بز
در خصوص آيندة اين اراضي فرمودند و شرحي  وقتي كه از اراضي كوه كرمل ديدن مي" -

دو سه دانه ’ كرده فرمودند) باغبان آن اراضي(اللّه خادم  فرمودند رو به آقا رحمت بيان مي
  ديگر ‘.اي من آش كدو درست كننداي ببر در خانه كه بر از اين كدوهايي كه كاشته

دانست  معلوم است كه آن باغبان به چه وجد و شعفي امرية مبارك را اجرا نمو، زيرا مي
     )  ٨١خاطرات حبيب، ص( ".اند كه آن كدوها به منتهاي مطلب خويش نائل شده

م، كنيز، غال.  در يكي از مجامع آمريكا، پس از پايان مجمع، خدام آنجا را طلبيدند" -
بعد از نطقي مليح در تشويق و .  مهتر، و طباخ همه در محضر انور صف كشيدند

 تحريص آنها به حسن خدمت و صداقت و امانت و اظهار مسرّت از خدماتشان فرمودند
 و ‘.خواهم يادگاري به شماها بدهم من چون سمت پدري نسبت به شماها دارم لهذا مي’

     )٣١٣، ص١اآلثار، ج بدايع( ".ر شدندبه هر يك دو جينه عنايت فرموده سوا
 يكي ديگر از روشهاي حضرت عبدالبهاء براي تشويق نفوس بيان قدرداني از خدمات و -٩

در جواب خانم هلن گودال كه توانسته بود مستخدم خود را كه ژاپوني "مثالً، .  زحمات آنان است
وح منيعي را صادر فرمودند كه در آن به بود تبليغ كند و به عنوان اول مؤمن ژاپوني معرّفي شود ل
     ) ٣۵۶ساله، ص خاطرات نُه( ".اند تشويق و تحسين و قدرداني از اين خدمت جليل پرداخته

گل رز بزرگي را به حضور مبارك تقديم  وقتي در اسفار غرب خانم كاترين اورايلي دسته"و يا 
.  اي است العاده خيلي عالي و فوقسفيد رنگ .  هدية بسيار خوبي است’ نمود، ايشان فرمودند

        )۵١خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "‘.متشكرم
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  .شوم پس بلند نمي.  خسته شدم’  حضرت عبدالبهاء به آنها فرمودند،وقتي هلن و اال وارد شدند"
.  كردم و از طرف شما به درگاه خدا دعا كردم ديشب به زحماتي كه كشيديد فكر مي.  خوش آمديد

خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ( "‘.بهاءاللّه به شما اجر موفور دهد، چون خيلي زحمت كشيديدحضرت 
     )٣٢ص
مثالً وقتي كه .   يكي ديگر از روشهاي حضرت عبدالبهاء ايجاد ارتباط نزديك با نفوس است-١٠

نفوس را در خواندند آنچنان احساس شوق و شعفي آن  آنان را از وابستگان و متعلّقين خويش مي
براي مثال چند نمونه ذكر .  كردند دريغ خود را وقف ارادة مواليشان مي گرفت كه بي بر مي

  :گردد مي
موقعي كه وارد ... جرجي براي ديدار حضرت عبدالبهاء با هلن و اال به نيويورك رفت " -

دادند حضرت عبدالبهاء قدم پيش نهادند و دستة بزرگي از گل سرخ را به او ... اطاق شد 
وقتي حضرت عبدالبهاء او را ’  جرجي به من گفت ‘.تو دختر من هستي’و فرمودند 

دختر خود خواندند او آنقدر خوشحال و متأثّر گرديد كه به گريه افتاد و مدتي اشك 
زندگي او كامالً وقف حضرت عبدالبهاء و امر گفت از آن لحظه به بعد  او مي.  ريخت

   )٢۵ز حضرت عبدالبهاء، صخاطراتي ا( "‘.مبارك گرديد
در اسفار غرب حضرت عبدالبهاء مهماني بزرگي ترتيب دادند كه در آن مهماني يك " -

اين پسر هندو ’ حضرت عبدالبهاء در بارة او فرمودند.  هندوي جوان نيز حضور يافته بود
       )۴٨خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "‘.پسر من است

يك مرتبه موقع يك مصاحبه با "كرد كه  ه اال نقل مييكي از خانمهاي غربي موسوم ب -
حضرت عبدالبهاء آن حضرت مدت طوالني از پنجره به بيرون خيره شدند و نام او را 

  بعد روي مبارك را به سوي او ‘.اال بيلي، اال بيلي، اال بيلي’چندين بار تكرار كردند 
 "‘.داشته باشد مرا دوست داردكسي كه اال بيلي را دوست ’ برگرداندند و فرمودند

         ) ٢٩خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص(
نمودند تا   حضرت عبدالبهاء براي بعضي از نفوس ذكر خير پيشينيان و نياكان آنان را مي-١١

براي مثال، .  دتشويقي باشد براي آن نفوس كه فرزندان آن قهرمانان و مؤمنان محسوب شون
جبران مرحوم در امراللّه " جبران افندي مشرّف شدند به آنان فرمودند وقتي كه عيال و دختران

اميدوارم شماها شاخ و برگ سبز .  مؤمن خالص بود و يك رسالة استدالليه در اثبات امراللّه نوشت
    ) ١٢٧، ص٢اآلثار، ج بدايع( ".و خرم آن شجرة طيبه شويد و اثمار آبدار به بار آريد
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ي اينكه نفوس را به كاري تشويق كنند آنان را به تأييدات جمال  حضرت عبدالبهاء برا-١٢
بايست به امر هيكل  جناب يونس خان افروخته ميوقتي ".  ساختند  مطمئن مي̍اقدس ابهي

كرد، هيكل مبارك به او فرمودند   در عكا به انگليسي ترجمه مي رامبارك يك دسته از الواح
اگر مثل انجيل و ’  جناب خان عرض كردند ‘.كنيملتفت باش مثل انجيل و تورات ترجمه ن’

 هيكل مبارك قدري تبسم فرموده، فرمودند ‘ .اندازم به هوا تورات هم ترجمه كنم كالهم را مي
    ) ١۵٠ساله، ص خاطرات نُه ("‘.مطمئن باشبرو .  كني توجه به جمال مبارك كن، خوب ترجمه مي’

پاداش بعد از عمل است به اين منظور كه  يكي ديگر از روشهاي هيكل مبارك دادن -١٣
شخص تشويق شود و از عمل خويش احساس رضايت و شوق كند و حتي در ارتقاء سطح كيفي 

  :آن نيز بكوشد
در كشتي بعد از شام حال مبارك خيلي بهتر بود و تا ديروقت بيرون جالس بودند و نالة " -

آن شب يكي از نغماتشان .  دو نغمة موزيك هم هر صبح و عصر پس از ناهار و شام بلن
اآلثار،  بدايع( ".ها عنايت فرمودند را بسيار تمجيد فرمودند و چهار ليره هم به موزيگانچه

   )٢١، ص١ج
چون جناب دكتر حبيب مؤيد در حضور هيكل مبارك ذكر خير جناب حاجي موسي  -

يد و حال خيلي زحمت كش) جناب مؤيد(ان در حق اين عبد كه در اير"كليمي را نمودند 
، در حق او رجاي تأييد دارم؛ حضرت عبدالبهاء در جواب ايي تقديم نموده اللة نقره
بعد شما ببريد و با دست .  دارم الله را چند شبي روي ميز نگه مي.  بسيار خوب’ فرمودند

 "‘.اين محبت در مقابل رأفتي كه در بارة شما نمود.  خود در روضة مباركه بگذاريد
   )٣٢، صخاطرات حبيب(

شنوندة  و در حالي كه ،كردند  گاهي حضرت عبدالبهاء براي تشويق نفوس سكوت اختيار مي-١۴
  آمده استدرگه دوستآوردند، چنانچه در كتاب  خوبي براي سخنان فرد بودند او را به شوق مي

.  دفرمودن مسائل را ابتدا با سكوت جواب مي.. .امتياز برجستة ديگر هيكل مبارك سكوت بود "
با خودشان .  نمودند ، و اال دائماً در باطن طرف را تشويق به تكلّم ميالبته سكوت خارجي بود

داشت  زائر آنچه داشت ابراز ميدر اثر تشويق هيكل مبارك ... دادند  نهايت ادب و رأفت گوش مي
ات خالي ساخت، و همينكه از كلم و هر چه در بطن روح و قلبش مدتها پنهان مانده بود ظاهر مي

كردند،  فرمودند و وعظ نمي خواستند، سكوت مي  حضرت عبدالبهاء فوراً به جواب برنميگرديد مي
   ) ٢۶١درگه دوست، ص( ".نمودند نصيحت نمي
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 يكي ديگر از روشهاي هيكل مبارك براي تشويق نفوس بيان محاسن و ذكر خير اهالي -١۵
اهالي آمريكا استعداد "فرمودند  آمريكا مي اهالي مثالً، در خصوص.  شهر و يا كشور آنان بود

 و يا در بارة اهالي ژاپن )٧٧٨، ص٢يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ج( ".دروحانيت دارن
چون در امري اقدام .  آيد، زيرا با همت و زكاوتند من از ژاپانيها خيلي خوشم مي"فرمودند  مي

 همچنين خطاب به ) ٧٧٨، ص٢رة حضرت عبدالبهاء، جيادداشتهائي در با( ".برند نمايند از پيش مي
 يان كنندشان را در بارة آمريكا ب خبرنگاران آمريكائي كه از هيكل مبارك خواستند تا عقيده

 پرسي  وقتي احوالشان را مي .بين هستند آمريكائيها خوش.   را دوست دارمآمريكا"فرمودند 
بيني   اين خوش‘ .خوبست’گويند  كنيد مي ل مي وقتي از وضع زندگيشان سؤا‘ .خوبيم’گويند  مي

 و به اين ترتيب حضرت عبدالبهاء دل از ) ٢٠خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( ".بسيار خوب است
  .خبرنگاران ربودند

 گاهي اوقات حضرت عبدالبهاء براي تشويق نفوس به عمل، ذكر نتايج درخشان آن عمل را -١۶
داشتند كه سبب   نحوة انجام آن مبذول ميصوهداياتي در خصفرمودند، و همچنين  پيشاپيش مي

بايد " مثالً، خطاب به لوآ فرمودند.  شد تر آن عمل مي به شوق آمدن فرد براي انجام هر چه سريع
فرستم تا به حصول نتايج  را به هندوستان ميتو .  ناپذير باشي در هدف خويش محكم و تزلزل

نشدني،  يتي كامل، ايماني راسخ، اشتيلقي ثابت، اشتعالي خاموشبا روحانبايد .  قطعي توفيق يابي
يمت نمائي زاگر با اين ظاهر ثابت و باطن راسخ ع... اعتقادي محكم به مملكت مزبور وارد شوي 

تأييد به روي تو مفتوح است و حياتت تاجي از ازهار آسماني گردد و كني كه ابواب  مشاهده مي
   ) ١٨ و ١٧خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، صص  ("... ظفر مالحظه نمائي  مراتب فتح و̍خود را در اعلي
  .مرحبا، مرحبا

فرمودند بيان   يكي ديگر از روشهاي حضرت عبدالبهاء كه به طور دائمي از آن استفاده مي-١٧
  هيكل مبارك با استفاده از اين كلمه نفوس را به خود جذب .است) آمديد خوش( مرحباكلمة 
ها، پايان فرمايشات، و صحبتهاي معمولي، دائماً  پرسي در احوال.  آوردند و به شوق مينمودند  مي

 در مورد سفر كورتيس از نيويورك صحبت ًةهمه ايستاده و عمد".  فرمودند از اين استفاده مي
.  كردند كه ناگهان دري باز شد و حضرت عبدالبهاء ظاهر شده مستقيماً به طرف كورتيس رفتند مي

حضرت .  رنگي به تن و مولوي سپيدي بر سر داشتند و چشمان مبارك خندان بود كرِمعباي 
       )  ٣٣عشق و بندگي، ص( "‘.مرحبا، مرحبا’الوري دست كورتيس را فشردند و فرمودند  مولي
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بينيم كه هيكل مبارك چقدر از  كنيم مي  وقتي كه به حيات عنصري مبارك نگاه مي-١٨
: شد رور مبارك باعث به شوق آمدن آن نفوس ميشدند و همين بيان س ميمالقات احباء مسرور 

من هم از ’به جهت جمع ديگر كه از فيض حضور اظهار شعف و سرور نمودند فرمودند كه "
مثل اينست كه يكي از عزيزان خود بينم  هر يك از شماها را مي.  مالقات شماها خيلي مسرورم

   ) ٢۶٣ ص،٢اآلثار، ج بدايع( "‘.بينم را مي
آورد استفاده از مزاح و شوخيهاي   يكي ديگر از روشهاي مبارك كه نفوس را به شوق مي-١٩

امان از وقتي كه كلماتي را بر سبيل مزاح "نويسد  چنانكه يكي از مؤمنين مي.  مليح بود
و نمود كه مستمعين از شوق  هاي مبارك چنان تأثيري در قلب و فؤآد مي بلي، مزاح.  فرمودند مي

احباي اينجا ’فرمودند .  روزي احباء از اقامت مبارك اظهار شكر كردند.  شدند شعف مدهوش مي
يادداشتهائي در بارة ( "‘.العجاله من تب و زكام كردم و منفعت را شما برديد علي.  استحقاق دارند

    ) ۶۵١، ص٢حضرت عبدالبهاء، ج
اميدوارم انشاءاللّه " گذشته بود فرمودند خطاب به شيخ قمي كه به خاطر ديانتش از زوجة حاللش

غصه .  تالفي مافات خواهد شد.   به لقاي حوريات معاني مسرور و مشعوف شوي̍در ملكوت ابهي
يادداشتهائي در ( ".انشاءاللّه يتبدل درهمك بدينار.  مخور، زيرا عدد حوريات معاني نامتناهي است

  )   ١۵٣، ص ١بارة حضرت عبدالبهاء، ج
 اين كار را با چنان سرور ،خواستند تا نفوس را به عملي تشويق كنند ي هيكل مبارك مي وقت-٢٠

وقتي "مثالً .  نمود بخش جلوه مي دادند كه آن عمل در مزاق ياران لذّت و شادي انجام مي
فرمودند بايد اشخاص را حتي وقتي غير قابل تحمل باشند بپذيرند از نحوة بيان ايشان مفهوم  مي
برعكس، ايشان با .  فرمودند فرسائي را به ما ابالغ مي كه گوئي وظيفة سنگين و طاقتشد  نمي

گفتند  فرمودند كه گوئي به زبان حال مي چنان بشاشت و انبساط خاطر اين موضوع را بيان مي
   ) ١٢خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( ".افزا خواهد بود بخش و روح انجام چنين امري بسيار لذّت

مثالً .  نمودند هي اوقات هيكل مبارك براي تشويق نفوس از مثال و تشبيه استفاده مي گا-٢١
خاطراتي از حضرت ( ".هاي مرواريد هستند اي است كه اعضاء آن مانند دانه اين جلسه"فرمودند  مي

 . اي كه تازه طلوع كرده بود به نظر انور رسيد در اول شب ستارة درخشنده"و يا ) ۵٣عبدالبهاء، ص
خواهم احباي  من مي.  بيائيد ببينيد چه ستارة روشني است’ فرمودند خدام حضور را صال زده

در حضور احباء رو به " و يا )١٣، ص٢اآلثار، ج بدايع( ".جمال مبارك مثل اين ستاره روشن باشند
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ي دارد، اين مثل شير است، بلكه از شير بهتر، زيرا شير تنها قوة جسمان’مستر فوند كرده فرمودند 
  )   ٢٢٠، ص٢اآلثار، ج بدايع( "‘.ولي اين هم قوة جسماني دارد و هم قوة روحاني

 حضرت عبدالبهاء به تناسب موقعيت و استعداد افراد و به منظور ايجاد شوق و شعف در آنان -٢٢
اين "نويسد  فرمودند، چنانكه جناب عزيزي در كتاب خود مي به آنها هديه و يادگاري عنايت مي

از جمله هدايائي كه به او .   خاطر اين عبد گشتطانهايت سبب انبس يات حضرت عبدالبهاء بيعنا
تاج وهاج، ( ".است... دان، سكة عباسي و  عنايت كردند انگشتري اسم اعظم، تاج مبارك، قلم

     )٣٧۴ص
گاهي اوقات نگاه نافذ حضرت عبدالبهاء سبب تشويق و شعف نفوس بود، به طوري كه " -٢٣
يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ( ".گرديد بگريد، ، يا بخندد، و يا حيران بماند ان سرگردان ميانس
  ) ۶۶٧، ص٢ج

 استفاده از حكايات، شرح حيات عنصري، و بيانات مظاهر مقدسه روش ديگري است كه -٢۴
اسبت جزوة به من.  فرمودند هيكل مبارك به تناسب وقت از آن براي تشويق نفوس استفاده مي

خداوند .  البته احباء هم در صدد رفع شبهات هستند"اند فرمودند  اي كه در طهران نوشته رديه
فرمايند  كنند وعدة نصرت داده مي وعده فرموده و به نص صريح به كساني كه خدمت به امر مي

   )  ٣۵خاطرات حبيب، ص( "‘... امري ةو ننصر من قام علي نصر’
 و رفتار هيكل مبارك كه فقط و فقط مخصوص خود آن هيكل انور است  بعضي از حاالت-٢۵

گشت، و آنچنان آنان را به وجد و شعف و شوق و وله  اي مي سبب تشويق هر بيننده و شنونده
مثالً، آن وقت كه ذكر شهادت جناب عبدالوهاب شيرازي را .  ماندند آورد كه گاهي مبهوت مي مي
 شهادت او رسيدند، آنچنان به وجد آمدند كه در آن بين كردند، وقتي به توصيف صحنة مي

زنان به پايكوبي پرداختند، به طوري كه حضّار از آن حالت شديداً تحت احساسات لطيفة  بشكن
  .روحاني قرار گرفتند

 و مصافحة پرسي  يكي ديگر از روشهاي هيكل مبارك در به شوق آوردن نفوس نحوة احوال-٢۶
كشيدند، سرش  گرفتند، او را در آغوش مي كل مبارك دست يك نفر را ميوقتي هي.   استآنانبا 

 پرسيدند بوسيدند، و يا آن وقت كه مرحبامرحبا گويان مي هايش را مي كردند، گونه را نوازش مي
 اينها همه سبب به )٧خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( "آيا خوشحال هستيد، آيا مسرور هستيد"

  .گشت ي ميشوق آمدن آننفوس انسان
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وقتي هيكل .   يكي ديگر از روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء مشاركت در عمل است-٢٧
فرمودند خودشان نيز به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن  مبارك شخص را به عملي تشويق مي

اش را بهتر و  شد تا شخص به شوق آيد و وظيفه فرمودند و همين باعث مي عمل شركت مي
هنگامي كه هيكل مبارك در شيكاگو تشريف داشتند در "مثال براي .  م دهدتر انجا كامل

االذكار بر پا شده بود شركت فرمودند و اولين سنگ بنا به  مراسمي كه براي ساختمان مشرق
    ) ٩٩مثَل اعلي، ص( ".دست مبارك گذارده شد

ه مالقات بعضي از  يكي ديگر از روشهاي تشويقي هيكل مبارك اين بود كه خود به نفسه ب-٢٨
شنيدند و يا  آنان كه بيمار بودند، يا محدوديتهايي داشتند، وقتي ميمثالً .  رفتند نفوس مي

ديدند كه هيكل مبارك محبوب قلبشان در خانة آنان است و به مالقات آنها آمده چقدر  مي
اء به وقتي خانم فامر در منزل خود ديد كه حضرت عبدالبه"  .گشتند مشعوف و شادمان مي

 ".آمد اند چنان حالتي به او دست داد كه هر قلبي از ديدن آن به رقّت مي مالقاتشان آمده
     ) ١٩٩، ص١اآلثار، ج بدايع(

هاي ملكوتي خود سبب تشويق قلوب  تبسمها و   گاهي اوقات حضرت عبدالبهاء با خنده-٢٩
ف گشتم كه وداع گويم  بار كه در نيويورك حضور اقدسش مشرّبراي آخرين":  گشتند نفوس مي

هاي من گذاشته تا دم در با من  حضرت عبدالبهاء ايستادند و دستهاي مبارك را روي شانه... 
بعد .  آمدند و مرا اطمينان بخشيدند كه در جميع عوالم الهي با حضرت عبدالبهاء خواهم بود

بعدها دانستم كه طنين ... انداز شد  اي از اعماق دل نمودند كه صداي شيرينش در فضا تنين خنده
  ".اسر ساليان دور بوده استبخش سبيل حيات من در سر خندة مبارك روشني

 گاهي اوقات حضرت عبدالبهاء از جمالت كوتاه، اما پر معني، براي تشويق نفوس استفاده -٣٠
 "به محبت ملكوت مشتعل باش" خطاب به يك خانم غربي سه بار فرمودند مثالً،.  كردند مي

، مكاتيب( ".به حقيقت مهربان باشيد، نه به ظاهر و صورت"يا ) ٢۶اتي از حضرت عبدالبهاء، صخاطر(
       )١٢١، ص٣ج

مثالً .   يكي ديگر از روشهاي تشويقي هيكل مبارك توجه به نيازهاي شخصي افراد است-٣١
 به كشي روضة مباركه را آغاز كردند هيكل مبارك خطاب وقتي جناب كرتيس كلسي كار برق"

با آنكه در بيت مبارك براي صبحانه .  مراقب غذاي كرتيس باشيدفرمودند  ميخدام بيت مبارك 
 ".شد مرغ گذاشته مي ، حتماً تخم به امر مبارك،مرغ سرو شود، اما براي كرتيس رسم نبود تخم

  )  ۴۵عشق و بندگي، ص(



  !ا مرحب! مرحبا                                                                                                                   ٩سفينة عرفان  دفتر  

169 

 ايجاد رغبت براي كسب  يكي ديگر از روشهاي مبارك استفاده از بياناتي بود كه در فرد-٣٢
خطاب به "فرمودند، چنانكه  مقام بهتر و باالتر نمايد، يعني شخص را به ارتقاء مقام تشويق مي

من از .  خير’  عرض كرد ‘ شما با آن دريفوس نسبت و غرابت داريد؟’جناب دريفوس فرمودند 
رم تو در عالم امر از او اميدوا.  او در عالم سياست مشهور آفاق شد’ فرمودند ‘ .آن عائله نيستم
 )    ١٩٣ساله، ص خاطرات نُه ("‘.معروفتر شوي

دانيم كه هيكل مبارك  همة ما مي.   در اين قسمت جا دارد تا ذكري هم از اطفال شود-٣٣ 
چقدر به اطفال عالقه داشتند، و چه بسيار كه آنان را به عناوين مختلف با دادن گل و شيريني و 

آوردند، به طوري كه روزي يكي از آنان  وش گرفتن و بوسيدن به شوق ميدادن وجه نقد و در آغ
يادداشتهائي در بارة ( ".من اول شما را دوست دارم، بعد پدرم را"خطاب به هيكل مبارك عرض كرد 

  )   ٣٢٠، ص١حضرت عبدالبهاء، ج
رد در اين  مورد از روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء پرداختيم، جا دا٣٣ اكنون كه به ذكر -٣۴

قسمت به يك روش بسيار مهم از هيكل مبارك اشاره كنيم، و آن قرار دادن وجود مقدس 
در واقع، حضرت عبدالبهاء با دارا بودن .  خودشان به عنوان يك مشوق براي ساير نفوس است
نمائي مشوق اصلي ما در كلية لحظات حيات  تمامي فضائل اخالقي و كلية محاسن چون آينة تمام

عبدالبهاء مثَل اعال و الگوي ما و بهترين مشوق ما براي رسيدن بم كمال حضرت .  تندهس
وقتي يكي از خانمهاي غربي از حضور انورش سؤال كرد كه در آينده چه كنم كه براي .  هستند

كنم  در همان سبيلي كه من سلوك مي"امر مبارك ارزش بيشتري داشته باشم؟ جواب فرمودند 
خاطراتي از حضرت عبدالبهاء،  (".الحظه كن چگونه شب و روز به خدمت امراللّه مشغولمم.  قدم بردار

  ) ۵۵ص
  

در پايان اين قسمت به اظهار نظر يكي از زائرين حضرت عبدالبهاء در خصوص شخصيت هيكل 
اي بودند كه باعث شد مشتاق گردم  حضرت عبدالبهاء داراي قوه": شود مبارك ايشان اكتفا مي

هر دفعه كه در حضور حضرت عبدالبهاء بودم ايشان مرا متوجه نوع .   نمونه شوميك بهائي
كالم ايشان هر .  نمودند كه در قلب من وجود دارد جديدي از محبت نسبت به جميع نفوس مي
 با هر شخصي به نحوي خاص ̍الوري حضرت مولي.  الهامي براي من بود تا بهائي بهتري بشوم

توانست در مقابل  احدي نمي.  باريدند اران محبت خويش را بر جميع احباء ميكردند و ب برخورد مي
  كه سؤال ميشنيدم  كالم حضرت عبدالبهاء را ميوقتي .  ت پرلمعان ايشان مقاومت نمايدحبم
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ايشان مظهر .  شد تمام روز ما آكنده از وجد و شعف مي  ‘خوشحاليد؟  مسروريد؟’فرمودند 
فرمودند كه بر اثر اقدام ايشان حركت    ايشان جميع نفوس را هدايت مي.كماالت حيات بودند

  )۴٠خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( ".اين بود جادوي ايشان.  كنند
   

  روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء در الواح و آثار مباركه –ب
ه حاصل شد كه آوري شده از آثار و الواح حضرت عبدالبهاء اين نتيج بعد از بررسي فيشهاي جمع

روشهاي تشويقي هيكل مبارك در مكاتيب و ساير آثار مباركه تا حدود زيادي شبيه به موارد 
اي در  اما چند نكته.  باشد، و به همين سبب از تكرار مكرّرات خودداري شد شدة فوق مي استخراج

بردن  نكه ناماول اي.  خصوص مكاتيب و الواح مباركه وجود دارد كه ذكرشان خالي از لطف نيست
شناختند و در   تك نفوس و اينكه هيكل مبارك مثالً ده نفر از افراد عادي يك قريه را ميتك

كردند  پرسي مي  احواليك لوح جميع آنان را مورد لطف و مرحمت خويش قرار داده و از تك تك
مثالً .  دارد اي را به حيرت وا مي آوري است كه هر خواننده نكتة جالب و در عين حال شگفت

فرمودند و در آن لوح احوال چندين نفر ديگر را  خطاب به حاجي يا ميرزائي لوحي ارسال مي
آيا اين سبب به شوق آمدن آن نفوس به ظاهر عادي نيست؟  واقعاً هيكل مبارك .  پرسيدند مي

نكتة اند؟   با وجود آن همه مشاغل و مشاكل چگونه نام و ياد نفوس را در ذهن و قلب خود داشته
اي را به  ديگر در خصوص الواح استفاده از سبك موزون و آهنگين است، كه واقعاً هر خواننده

   :گردد مثال، اين لوح مبارك زينت اين اوراق ميبراي .  آورد شوق مي
  هواللّه"

ء اللّه سازنده و خواننده شو تا حلقة اما اللّه، تابنده باش و در گلشن معرفت اي رخشنده به نور محبت
، ٧، جمكاتيب( "ع ع.  ̍و عليك البهاء االبهي.  رحمن را زيبنده گري و به حيات ابديه پاينده شوي

   ) ٢٢٢ص
  

مثالً خطاب .  و نكتة آخر اينكه استفاده از مطلع الواح به تناسب موقعيت و حالت صاحب لوح است
 و يا خطاب به يك )٢٠۵، ص۵، جمكاتيب( "هواللّه، اي هزار هزار دستان"فرمايند  به يك شاعر مي

البته نكات بسياري در ...   و )٢٠۶، ص۵، جمكاتيب( "اي باربد الهي"فرمايند  نوازندة موسيقي مي
خصوص ويژگيهاي تشويقي هيكل مبارك در الواح و آثار مباركه وجود دارد، اما از آنجا كه مبادا 

  .شود اين مقاله طويل گردد به همين چند نكتة اندك بسنده مي
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  تأثيرات تشويق در نفوس -٣
تا اين قسمت به معناي تشويق و ذكر روشهاي تشويقي حضرت عبدالبهاء پرداخته شد، و ديدي، 

اما در اين .  هر چند اندك، در خصوص روشهاي تشويق از نظر هيكل مبارك به دست آمد
قسمت اين سؤال مطرح است كه وقتي حضرت عبدالبهاء بنابه موقعيتها و حاالت مختلف 

بهتر است پاسخ .  بردند چه تأثيري بر نفوس داشته است روشهاي تشويقي متفاوتي را به كار مي
اين سؤال را از خالل يادداشتها و اظهارات مؤمنين و مؤمناتي داده شود كه افتخار حضور هيكل 

  .اند مبارك را داشته
نان اين آنچ’چون به هوش آمد گفت .  خانمي چون دم در مجلس رسيد غش كرد" –الف 

يادداشتهائي در بارة ( "‘.روند كردم مجلسيان در آسمانها مي حالت مرا گرفت كه احساس مي
  ) ٣٢٠، ص١حضرت عبدالبهاء، ج

ناهار را ظهر و زير ماليه در حضور مبارك صرف نمود، و حين مرخصي، از شدت " –ب 
     )  ۵۶، ص١اآلثار، ج بدايع( ".شوق، متبسم و خندان بود

فرماي منزل يكي از افسران براي خداحافظي شدند، او هيكل انور را در  شريفچون ت" –پ 
  ) ۵۶، ص١اآلثار، ج بدايع( ".آغوش گرفته از شدت شوق گريان گرديد

براي اولين بار وجود مباركي را زيارت ’گويد  خليل جبران در وصف هيكل مبارك مي" –ت 
يادداشتهائي در بارة ( "‘.ف مشهود بودالقدس در آن هيكل شري كردم كه شايستگي وجود روح

  )    ٣۴۴، ص١حضرت عبدالبهاء، جلد 
كردم  چنين احساس مي’گويد   مي،كالنگ، وزير دارائي اياالت متحده مستر لي مك" –ث 

.  ؛ در حضور حضرت مسيح؛ نه، اين هم درست نيستكه در حضور يكي از انبياء هستم
، ١يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، جلد  ("‘.بودمحقيقت اين است كه در حضور پدر آسمانيم 

              ) ٣۴۴ص
البته ذكر احساسات و عواطف و تأثيرات تشويقات مؤثّر هيكل مبارك بيش از اينهاست، اما به 

توان گفت بعضي از آن نفوس آنچنان  فقط مي.  شود علّت محدوديت از ذكر آنها صرف نظر مي
ريغ سبيل محبت و بندگي پوئيدند، و ما تأثيرات تبليغات و خدمات بي حد و د به شوق آمده كه بي

اكنون بايد پرسيد كه مگر اين تشويقات داراي .  بينيم حصر آنان را امروز در پيشرفت امر الهي مي
البته پاسخ به اين سؤال را .  كنند نفوس را منقلب و مشتعل مي اي هستند كه اين چنين چه قوه
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جسم انسان محتاج قواي مادي است، ولكن روح "فرمايند  ميايشان .  اند دادههيكل مبارك 
  ) ٣۴خاطراتي از حضرت عبدالبهاء، ص( ".القدس است محتاج نفثات روح

هاي آن  پس تشويق.  القدس قرار داشتند هيكل مبارك چون آيينة شفافي در مقابل قوة روح
القدس بود كه به آن نفوس منتقل  از قوة روحشد، زيرا تأثيري  هيكل نورا سبب انقالب نفوس مي

اگر سرور و روحانيت من چنانكه بايد دست دهد و فكر من "فرمايند  چنين ميهم.  گرديد مي
، ١اآلثار، ج بدايع (".شوند و نفوس مشتعل بينيد چگونه قلوب منجذب مي آسوده باشد آن وقت مي

     )  ١٣٨ص
  فرمايند؟  رفتاري تشويق مي حضرت عبدالبهاء ما را به چه اخالق و-۴

تواند  آوري گرديده كه مي با مطالعاتي كه در الواح و حيات مبارك انجام شد موضوعاتي جمع
توان گفت حضرت عبدالبهاء نفوس را به موارد زير هم  در واقع مي.  گوي اين سؤال باشد پاسخ

الفت و "، )۴٠، ص٧، جمكاتيب( "اخالق حميده و روش و سلوك پسنديده": فرمايند تشويق مي
، )٢٧، ص۵، جمكاتيب( "خدمت به جمال مبارك"، )١، ص٢، جخطابات( "محبت بين شرق و غرب

ترقي و تربيت نساء و كسب "، )١٣ز حضرت عبدالبهاء، صاخاطراتي ( "سرور و نشاط روحاني"
 ،١اآلثار، ج دايعب ("كماالت و تحصيل فضائل و آداب عالم انساني و علوم نافعه و صداقت

 "نشر نفحات الهيه"، )۵۴٧، ص٢يادداشتهائي در بارة حضرت عبدالبهاء، ج( "قيام به تبليغ"، )٣٨١ص
دادن "، )۴٣۵ساله، ص خاطرات نُه( "كسب علوم و ادامة تحصيل"، )٣٨١، ص١اآلثار، ج بدايع(

رفتن "، )٢٣ساله، ص خاطرات نُه( "دعا و مناجات و ذكر الهي"، )٢٩٨ساله، ص خاطرات نُه( "تبرّعات
   )٢۴۵تاج وهاج، ص (."به مهاجرت

حال كه تا حدودي به اهميت تشويق و نوع نگرش و روشهاي حضرت عبدالبهاء در خصوص اين 
به راستي هر يك از ما .  موضوع پي برديم بايد به ذكر وظيفة خويش در اين خصوص بپردازيم

اف به راحتي اين نكته قابل براي تشويق سائرين چه نقشي داريم؟  متأسفانه با نگاهي به اطر
شود، و اين در حالي است كه  درك است كه در جامعة امروزي به تشويق كمتر بها داده مي

بررسي تشويق در حيات و الواح حضرت با .  تواند نفوس را فعال كند كند و مي تشويق معجزه مي
 و يا اهداء پاداش و شود كه تشويق به معناي گفتن كلمات مثبت عبدالبهاء اين نتيجه حاصل مي

اللّه و  دادن عملي است كه سائرين را به شوق آورد و در قلوبشان محبت هديه نيست، بلكه انجام
 و سرور روحاني ايجاد نمايد و اين مطلب كه هر يك از ما با دعا و ̍عشق به جمال اقدس ابهي
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توانيم   ببينيم چگونه ميتفكّر و با توجه به آثار مباركه و حيات عنصري حضرت عبدالبهاء بايد
  .ديگران را به شوق آوريم

چرا موفّق شوند؟  .  خواهيم آنها موفّق شوند كنيم؟  وقتي كه مي ما چه وقت ديگران را تشويق مي
منديم؟  براي اينكه وجود  و چرا به پيشرفت آنها عالقه.  براي اينكه به پيشرفتشان عالقه داريم

توانيم نتيجه بگيريم كه ما كساني  ميپس .  ع آنها را دوست داريمآنها براي ما مهم است و در واق
كنيم كه دوستشان داريم و اين در حالي است كه حضرت عبدالبهاء جميع نفوس را  را تشويق مي
 آيا ما :حاال بايد از خودمان بپرسيم.  چرا؟  چون همة آنها را دوست داشتند.  فرمودند تشويق مي

چرا بايد آنها را دوست داشته .   منظورم از ديگران همة انسانها هستند؟ ديگران را دوست داريم
باشيم؟  براي اينكه آنها مخلوق خداوندند، و چون خالقشان را دوست داريم پس بايد آنها را 

توانيم تشويق كنيم و در تشويق ديگران  خواهم بگويم كه ما وقتي مي مي.  دوست داشته باشيم
به نظرمن تشويق نفوس با عشق الهي، .  للّه در قلبمان دائماً موج زندا موفّق باشيم كه محبت
اي است كه بنده پس از مطالعاتم در  نتيجهاين .  اللّه رابطة مستقيم دارد سرور روحاني و محبت
اميد آنكه توانسته باشم خدمتي، هر .  ام و براي خودم بسيار باارزش است بارة اين موضوع گرفته

  .امعة بهائي تقديم نمايمچند اندك، به ج
اگر نفسي به ستايش ديگري پردازد و به مدح و ثنا لسان بگشايد "فرمايند  حضرت عبدالبهاء مي

را فرح و سرور آيد و ارواح را قلوب .  اللّه مهتز گردند مستمعين به روح و ريحان آيند و به نفحات
   )  ٣۶۵، ص١، جمكاتيب( ".بشارت احاطه كند

  
  يادداشت

تشويق در حيات عنصري حضرت عبدالبهاء و الواح "ري شده در بارة موضوع آو جمعمطالب 
 عدد فيش با عناوين مختلف در بارة همين موضوع از كتب مختلفه ۴٣٠ حدوداً "مباركة ايشان

 سعي شد تا براي هر مورد كاملترين و لهذا،.  مقاله نبود  اينحدباشد، كه ذكر جميع آنها در  مي
  .  انتخاب گردد، كه حقيقتاً كار سخت و دشواري بودجالبترين مطلب 

همچنين در متن اين مقاله سعي شد تا بيشتر به اصل موضوع پرداخته شود و مطالب بيشتري 
بنابر اين، ممكن است كه اين مقاله رسمي و يا مطابق با قوانين آيين نگارش و .  ارائه گردد

  .طلبد قيصه پوزش ميالخط نباشد، كه بدين وسيله از وجود اين ن رسم




