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 مناجات شروع-1

 

 

  هوالله                                                                                                     

ای خدای مهربان یاران در کشور ایران اسیر ستمکارانند و مُبتلی در دست هر جاهلی نادان. ای پروردگار، کار 
فرما. نفوس را هدایت کن و بد خویان را خوشخو فرما. گنه کاران را مپسند و دست تطاول ظالمان را کوتاه 

ئیمان را بیدار نما. اسیران نفس و هوی را آگاه کن و مقیّد غلّ و بغضاء را رهائی بخش. تا ظالمان را عادل کن و لَ
چه سزاوار درگاه احدیّت دست درندگان خالصی جویند و به آنیارانت در مهد امن و امان آسایش یابند و از 

 ع ع .قیام نمایند. توئی مقتدر و توانا و توئی عزیز و کریم و مهربان،است 
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 حضرت عبدالبهاءبیانات مبارکۀ -3
این آوارگان به هیچ حزبی مشترک و متمایل نبوده در آن میکوشیم که بنیۀ ایران قوّت گیرد و معلوم است قوّت 
بنیۀ ایمان ،جز به تأسیس اخالق الهی ممکن نه. چون تأسیس اخالق گردد ،ترقی در جمیع مراتب محتوم است 

و نجاح نیابد و به تحسین اخالق، علوم و فنون رواج یابد و افکار، بینهایت .هیچ ملتی بدون تعدیل اخالق،فالح 
روشن گردد ،صداقت و امانت و حماست و غیرت و حمّیت بجوشد،سیاست به درجۀ نهایت رسد، صنایع 
 بدیعه رواج یابد، تجارت اتّساع جوید، شجاعت عَلَم افرازد ، ملّت از برزخی به برزخ دیگر انتقال نماید، خلق

 جدید شود.
 

 کانال اندیشه                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 



 
 اللهءبهاحضرت بیانات مبارکۀ  -2

 حضرت بهاءالله میفرمایند:
شود. از حقّ جلّ جالله بخواهید تا نفوس را از خالب ظلم و اعتساف مشاهده میالیوم هیکل عدل تحت مَ "

نمایند که آنچه از قلم حکمت ادراک میالجمله آگاه شوند، دریای آگاهی بی نصیب نفرماید، چه اگر فی 
ی آفتاب است از برای جهان. راحت و امنیّت و مصلحت کلّ در آنست و الّا هر یوم بال ه منزلۀجاری و ثبت شده ب

ج بیانات مشفقانه را رُای بر پا شود. انشاءاللّه نفوس عالم موفّق شوند و سُتازهجدیدی ارض را اخذ نماید و فتنۀ 
ساس سیاست عالم است سّ اطراز حکمت حقیقی که اُه به مصابیح حکمت حفظ نمایند. امید هست که کلّ ب

 "مزیّن گردند.
 

 ٣٣۵، ص ۱آیات الهی، ج                                                                                                                                                                               
 و در بیانی دیگر میفرمایند:

الحمدلله ظلم ننمودید و مظلوم واقع شدید. در صدد اذیت نفسی نبودید و به منتهی اذیت مبتال گشتید. از »
به اسیری رفتید.  ،طوت و نقمت دیدید. آزادی خواستیدرحمت خواستید، سَ ،برای خلق به کمال شفقت از حق

مقام بلند اعلی را از دست مدهید. از م ناطق ... وصیت این مظلوم آنکه این وبی لکُجمیع اشجار فردوس به طُ
حوش را به اهلش واگذارید. بشنوید و شئون انسانیت در هیچ احوال خارج نشوید. اخالق و اطوار سباع و وُ 

م عدل و رایت عقل لَمام وجوه هر یک از شما عَنگویید، عطا نمایید و در صدد اخذ عطا نباشید. انشاءالله اَ
انوار عدل که از ظلم ظالمین محجوب و مستور ۀ طاهره، عمال پاک و اخالق پاکیزمشاهده شود و البته از این ا

 «است به اسم الهی اشراق نماید.

 
 
 
 
 
 
 



 اجتماعی امروز جهان برگزیند. -تواند برای انتقاد از نظام سیاسیمی  روشی که فرد-4
اما روشی وجود دارد که شخص میتواند بدون اجبار به جانبداری و یا مخالفت با رژیم های موجود به انتقاد از 
نظام سیاسی و اجتماعی کنونی بپردازد و آن روشی است که حضرت ولی امرالله در توقیع "هدف نظم بدیع 

ینکه ماهیتاً جنبه عمومی دارد بسیار است انتقادات ایشان از شرایط جهانی عالوه بر ا فرمودهجهانی" اتخاذ 
پردازد و به سسات موجود به نکات عمیق تری میؤو م  انتزاعی است یعنی به جای محکوم کردن تشکیالت

 ،تجزیه و تحلیل افکار و اصولی مبادرت می نماید که علت ایجاد آنها بوده است. به جهت اینکه این روش
در صورت دست یازیدن به آن هیچگونه ،بحران سیاسی جهان است  ۀبرخوردی صرفاً ذهنی و فلسفی با مسئل

    نظری آن سوق  ۀعملی سیاست به سمت جنب ود زیرا بالفاصله شما را از زمینۀاعتراضی متوجه شما نخواهد ب
فاصل روشنی بین تئوری و عمل قائل  ولی با در نظر گرفتن این حقیقت که به هیچ وجه نمی توان حدّ .می دهد

ای از این روش به عمل سیط و گستردهبَ جری دارید مبادا استفادۀشما باید حداکثر دقت و مراقبت را مُ.شد 
 آورید

 ۱۴۶۹انوار هدایت شماره  ۱۹۳۴مارچ  ۲از نامه ای از قبل حضرت شوقی افندی خطاب به یکی از افراد احبا 
 

 
 
 ل ساختن عالمالگوی بهائی در متحوّعدم دخالت در سیاست، -5

هایی خارج از امر مبارک، اندازد که به نحوی با فعالیتگاهی اوقات احساسات اشتباه، ما را به این تفکر می
می که سبب ورود احبا به عالم سیاست می شود، میتوانیم به همنوعان خویش مساعدتی نماییم. این توهّ

باید با آن   آنچه بهائیانخطرناک است. منشی حضرت ولی امرالله از طرف هیکل مبارک مرقوم داشت:" 
بشری به سرعتی در حال متالشی شدن است؛ که مسائل اخالقی که  ۀمواجه شوند این حقیقت است که جامع

آشفته شده است و مهمتر از آن کامالً با  ،یوس کنندهأنیم قرن پیش کامالً واضح و بدیهی بود امروز به نحوی م
جرای این علّت است که بهائیان باید جمیع قوای خود را به مَنازعات سیاسی درهم آمیخته است.به عالئق مُ

بهایی و نظام اداری آن هدایت کنند. آنها در حال حاضر به هیچ طریق دیگری نه می توانند دنیا را  ۀایجاد جامع
آن به  ۀتوانند به متحوّل شدن آن کمک کنند. اگر در مسائلی که حکومت های عالم دربارتغییر دهند نه می

نظام های دیگر  ۀلطمه خواهند دید. اما اگر الگوی بهائی را ایجاد نمایند، وقتی کلی ،ارزه مشغولند وارد شوندمب
 مم عرضه کنند".)ترجمه (از درمان آالم بشر عاجز بمانند،می توانند این الگو را به عنوان شفای اُ
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 الهی است نه بشری. ،جدی است نه شوخی،لطان ظهور برای همیشه است نه یک دو روز امر صادره از س-6
در حالتی که لمحضره االطهر الفدا، حضرت ولی امرالله روحی  ،دو شب قبل پس از زیارت مقامات مبارکه
اعضای ر فرمودند که به محفل مقدس روحانی طهران بنویس آن ثّأروی جهان افروز برافروخته بود با نهایت ت

الهیه ۀ قلم اعلی باخبر و از مواعظ حسن  ۀدکّؤع و از اوامر و احکام ممحترمه بخوبی از تعالیم قلم اعلی مطلّ
ان تقتلوا فی رضاه  :"کیداتی در عدم مداخله در امور سیاسیه حتی منع انتقام و فساد فرمودندأآگاهند که چه ت

فضل …" ر احبایم کشته شوند بهتر است از سفک دم نفسیباز می فرمایند قسم به جمالم که اگ "خیران تقتلوا
ت اتحاد و ائتالف است ثبت محو نمود و آنچه علّ  اعظم در این ظهور اکرم آنچه سبب عداوت و بغضا بوده

بعد … کیداتی در عدم مداخله در امور سیاسیه و عدم انتقام و امثال آن نازلأدلبر پیمان چه ت ۀفرمود،"... و از خام
عاذالله از مداخله در امور ر به ایران نوشته شد که مَ د و مکرّؤکّد آن طلعت نورا باز در تحریرات مفصله ماز صعو

سیاسی احباب باید به کلی از این شئون در کنار باشند و از هر وظیفه ای که منجر به مداخله در امور سیاست 
سوای  ،است و مالقات به روح و ریحانغیر ملحق شدن با احزاب سیاسی  ،زیرا معاشرت ،شود بیزار گردند

باید عموم احبا بدانند که اوامر صادره از سلطان ظهور برای … مداخله در امور پر انقالب و شور مملکتی است
 الهی است نه بشری. ،جدی است نه شوخی ،همیشه است نه یک دو روز

 ۲۷تا  ۲۵صفحه (۱۹۴۸ -۱۹۲۲توقیعات مبارکه)                                                                                                                                    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 بهائیان و دخالت در امور سیاسیه-7
 میفرمایند: 1391اسفند  12بیت العدل اعظم الهی در پیام مورخ 

های قطع نظر از نوع حکومت، پست ،های متبوع خوددولتبهائیان در پی کسب قدرت سیاسی نیستند. در 
کنند. به احزاب سیاسی هایی را که صرفاً جنبۀ اداری دارد قبول میهرچند مسئولیّت .پذیرندسیاسی را نمی

انداز های تفرقههای وابسته به دستورالعملکنند و در برنامهوابستگی ندارند، در سیاست حزبی دخالت نمی
جویند. در عین حال به کسانی که با نیّت خالص برای خدمت به کشور خود یا حزبی شرکت نمی هیچ گروه

گذارند. رویکرد جامعۀ احترام می ،کنندنمایند و یا آمال سیاسی را دنبال میدر اقدامات سیاسی مشارکت می
سبت به امر سیاست به معنای ها به منزلۀ اعتراضی بنیادین نبهائی در مورد عدم مشارکت در این گونه فعّالیّت

دهد. بهائیان در انتخابات مدنی ق سیاسی امور خود را سازمان میرُواقعی آن نیست زیرا نوع بشر مآالً از طُ
کنند ولی تنها در صورتی که این عمل مشروط به وابستگی آنان به احزاب سیاسی نباشد. بهائیان شرکت می

کنند مینمایند و در هر کشوری که زندگی صحیح اجتماع تلقّی می دولت را نظامی برای حفظ رفاه و پیشرفت
ای دانند. در هیچ توطئه و دسیسهشان، وظیفۀ خود میاطاعت از قوانین آن را، بدون زیر پا نهادن عقاید دینی

 نمایند. این بدانل مختلف دخالت نمیوَجویند و در روابط سیاسی دُبرای براندازی هیچ دولتی شرکت نمی
های عادل و ظالم تمایز اند و بین حکومتاطّالعمعنی نیست که بهائیان از فرایندهای سیاسی جهان امروز بی

 ،شوندقدرترین ذخایر هر مملکت شمرده میشوند. رهبران جهان در قبال مردم کشور خود که گرانقائل نمی
وازین عدالت را کوشند که مَباشند می وظایف سنگین و مقدّسی بر عهده دارند. بهائیان در هر کجا که ساکن

عدالتی نسبت به خود و دیگران، در قالب قوانین موجود، فعّالیّت رعایت نمایند و برای اصالح نابرابری و بی
شان نسبت به تمام نوع ورزند. محبّتی که بهائیان در قلوبآمیز نیز اجتناب میکنند ولی از هر نوع اقدام خشونت

 شان ندارد.وطنغایرتی با احساس عالقه و وظیفه نسبت به هیچ مُ پرورانندبشر می
سازد که در دنیایی که ملل و برد، همراه با آنچه در فوق بیان شد جامعۀ بهائی را قادر میاین رویکرد یا این راه

و از هم جدا  سمنقَاند و ساختارهای اجتماعی در همه جا مردم را مُقبایل به ضدّیّت در مقابل یکدیگر ایستاده
پارچگی خود را در مقام یک موجودیّت جهانی حفظ کند و اجازه ندهد که بستگی و یکسازد، هممی

شان را در سایر نقاط به خطر بیندازد. با اجتناب از درگیر کیشاناقدامات بهائیان در یک کشور موقعیّت هم
قابلیّت خود را برای کمک به فرایندهای  شدن در منافع و اهداف متضاد ملل و احزاب سیاسی، جامعۀ بهائی

 دهد.میصلح و وحدت افزایش 
دوستان عزیز: این مشتاقان به خوبی واقفند که طیّ طریق در این مسیر طوالنی که شما عزیزان سالیان دراز آن را 

حفظ تمسّکی  مستلزم، ای خطیر و مسئولیّتی سنگین است. پیمودن این راه اید وظیفهبا مهارت و تدبیر پیموده



کاری و صداقتی است که تضعیف نشود، خواستار به اصول اخالقی است که تزلزل نپذیرد، خواهان درست
گران اش عشقی به وطن مألوف است که بازیچۀ دست دسیسهدرکی روشن است که به تیرگی نگراید و الزمه

  نگردد.
                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 استفادۀ مفید ازاینترنت-8
 

ور بندگان جمال ابهی فید از اینترنت نیز تعمّق نمایند. به عنوان مثال آنچه در خُمۀ استفاد ۀیاران الهی باید دربار
مظهر اعتدال و  ،شخصاً در مکالمات و گفتار خود در اینترنترالله و دیگر نقاط جهان است آنکه، در مهد ام

ایت حکمت و در جمیع احوال آگاه باشند که در استفاده از اینترنت خردمندی و رع .ادب و فروتنی باشند
مطالب که ۀ نامناسب، نادرست و یا ناپسند عرض ۀتا مبادا نحو  حائز اهمیت است ،ک به انضباط شخصیتمسّ

لطمه ای به منزلت و اعتبار  ، اثرات سوء واکنشهای عجوالنه ناشی از برخی روال های معمول استۀ زایید احیاناً
تراز از اموری است که رنگ و ماهیت سیاست حزبی دارد تعالیم مبارکه وارد سازد. از دیگر ضروریات همانا اح

مجادله برانگیز می باشد و یا به دالیل دیگر مغایر با حکمت و رویکرد  ،جانبداری از یک گروه خاص می نماید
همچنین سزاوار است که از بازپخش اعتیاد وار و بی فکرانه مندرجات اینترنتی ،عادتی که  . بهایی است

هر مطلب و یا همکاری و  ۀمردم دنیا معمول شده اجتناب ورزند و حکمت اظهار نظر دربار سفانه در بینأمت
 عضویت در هر رسانه ای را هوشیارانه بسنجند.
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 روش پاسخ ما به ظلم چه باید باشد-9

حداقل شش خصوصیت وجود دارند که برداشت بهائی از این موضوع را مشخص میکنند. اولین آنها 
عملگرایی است. دیانت بهائی برای دگرگون کردن عالم آمده و ما باید از خودِ حضرت بهاءالله الگو بگیریم. 

ید بخشی از مشکل بشویم. خصوصیت دوم این است که ما باید به ریشه ها و علل اصلی ناظر باشیم و خودمان نبا
علت اصلی به ما میگوید که باید جهان را روحانی کنیم. ما نباید درگیر نوعی کشمکش گروهی و حزبی شویم 

طرف، از طرف مقابل انسانیت زدایی میکند و پاسخ به ظلم تبدیل به درونی کردن ارزشها و  هرکه در آن 
ود. این به معنای ایجاد فرهنگی جدید در جهان است. میشها جهانبینی ظالم و سپس عمل کردن بر اساس آن

سومین خصوصیت این است که ما نه تنها با مظالم بیرونی، بلکه با مظالم درونی مبارزه میکنیم. معموالً در 
بحث ظلم، صحبت از مبارزه با ظالم بیرونی است. اما در دیدگاه بهائی باید متوجه درونی شدن آن ظلم بیرونی 

مان نیز باشیم. این فقط به این معنا نیست که ما از پست و ضعیف نبودن خود آگاه شویم؛ این البته در درون خود
مهم است، اما مهمتر از آن این است که ما باید از فروکاستن انسان به سطح طبیعت فراتر رویم. این در واقع 

، حضرت بهاءالله در سیاهچال راهبرد حضرت بهاءالله بود. هنگامی که نسل کشی بابیان در حال وقوع بود
حساس تاریخی، ایشان از درون زندان روز و شب به این می اندیشید که چرا جامعه ای  ۀتهران بودند. در این بره

بابی، دست به چنین اقدام تحقیرآمیز و ظالمانه ای، یعنی تالش چند بابی برای ترور  ۀچنین پیشرو، یعنی جامع
ف کرده ام که اگر از این زندان آزاد شوم، قیام میفرمایند که من خودم را موظّناصرالدین شاه، میزند؟ ایشان 

ستند ھروحانیون  ۀبابی بزنم. ایشان نمیگویند که فقط حکومت و طبق ۀکنم و دست به اصالح و تربیت این جامع
اما در عین حال به این آثارشان مظالم بیرونی و علل آن را نفی میکنند؛   ۀاند. البته ایشان در هم که خبیث و ظالم

ستند که باالترین پیروزی ظالم زمانی حاصل میشود که مظلوم به خودش اجازه بدهد که آینه ای ھحقیقت آگاه 
برداشت بهائی از پاسخ به ظلم، امیدواری است.  ،از طرز فکر و فرهنگ ظالم شود. چهارمین خصوصیت

یوس. سیف عصیان شجره امید أوسم و تو از من مأنتو ممن به »میفرمایند:   حضرت بهاءالله در کلمات مکنونه
ناامیدی نهایتاً محصول فرهنگی  ...«تو را بریده. و در جمیع حال به تو نزدیکم و تو در جمیع احوال از من دور...

خودمحور شده  است که در آن خداوند از جهان تبعید شده است. اگر خدایی نباشد، امیدی نیست و فرد نهایتاً
نبال تنازع بقا حرکت خواهد کرد. امر بهائی بر اساس امید بنا شده است. اصل بهایی دیگر در پاسخ به و به د

ظلم، خرد مشورتی است. آخرین خصوصیت پاسخ بهائی به ظلم، عدم خشونت است. این مهمترین ۀلأمس
 خصوصیت است.

 ائی آمریکای شمالیمطالعات به ساالنه انجمناقتباس از سخنرانی دکتر نادر سعیدی در کنفرانس                   



   به ظلم و جور انواکنش بهائی -10
آسانی صورت گیرد. در واقع، آنان معتقدند که  بهائیان انتظار ندارند که انتقال به یک نظم اجتماعی کاملتر به

هنوز به الگوهای رفتاری التزایدی صورت میگیرد که بشریتی که  در اثر سختیهای دائماین انتقال به میزان زیادی 
 ..روبه رو می شود.  نابالغ خود دل بسته است، با آن

مؤسسات کهن و الگوهای  بهائیان پیشبینی میکنند که این روندِ دشوارِ انتقالی چندین نسل طول میکشد چرا که
شارهای به تدریج و در وا کنش به ف به سختی ترک میگردند و مؤسسات و رفتارهای جدید،رفتاری موروثی 

است، پذیرفته میگردند . بنابراین رویکرد بهائی  ای، که موفقیتهای فنی و تولیدی نوع انسان ایجاد کرده فزاینده
جور، در قالب یک زمانبندی که چندین نسل طول میکشد،  به تحول اجتماعی، شامل پاسخ بهائی به ظلم و

 ...دنبال میگردد. 
در طول دورۀ  ند متضاد را نیز توصیف میکنند که در سراسر این کره وهای بهائی دو فرای در این زمینه نوشته

به عنوان جریانات تر جهانی در کارند. شوقی افندی این فرایندها را  کنونی انتقال به یک جامعۀ هماهنگ
احتیاجی بهائی نیروهای تجزیه و بینظمی  توصیف مینماید. از منظر"نقالب تألیف و تحلیل و انتظام و ا ن"همزما

دائماً زیر بار ناتوانی و  ،هنجارهای فرسودۀ اجتماعی شکست و به کمک ندارند چرا که مؤسسات درحال
فروپاشی هستند. آنچه ضروری است جایگزینهائی عملی است  ناسازگاری خود با شرایط کنونی جهان درحال

 داشته باشد. متقابل نیاز دارد، به خوبی سازگاری که با محیطی که شدیداً به وابستگی
ساختن یک نظم  اند که نیرو و وقت خود را صرف فرایندهای تألیفی که مربوط به بنابراین بهائیان تشویق شده

دخالت در جریانات سیاسی  پایدار اجتماعی است، نمایند. این نیز دلیل دیگری است که چرا بهائیان عموماً از
الگوئی جدید از حکومت برای ساختن  میکنند و در عوضانگیزی که آنان را احاطه کرده است، پرهیز  تفرقه

 العدل اعظم در تشریح این موضوع مینویسد: بیت ...و روشهای تازۀ تعامل اجتماعی میکوشند؛ دموکراتیک 
اصالح اجتماعی هستند، دنبال  بهائیان روش کامالً متفاوتی را نسبت به روش معمول کسانی که خواهان

های سیاسی اجتناب میورزند و توجه خود را به احیای قلوب بی به اهداف خود از روشرای دستیامیکنند. آنان ب
این  و به ارائۀ یک الگوی کاری مؤثر و اثبات شده معطوف میسازند تا شاهدی باشد بر و اذهان و رفتار مردم

 واقع بینانه و عملی است.  ،عا که روشی که آنان برای زندگی مطرح میسازندمدّ
 نوشتۀ مایکل کارلبِرگ  به ظلم و جور انقسمتی از مقاله استقامت سازنده: واکنش بهائی                                               

 

 

 



 شور و مشورت درباره راههای همدردی و ابراز همبستگی-11
 

از احباء در خصوص وقایع  در پاسخ به سؤال یکی ۲۰۲۲سپتامبر  ۲۷بیت العدل اعظم الهی در پیامی به تاریخ 
 اخیر ایران میفرمایند:

بار جمّ ""...معهد اعلی مقرر فرمودند مرقوم گردد که فوران احساسات پر جوش و خروش و فریاد قلوب اندوه
باشند، قلب هر ناظر منصفی را مَشحون غَفیری از مردم آن سرزمین که خواهان دستیابی به عدالت و برابری می

 نماید.یش میاز اندوه و تشو
شان در توانید با مردم عزیز ایران همدردی نمایید و به آنان در ارتباط با مساعیهای خود البته میشما در فعالیت

جویی که برای ترقی و پیشرفت آن ملت بسیار ضروری است ابراز همبستگی کنید. در عین حال، راه عدالت
ها و پرداختن به اموری که ماهیت سیاسی حزبی دارد در فعالیتطور که یقینا آگاهید، بهائیان از مشارکت همان

 نمایند و به خشونت تبدیل شود پرهیز می

 و در هدایت دیگری میفرمایند:

عدم دخالت در سیاست از اصول آیین بهائی است و از طرف هیچ فرد یا مؤسسه ای نمیتواند نادیده گرفته شود. 
حبای مهد امرالله چهارچوبی را توصیف نموده اند که در آن بهاییان خطاب به ا… بیت العدل اعظم به کرّات 

بدون آن که سر مویی از این حکم حضرت بهاءالله تخطّی ورزند، میتوانند در فعالیتها و تعامالت سازندۀ 
اجتماعی مشارکت نمایند... سؤال نموده اید که آیا همفکری و همراهی و تأیید احزاب سیاسی ضد حکومت، 

جامعۀ اسم اعظم را متذکّر …خالت در سیاست محسوب میگردد؟ البته که چنین است. معهد اعلی نوعی د
مینمایند که احبای عزیز باید بیاموزند که چگونه از یک طرف در فعالیتهای مدنی و اقدامات وسیع در راه تقلیب 

ز سیاستهای حزبی لفظا ًو اجتماعی و روحانی نوع بشر مشارکت فعالی داشته باشند و از طرف دیگر بالکل ا
 ۲۰۱۳دسامبر  24                                                                                                                                                      عمالً احتراز جویند. 

ی با چه اقداماتی میتوانیم در کنار هموطنانمان بوده و با با عنایت به هدایات فوق به نظر شما در شرایط کنون
 ایشان همدردی و همدلی نمائیم؟ 

 
 


