
١ 
 

ھاء اهللا رت  روان ا  وم پ طاب  ع ی  م ا عدل  ا   ه ایپم  ا
ت  ٢٧ورخ    ١٩٨٩آ

  
مقررات و امكانات ضيافت نوزده روزه  به نحوي روزافزون مورد پرسش و , مقاصد , در سالهاي اخير اهداف 

كانونشن بين المللي بهائي جستجوي ياران قرار گرفته است و در سال گذشته قسمت زيادي از مشاورات ششمين 
 .ين باب ارائه شودلذا موقع آن فرا رسيده است كه توضيحاتي در ا. مصروف به اين موضوع شد

  
و اجتماعي , اداري, نظم جهاني حضرت بهاءاهللا جميع واحدهاي جامعه بشري را در بر مي گيردو جنبه هاي روحاني 

. وعه بشري را به سوي ايجاد تمدني جديد هدايت مي كندو مجهودات متن.زندگي را با يكديگر تلفيق مي بخشد
و تأسيسي است كه در هر روستا و  ضيافت نوزده روزه حائز جميع اين جنبه ها در سطح پايه و اساس اين جامعه است

مقصود از ضيافت نوزده روزه ترويج وحدت و تأمين .قصبه و شهري كه اهل بهاء در آن سكونت دارند فعاليت دارد 
ضيافت نوزده روزه بسيار سبب فرح و سرور  ": بهاء مي فرمايندلحضرت عبدا. فت و ايجاد فرح و سرور است پيشر

ياران در هر نوزده روزي روح جديدي يابند و قوتي . اگر چنانچه بايدو شايد اين ضيافت مجري گردد . قلوب است 
مفهوم و مقصود ضيافت نوزده روزه كامال پي به  ءبراي حصول اين مقصد عالي بايد عموم احبا "...روحاني جويند

قسمت , قسمت روحاني . معلوم است كه ضيافت نوزده روزه داراي سه قسمت مجزا اما مرتبط با يكديگر است .برند
قسمت دوم . قسمت اول به تالوت ادعيه ومناجات و زيارت آثار مباركه اختصاص دارد. اداري و قسمت اجتماعي

عمومي كه در ان محفل روحاني محلي گزارش اقدامات و نقشه ها و مسائل محفل را به  جلسه ايست   عبارت از 
مقدس ملي را با ياران در ميان مي گذارد و  لاطالع جامعه مي رساندو اخبار و بشارات واصله از مركز جهاني و محف
مت سوم مخصوص پذيرائي و قس.مي گردد   در جريان مذاكره و مشورت از افكار و نظرات و پيشنهادات احبا مطلع 

فعاليتهائي است كه سبب ترويج روح اخوت و وحدت و دوستي در بين جمعي مي گرد د كه از فرهنگها و آداب و 
رسوم گوناگون گرد هم آمده اند مشروط بر آنكه فعاليتهاي مزبور با اصول امري و خصوصيات اساسي ضيافت نوزده 

  .روزه مغايرتي نداشته باشد
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اد ضيافت نوزده روزه الزمه اش مراعات دقيق سه قسمت فوق الذكر به همان ترتيبي است كه ذكر شد اگر چه انعق
مثال مي توان از موسيقي در . وليكن فرصت كافي براي تنوع و ابتكار در برگزاري ضيافت نوزده روزه موجود است

بهاء توصيه مي فرمايند كه نطقهاي حضرت عبدال. قسمتهاي مختلف برنامه از جمله در قسمت روحاني استفاده نمود
كيفيت ووسعت . در نحوه مهمان نوازي و پذيرائي مي توان تنوع و ابتكار به كار بست. فصيح و تشويق آميز ايراد شود

تأثير آداب و رسوم و فرهنگها ي مختلف در هر سه قسمت .دامنه مشورت نيز در روحيه جلسه تأثيري خاص دارد
مطلوبي است كه به ضيافت تنوعي سود مند مي بخشد و حاكي از خصوصيات مرسوم در ضيافت از عوامل مقبول و 

در ان منعقد شده است و بدين ترتيب سبب نشاط و سرور شركت كنندگان در جلسه مي جامعه اي است كه ضيافت 
 .گردد

  
. امر الهي بوده استاين نكته جالب توجه است كه تحول شكل و مفهوم ضيافت نوزده روزه متناسب با مراحل توسعه 

در قبال حكم حضرت بهاء اهللا در مراحل اوليه امراهللا در ايران احباي الهي هر نوزده روز يكبار در خانه خود مهماني 
به تدريج كه . ترتيب مي دادند و ضمن پذيرائي از دوستان به تالوت آيات و مذاكره در مسائل امري مي پرداختند

ند حضرت عبدالبهاء جنبه روحاني و اجتماعي ضيافت نوزده روزه را مشخص فرموده جوامع بهائي رشد و توسعه يافت
پس از تعميم محافل روحاني محلي حضرت ولي امراهللا قسمت اداري را به برنامه ضيافت . و مورد تأكيد قرار دادند

روزه چون آهنگي  گوئي ضيافت نوزده.ن را يكي از مؤسسات جامعه بهائي محسوب داشتندآنوزده روزه افزودند و 
اما تحول و تكامل ضيافت نوزده روزه را فقط نبايد جلوه تدريجي يك .دلنواز در سه مرحله به حد كمال رسيده است

ضيافت نوزده روزه را مي توان تركيبي . وسيع تر هم مورد نظر است   مؤسسه محسوب داشت زيرا اساس و زمينه اي 
, ي تاريخي است و بالمال عناصر اوليه زندگاني جامعه بشري يعني عبادتبديع از حاالتي دانست كه حد كمال جريان

به نحوي بديع و جليل در هم ادغام جشن و شادي و سائر انواع مجالست و مؤانست را پس از طي زماني طوالني 
است  ضيافت نوزده روزه حاكي از مرحله جديدي از تكامل جلوه هاي حيات جامعه در اين عصر نوراني. نموده است

 ضيافت نوزده روزه را شالوده و اساس نظم بديع جهاني معرفي فرموده و در يكي از توقيعات حضرت ولي امراهللا. 
واسطه اي ضروري براي تأمين مؤانست و ارتباط نزديك و مستمر بين افراد احباء و بين احباء و  "خود آن را به منزله 

 .دانسته اند) ترجمه (  "امعه محلي در ج) محفل روحاني محلي ( نان آهيئت منتخبين 
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وه بر اين ضيافت نوزده روزه فرصتي فراهم مي آورد كه پيامهاي تشكيالت ملي و بين المللي به احباء ابالغ شود و الع
قه واسطه ايست كه جامعه لبه اين علت ضيافت نوزده روزه ح. پيشنهادات و نظرات آنان به مقامات مزبور منتقل گردد

حتي اگر ضيافت را در محدوده همان . نحوي خالق و سازنده با هيكل نظم اداري بهائي مربوط مي سازد محلي را به
زيرا هر فرد بهائي را به جرياني گروهي . محيط محلي در نظر آوريم باز هم سبب اعجاب و مسرت خاطر فراوان است

زده روزه صحنه تجلي آزاد فكري در ريشه و ضيافت نو. مي سازد كه سبب ايجاد و ابقاء حيات جامعه است     مرتبط 
يعني در سطحي واحد محفل روحاني محلي و اعضاء جامعه در يك اجتماع مشترك گرد هم مي . پايه جامعه است 

يا انتقاداتي مفيد و مؤثّر و افراد آزادند تا افكار خود را به ديگران ارائه نمايند اعم از اينكه افكاري جديد باشد  دآين
اي كه از كليه آحاد و افراد جامعه  لذا مي توان مالحظه كرد كه اين مؤسسه. وجود آوردن تمدني مترقّي  براي به

ن آتشكيل شده صرف نظر از اهميت روحاني مشتمل بر جنبه هاي اجتماعي الزم براي تربيت نفوسي است كه در
 .شركت مي كنند تا هر كدام عضوي مسئول براي جامعه خود شوند

  
يم ضيافت نوزده روزه به نحوي  مناسبترترتيب داده شود عالوه بر درك مفهوم و مقصود آن بايد مقدمات اگر بخواه

با آنكه محفل روحاني محلي از نظر اداري . الزم براي برگزاري و نيز براي مشاركت احباء در ضيافت آماده شود 
يا از تعدادي از آنان دعوت مي كند تا مقدمات مسئول اداره ضيافت نوزده روزه است وليكن معموال از يكي از احباء 

و اين عمل مطابق با روحيه مهمان نوازي است كه از اصول برگزاري جلسات . الزم را براي انعقاد ضيافت آماده نمايند
افرادي كه عهده دار ترتيب دادن ضيافت مي شوند ممكن است ميزبان ضيافت باشند يا . ضيافت نوزده روزه است 

نان همچنين ممكن است اداره امور قسمت آ. ل تهيه مطالبي گردند كه بايد در قسمت روحاني تالوت شود آنكه مسئو
در جوامع كوچك افراد احباء مي توانند ميزبان ضيافت باشند اما در جوامع . اجتماعي ضيافت را نيز به عهده گيرند

ضرورت ميزباني و مهمان نوازي ممكن است بزرگ و پر جمعيت محافل روحاني محلي با محفوظ نگاه داشتن مفهوم 
 . طرق ديگري را براي پذيرائي ابتكار كنند

  
تعيين قبلي , الواح و آثار مناسب براي قسمت روحاني جنبه هاي مهم تهيه مقدمات ضيافت نوزده روزه شامل انتخاب 

. مجريان برنامه و در نظر گرفتن افراديست كه بتوانند مناجاتها و آثار مباركه را به خوبي و به درستي تالوت كنند
و , مراعات نظافت, و چه در نحوه استماع آثار مزبور رعايت ادب و احترام چه در نحوه تالوت و زيارت آثار مباركه 

ن ضيافت نوزده روزه تشكيل مي شوددر ايجاد روح و ريحان در بين احباء حائز اهميت آآراستگي محيطي كه در 
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وقت شناسي در .خواه ضيافت نوزده روزه در داخل ساختمان برگزار شود و خواه خارج از آن . مخصوص است
 .الزم استن در ترتيب دادن ضيافت آاجراي برنامه نيز از مسائلي است كه رعايت 

  
موفقيت ضيافت نوزده روزه تا ميزان زيادي منوط و موكول به كيفيت آماده كردن و تهيه مقدمات و مشاركت جستن 

مجالس نوزده روزه را بسيار اهميت  ":حضرت عبدالبهاء چنين راهنمائي و توصيه مي فرمايند. افراد در ضيافات است
وت نمايند و به ترتيل مناجات پردازند و طلب تأييد كنند و منجذب به دهيد تا ياران الهي و اماء رحمن توجه به ملك

از عالم عنصري مجرد شوند و . محبت يكديگر گردند و بر تنزيه و تقديس و تقوي و مقاومت نفس و هوي بيفزايند 
  ". در احساسات روحاني مستغرق گردند

  
يد ضيافت نوزده روزه را در قالب حكمي كه از قلم براي فهميدن و اجراي اين دستورالعمل مفيد و مؤثر است كه با

قد رقم عليكم  ": مات مباركه نازل گشته لجمال قدم نازل شده در نظر بگيريم در كتاب مستطاب اقدس اين  ك
 ". الضيافة في كل شهر مرة واحدة ولو بالماء انّ اهللا اراد ان يؤلف بين القلوب ولو باسباب السموات و االرضين 

  
بر مهمان نوازي واقعي يعني همراه با ن كلمات مباركه واضح و معلوم است كه ضيافت نوزده روزه اساسش از اي

اين نكته كه پذيرائي و مهمان نوازي مايه و اساس . خدمت و حسن معاشرت است , احترام متقابل , محبت , دوستي 
شري در جميع مراحل و سطوح به وجود مي چنين مؤسسه مهمي است رويه كامالً جديدي را در اداره امور جوامع ب

يعني همان اصلي كه .رويه اي كه نقشي بسيار حساس و حياتي در تحقق اصل وحدت عالم انساني دارد. آورد
در اين جشن و ضيافت .مؤسسين اين آئين نازنين جهت تأسيس آن صدمات و مشقات بي شمار تحمل فرمودند

 .قعيت بي سابقه اي نهاده مي شودآسماني است كه اساس تحقق يافتن چنين وا

  
رجاي صميمانه اين مشتاقان از آستان قدس جانان پيوسته چنان است كه ياران الهي به اهداف و مقاصد ضيافت نوزده 

  .است فائز و نائل گردند "واسطه الفت و مؤانست  "و  "اساس اتحاد و اتفاق  "و  "سبب بشارت  "روزه كه به منزله 
  

  با تحيات ابدع ابهي                                                          
   بيت العدل اعظم                                                            


