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 مناجات شروع:-1

 

 هُو اللّه

ت رضوان فرما در هر دمی تأییدی مهربان یاران را دل و جان شادمان کن و روح ووجدان جنّ ءای بخشنده  

 دی کن و وجوه را سرج مأل اعلی زبانهارحمانی بفرست نفوس را آیات هُ  سفَسی نَفَر هر نَدبخش و جدید 

جدید هر یک را بدیع از ملکوت  گویا کن و گوشها شنوا نما تا ترتیل آیات تقدیس کنند و استماع الحان

دی بر قرون و اعصار بتابند توئی مقتدر و فرما تا از مشرق هُ  کوکبی کن و از افق موهبت کبری درخشنده

 و درخشنده و دانا ال اله الّا انت العزیز المستعان .   ع ع  عزیز و بخشنده

 

 508مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص    

 

 

 

 

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-2

 هواهلل     

بیان اسرار بود و دلیل بر خلوص  ،در نهایت فصاحت و بالغت ،ای سروش پر بشارت ،نامه خوش اشارت

نیت و محبت پروردگار ،حمد خدا را که آهنگ سرور شنیدی ...و مانند مرغ چمن به گلشن حقیقت پریدی و 

ری و آشفتۀ آن روی معنبر بر سرو و سمن گلبانگ اسرار معنوی بلند نمودی .حال شیفتۀ آن روی دلب

نین مُستدیم و واجب .پس تا توانی آواز بلند کن و شهناز فغان الزم و مشتاقان را انین و حَ،عاشقان را آه و 

 بزن و مرغان چمن را بیدار کن و در سحرگاه به نغمات خوش دمساز نما ، وعلیک البهاء االبهی

 

 ع ع          

 

 54خار بهائیان پارسی ص مجموعه الواح مبارکه به افت    



 بخش اول

 121  شهرالمسائل  

 13۳3  آذر  22

 عاشقان جمال اقدس ابهی در کشور مقدّس ایران مالحظه فرمایند

این جمع خطاب به ستایندگان اسم اعظم در  2015 اوت امیدواریم که تا کنون به مطالعۀ پیام مورّخ اوّل

األذکار در نقاط مختلف جهان بود موفّق های بنای هشت مشرقسراسر عالم که حاوی پیشرفت پروژه

 از بیش نفوذ و اهلل کلمۀ اعالی از اینشانه راستی به سبحانی ذکر مطالع این از یک هر تأسیس  اید.گشته

 با البتّه آفاق، دلبر باوفای پیروان آن اهلل، امر مهد بهائیان  بشری است. جوامع در پروردگار حضرت امر پیش

 آن اهمّیّت به زودی به الهی محکم حکم این نزول از بعد که چه دارند کامل آشنایی األذکارمشرق مفهوم

 تنها هن عزیزان آن  .نمودند قیام آن اجرای به امکان حدّ در فراوان، هایمحدودیّت وجود با و بردندپی

 دعای جلسات تشکیل نیز ایران داخل در بلکه بودند آبادعشق األذکارمشرق تأسیس اصلی پشتیبان

 معّین میقات در که امید این با نمودند تحکیم را بشر نوع به خدمت انگیزۀ و دادند گسترش را گاهیسحر

المنفعه و موجب تأسیس ملحقات عامّ  هدایت انوار مراکز این بنای به منجرّ اثراتش گشته شکوفا افشانده بذرِ

 ای گردد که طبعاً باید منبعث از عبادت حقیقی باشد.دوستانهو خدمات انسان

 اتّحاد بر این منوال و در ظلّ هدایات موالی توانا حضرت عبدالبهاء الگوی عبادت جمعی توأم با روح الفت و

انگیزد در بسیاری از جوامع محلّی جزء برمی بشر نوع به خدمت برای که انجذابی و شوق و آن از ناشی

الوری در بارۀ مفهوم الینفکّی از حیات بهائی شد و به تدریج تمهیداتی فراهم آمد تا منظور حضرت مولی 

األذکار و تأسیس آن به صورتی ابتدایی در تحت شرایط متنوّع طبق این بیان مبارک شکل گیرد که مشرق

 آن باشد زمین زیر در ئیحفره ولو باشد که نوع هر …ذکار بسیار مهمّ است األمشرق امّا"  فرمایند:می

 انجذاب مرکز و شود ارواح انشراح محلّ گردد رضوان ٴروضه و شود علیا ٴحدیقه و گردد المأوی جنّۀ حفره

 را مختلف امکانات از وسیع طیفی راستی به عزیزان، شما تجربیّات طبق بر پس  ".ابهی ملکوت به قلوب

 توان برای اجرای این حکم الهی و تکامل آن در هر محل و مکان تصوّر نمود.می

 زیر در ئیحفره ولو باشد که نوع هر …األذکار بسیار مهمّ است مشرق "حضرت عبدالبهاء می فرمایند:-1

 از این بیان مبارک چه حقیقتی مستفاد می گردد؟ "گردد المأوی جنّۀ حفره آن باشد زمین



 گردد؟ "جنت المأوی "دوست دارید که منزلتان مصداق بیان فوقآیا  -2

 

 حضرت بهاء اهلل می فرمایند:

و لِدسکرۀٍ  طوبی لمحلٍّ و لبیتٍ و لمقامٍ ولمدینۀٍ و لقلبٍ و لجبلٍ و لکهفٍ و لغارٍ و الودیۀٍ و لبرٍّ و لبحرٍ و لجزیرۀٍ

 "ارتفع فیها ذکر اللّه و ثنائه 

 

 بخش دوم

األذکار در آثار بهائی برای توصیف مفاهیم مختلفی به کار رفته است از قبیل گردهمایی برای دعا مشرقواژۀ 

گردد، مؤسّسۀ کامل و مناجات در سحرگاهان، ساختمانی که در آن آیات الهی با لحن خوش تالوت می

 همۀ  شود.معبد خوانده میگاه یا األذکار با ملحقات آن، و بنیان مرکزی آن مؤسّسه که غالباً عبادتمشرق

 کتاب در بهاءاهلل حضرت که دانست حکمی تدریجی اجرای جوانب یا مراحل توانمی را گوناگون تعابیر این

 .اندفرموده نازل اقدس مستطاب

فرد در تاریخ ادیان و نمادی از روح تعالیم اساسی الهی در این دور یزدانی  األذکار مفهومی منحصر بهمشرق

توان آن را بنیانی عمومی برای حصول الفت قلوب و اجتماع نفوس دانست، مکانی برای حقّ می است و به

نیایش و عبادت پروردگار که ابواب آن به روی همگان از هر دین و آیین، و هر قوم و ملّت باز است و با 

ل و تعمّق در تساوی کامل، زن و مرد، پیر و جوان و کودک را پذیراست؛ مأمنی است مناسب برای تأمّ

  مفاهیم روحانی و تفکّر در مسائل بنیادین زندگی مانند مسئولیّت فردی و جمعی برای بهبود وضع اجتماع.

 است، گرجلوه نیز األذکارمشرق بنای نفْس در حتّی کثیر و متنوّع نفوس اجتماع و نظیربی یگانگی این نشان

 باشد.حسّ جامعیّت و کاملیّتی است که عدد نُه نماد آن می از نشانی اشگانهنُه ابواب و جوانب با که بنایی

 

 



 چگونه مشرق االذکار نمادی از روح تعالیم اساسی امر الهی در این دور یزدانی است؟

مشرق االذکار هر چند بظاهر بنیان جسمانیست ولی تاثیرروحانی دارد و سبب الفت قلوب و اجتماع نفوس  "

ای که د رآن معبدی تأسیس شد سبب ترویج و تثبیت قلوب بودو سبب  گردد. در ایّام ظهور هرمدینه

اطمینان نفوس زیرا در آن اماکن ذکر حقّ مستمر و دائم بود واز برای قلب سکون و قرار جز بذکر ربّ 

چنین  مشرق االذکار تأثیری عظیم در جمیع مراتب دارد. در شرق تجربه شد و مختار نه . سبحان اللّه بنای

االذکار گشت تأثیری دیگر داشت تا چه  شکار گشت . حتّی اگر در قریه ای خانه ای مسمّی بمشرقظاهر و آ

 ."رسد به بنا و تأسیس آن 

 منتخباتی از مکاتیب 1ج  ۳3ص                                    

 

 

 

 بخش سوم

که به منظور رفاه نوع بشر و گاه قوای روحانی و کانون منضمّات و ملحقاتی است األذکار تجلّیبنای مشرق

 علمی، آموزشی، مراکز شامل ملحقات این  گردد.بروز و تحقّق ارادۀ جمعی برای خدمات همگانی تأسیس می

 دانش و علم از استفاده با معنوی تعالی و اجتماعی پیشرفت هایآرمان مظهر المنفعه، عام اقدامات و فرهنگی

گشای ارتقای مقام انسان و و دین با هم هماهنگ شوند راه علم چون که دهدمی نشان و است بشری

 اگرچه پروردگار پرستش و نیایش عاملید، آن به و مطّلع خوبی به که طور همان  گردند.شکوفایی تمدّن 

 وجود عالم در اثری و ثمر منشأ باید ولی است معنوی حیات ترقّی عامل و داشته بشری فطرت در ریشه

األذکار آن را تجسّم و تحقّق نوع است که مؤسّسۀ مشرقپذیریِ عبادت و خدمتِ به همانجدایی این و گردد

 :فرمایندمی که فرمایید توجّه اهلل امر عزیز ولیّ حضرت از بیانی فارسی ترجمۀ به رابطه این در  بخشد.می

دوستانه تماعی و بشرعبادت بهائی هر قدر مفهومش متعالی و انجذابش شدید باشد ولی جدا از اقدامات اج"

تواند نتایجی برتر از ثمرات ناچیز و األذکار، هرگز نمیو مساعی آموزشی و علمیِ متمرکز در ملحقات مشرق



 عبادتی چنیناین  تحرّک داشته باشد.گیر و یا عبادات عابد بیغالباً زودگذر حاصله از تأمّالت زاهد گوشه

نفعی پایدار ببخشد تا چه رسد به عامّۀ نوع بشر مگر آنکه در  و رضایت کنندهعبادت نفسِ به تواندنمی

خدمت مجدّانه و خالصانه به عالم انسانی حلول و تجسّد یابد، خدمتی که ترویج آن اعظم موهبت ملحقات 

 "األذکار است.مشرق

 

 نباشد؟ ،دت ما مصداق تأمالت زاهد گوشه گیر و یا عبادت عابد بی تحرکبا چه کنیم که ع

 

مشرق االذکار از اعظم تأسیسات عالَم انسانیست وتفرّعاتش بسیار است . مشرق االذکار اگرچه محلّ عبادت 

تدریس علوم عالیه  مربوط به اسپیتال و اجزا خانه و مسافرخانه و مکتبِ اطفالِ ایتام و مدرسه است ولکن

حال مشرق االذکار تأسیس شود و  است . هر مشرق االذکار مربوط باین پنج چیز استامیدوارم که در آمریک

یابد. بیاران الهی این  و مکتب و مدرسه و اجزا خانه و مسافرخانه نیز در نهایت انتظام ترتیب بتدریج اسپیتال

چقدر مهمّ است . مجرّد عبارت از محلّ عبادت نیست بلکه از  تفصیل را بفهمانید تا بدانند که مشرق االذکار

 منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء 1ج  ۳2ص   .      "مکمل است  هر جهت

 

  بخش چهارم

حضرت بهاءاهلل و حضرت ربّ اعلی، دو مظهر ظهور الهی در این عصر نورانی در بارۀ دعا و مناجات چنین 

 منزلۀ به او؛ خالق و بشر روح بین واسطه بدون و مستقیم است گفتگویی مناجات و دعا  دهند:آموزش می

چون شبنم صبحگاهی موجب طراوت و لطافت قلوب باعث تداوم حیات روحانی؛ هم و است روح غذای

سوزاند و نوری سازد؛ ناری است که حجبات را میگردد و روان را از تعلّقات نفس امّاره پاک و منزّه میمی

پر خود  کشاند؛ موجد قوّتی است روحانی که پرندۀ روح را با بال واست که انسان را به سوی پروردگار می

 پرورش موجب آنچه  نماید.در فضای نامتناهی الهی به پرواز درآورده به قربیّت درگاه احدیّت فائز می

 محبوب آن تطویل و است نیایش کیفیّت گرددمی الهی تأییدات جلب سبب و روح نامحدود هایقابلیّت



اهلل باشد؛ از یزۀ اصلی آن محبّت انگ که شودمی ظاهر وقتی مناجات و دعا در نهفته قدرت  .نیست و نبوده

ترس، توقّع، تظاهر و خرافات به دور بوده با صداقت و پاکی دل تالوت شود تا موجب تعمّق و تأمّل و 

 از و بگذرد کلمات و حروف محدودۀ از آالیشیبی نیایش چنین  سرانجام شکوفایی عقل و خرد انسانی گردد.

و آهنگش شادی آفریند، قلوب را به اهتزاز آرد، بر نفوذ کلمات  نغمه حالوت رود؛ فراتر نغمات و اصوات

 بیفزاید، تمایالت دنیوی را به صفاتی ملکوتی تبدیل نماید و محرّک خدمات خالصانه به عالم انسانی گردد.

 قدرت نهفته در دعا و مناجات چگونه ظاهر می گردد؟

 

 بخش پنجم

ای چون جامعۀ اسم اعظم در آن سرزمین مقدّس که از اوان جامعهپس جای تعجّب نیست که اعضای 

اند قادرند در مسیر پرورش یافته "پروردگارا قلب صافی چون دُرّ عطا فرما" کودکی با تالوت مناجات

زندگانی روزمرّۀ خود هر نوع سختی و مشقّتی را تحمّل کنند و اجازه ندهند که غبار تنفّر و کینه و یا حسّ 

 و دعا شان را آلوده سازد، مبادا که آن دُرّ درخشان تأللؤ و درخشندگی خود را از دست دهد. م قلوبانتقا

 .باشد گرجلوه روزانه رفتار و اعمال در و مندهدف زندگی یک در باید نهایتاً مناجات

پرورش  "ا فرماپروردگارا قلب صافی چون دُرّ عط" از اوان کودکی با تالوت مناجات "با توجه به اینکه  

 تأثیر آن را در حیات فردی خود و در مواجهه با مشکالت چگونه ارزیابی می نمائید؟ایم،  یافته

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

 هُو األبهی

پاک و مقدّس نمودنست و این ماء ،نزل از سماء تجلّی قلب را بماء مُ ،اصل طهر و پاکی ، ای طیّب طاهر

کلمات الهیّه است که چون موج عنایت از بحر اعظم برخاسته است و چون حقیقت کینونت را  ،لطیف نورانی

یعنی تخلّق باخالق رحمانیّه که در هویّت آیات ربّانیّه است ،زالل صافی معانی کلمات الهیّه غسل دهی ه ب

 "...هم باهر امیدواریم که چنین شوی  ،زاهر گردیهم  ،هم طیّب شوی و هم طاهر ،نمائی 
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 بخش ششم

کار به آن مشغولند به منزلۀ سازی را که با پشتدعوت این مشتاقان از بهائیان آن است که مساعی جامعه

 خدمت قابلیّت خود، تمامیّت در اجتماع الگوی این  الگوی جدیدی از نحوۀ اجتماع نوع انسان مشاهده نمایند.

 تعلیم قابلیّت نوجوانان، به دهیتوان قابلیّت جوان، نسل آموزش قابلیّت  دهد:مختلف را افزایش می ابعاد در

 پیشرفت قابلیّت باالخره و اهلل کلمۀ نفوذ مدد با خدمت به دیگران تشویق قابلیّت کودکان، روحانی تربیت و

جمله اجزای اساسی این الگو جلسات  از  .الهی تعالیم پرتو در ملّت یک و جمعیّت یک اقتصادی و اجتماعی

 تشکیل  األذکار است.ای جمعی از حیات روحانی و ابعادی از مفهوم مشرقباشد که جنبهدعا و مناجات می

 یکتا پروردگار ستایش و نیایش به تنها نه تا سازدمی فراهم عزیزان شما برای بهاییگران فرصت جلسات این

ود سائل شوید بلکه قوای روحانی نهفته در دعا و مناجات را با دیگر خ زندگی در را او عنایات پرداخته

گردانید، موجب شهروندان شریف آن آب و خاک نیز در میان گذارید، پاکی و اصالت نیایش را به آنان باز

عزیزتان شوید، انگیزۀ خدمت به اجتماع، به  وطنانافزایش ایمان و اطمینان به تأییدات الهی در قلوب هم

تر سازید و مشوّق استقامت سازنده در راه عدالت و انصاف طن و به نوع بشر را در خود و در آنان قویّ و

 گردید.

دوستان عزیز و محبوب، جلسات دعا و مناجات در آن سرزمین مقدّس، در هر شهر، در هر محلّه، و در هر 

سازد تا بیش شما عزیزان را قادر می های بهائی،ده و قصبه، و دسترسی بیشتر دوستان و آشنایان به مناجات

 سان بدین پس از پیش با برادران و خواهران روحانی خود در سراسر عالم در انتشار نور اتّحاد سهیم باشید. 

 هزاران و بیافشانید را اشالمنفعه عامّ ملحقات و آینده اذکار مشارق هایبذر و بکوشید امکان حدّ سر تا و

 قابل تاریکی ظلم و عدوان برافروزید.م در نورانی شمع هزار

 

دعوت بیت العدل اعظم الهی مبنی بر تشکیل جلسات دعا با هموطنان شریف ایران ، تأثیرات اجابت 

 چیست؟

 

 

 



 شور:

 بیت العدل اعظم الهی خطاب به تک تک احبای مهد امراهلل می فرمایند:

اش را بیافشانید و هزاران المنفعهآینده و ملحقات عامّ اذکار های مشارق تا سر حدّ امکان بکوشید و بذر"

 "هزار شمع نورانی در مقابل تاریکی ظلم و عدوان برافروزید.

 به نظر شما چگونه می توانیم با این دعوت بیت العدل اعظم الهی همراه شویم؟

 

 

 مایند:رکه می ف بعد از انجام شور بیان ذیل زیارت گردد

تأیید نماید،نظر عنایتی فرماید،خدائی که خاک سیاه را نزهتگاه دل و جان کند،زمین  ...دعا کنید که خدا"

ویران را گلشن و گلستان گرداند،به یک توجهی ایران را تغییر دهد و نفوس پریشا ن را سرو سامان 

 "بخشد،مطمور را معمور کند و قلوب محزون را شادمان و مسرور فرماید.
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