مداخله در امور سیاسیه عاقبت پشیمانی است .ال یسمن و ال یغنی .باید از عموم احزاب در کنار بود.
افکار را در آنچه سبب عزت ابدیه است به کار برد.
پیام آسمانی ج  ۱ص ۱۵۷
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 .6قسمتی از بیانات مبارکۀ حضرت ولی عزیز امراهلل (قسمت اول)
 .۷قسمتی از بیانات مبارکۀ حضرت ولی عزیز امراهلل (قسمت دوم)
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-۱مناجات شروع
كل استغفار مینماید و یقول:
این مظلوم عوض ّ
الهی الهی اولیای خود را حفظ فرما .توئی آن كریمی كه عفوت عالم را احاطه نموده؛ بر عبادت رحم
مواج
فرما و تأیید نما بر اعمال و اخالق و اقوالی كه الیق ایام توست .به یك كلمه علیا بحر بخششت ّ
و به یك اشراق نیر امر ،آفتاب جود و غفران ظاهر و هویدا .همه بندگان تواند و به امید كرمت

قوت بر آر و این نفوس در گل مانده را نجات ده .توئی مالك اراده و
زندهاند .دست قدرت از جیب ّ
الوهاب.
سلطان جود .ال اله ّاال أنت العزیز
ّ
ادعیه حضرت محبوب ص 3۵8

-2مناجات دوم
هواهلل
...ای یار مهربان ای پاک یزدان ،عنایتی نما؛ موهبتی عطا فرما؛ احسانی کن؛ تأییدی ده؛ توفیقی
بخش تا به آنچه رضای مبارک است ّ
موفق گردیم و مؤید شویم .توئی مقتدر و توانا و مؤید و دانا.
عع
مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء چاپ آلمان ص 4۱۱

-3نصوص مبارکه حضرت بهاءاهلل
"آسمان سیاست به نیر این کلمۀ مبارکه که از مشرق اراده اشراق نموده منیر و روشن است . .ی ْن َبغی
الناس َوی ْأم َره ْم ب َما ی ْهدیه ْم
حك َم َبی َن َّ
لك ِّل آمرٍ َأ ْن ی ز َن نَ فْ َسه فی ك ِّل ی ْوم بمی َزان الْ ق ْسط َوالْ َع ْدل ث َّم ی ْ
.
إ َلى ص َراط الْ حكْ َمة َوالعقل
دریای دانش ص ۱9
توجهوا الی القلوب"
حد َان یعترض َعلی الّ ذین َیحکمون علی العباد؛ َدعوا ما عندهم و
یس ال َ
ّ
" َل َ
کتاب اقدس ص 92
مضمون بیان مبارک به فارسی :بر احدی نیست که اعتراض کند بر کسانی که حکم میکنند بر مردم.
واگذارید ایشان را به خودشان و توجه کنید به سوی قلوب.

"تاهلل ال ن رید ان نَ َتصرفس فی ممالککم َبل جئنا لتصرف القلوب .انها َلمنظر البهاء یشهد بذلک ملکوت
"
االسماء َلو انتم تفقَ هون
کتاب اقدس ص ۷9
مضمون بیان مبارک به فارسی:قسم به خداوند اراده نداریم اینکه تصرف کنیم مملکتهای شما را .بلکه
آمده ایم تا این که تصرف کنیم قلبها را .به درستی که آنها هستند نظرگاه و مقصود بهاء .شهادت
میدهد به این ملکوت اسماء اگر شما از دانایان هستید.
و در بیانی دیگر می فرمایند:
سلطان جالل جمیع ارض از ّبر و بحر ،آن را بید ملوک گذاشته و ایشانند مظاهر قدرت الهی ،علی قدر
ان ّربک َلعلیم و خبیر .و آنچه
حق وارد شوند از ّ
ظل ّ
مراتبهم و اگر در ّ
حق محسوب و من دون ذلک ّ
ب الهیهاند.
ّ
حق ّ
جل ذکره از برای خود خواسته قلوب عباد اوست که کنائز وحی صمدانی و خزائن ح ّ

و َلم ی َزل ارادهء سلطان الیزال این بوده که قلوب را از اشارات دنیا و مافیها و َع َلیها طاهر نماید تا قابل
شوند از برای انوار تجلّ یات َملیک اسماء و صفات.
آیات الهی ج  ۱ص 2۵2

 -4بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء
ً
نص قاطع ممنوعند و هر نفسی از این طائفه در امور
"حزب اهلل
ابدا در امور سیاسیه مداخله نکنند .به ّ
سیاسی مداخله نماید ،دیگران از او دوری جویند بلکه تبری نمایند".
گلزار تعالیم بهائی ص 4۵۱
احبا نباید کلمه ای از امور سیاسی بر زبان رانند؛ زیرا تعلّ ق بایشان ندارد؛ بلکه به امور و خدمات
" ّ
خویش مشغول شوند و بس .در فکر آن باشند که به خدا نزدیک شوند و به رضای الهی قیام نمایند
و سبب راحت و آسایش و سرور و شادمانی َ
احباء،
عالم انسانی گردند و هر نفْ سی بخواهد در نزد ّ
احبای
ذکری از امور حکومت و دولت نماید که فالن چنین گفته و فالن چنین کرده ،آن شخص که از ّ

الهی است باید در جواب گوید مارا تعلّ ق باین امور نه.

گلزار تعالیم بهائی ص 4۵2

ً
فعال ،حکای ًة ،روای ًة مداخله ننماید و همیشه به
ابدا در امور حکومت لساناً ،
"به احباءاهلل بگو که نفْ سی
ً
نص قاطع از مداخله ممنوعند".
دعای خیر در ّ
حق اولیای امور مشغول شوند؛ زیرا به ّ
گلزار تعالیم بهائی ص 4۵2
"ما مکلف به احکام کتاب اقدس هستیم و به نص قاطع ممنوع از ادنی تعرض؛ بلکه مأمور به مهربانی
و محبت و وفا و صفا با هر امت و ملت و اطاعت حکومت و صداقت به سریر سلطنت و عدم
مداخله در امور سیاست؛ حتی محاوره و مکالمه در این خصوص جائز ندانسته ،به هیچ وجه؛ یعنی
تعلق به این امور نداریم .وظایف اصلیه ما عرفان حضرت کبریا و ایقان به وحی منزل از سماء و
عبودیت آستان ابهی و عبادت حق به خلوص و انجذاب وجدانی و الفت با جمیع افراد انسانی در
نهایت صدق و مهربانی و آشتی و راستی و حقیقت پرستی و آنچه مادون آن تعلقی به عالم جان و
وجدان ما نداشته و ندارد...
مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد  4ص 3۱

-۵لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
احبا مرقوم گردید که ما را
مرات به جمیع اطراف ّ
حتی به افراد ّ
کرات و ّ
ای بندگان جمال ابهی  ،به ّ
حتی تکلّ م به کلمهئی در این خصوص جائز نیست و
نص قاطع الهی نه؛ ّ
مدخلی در امور سیاسی به ّ

حصین است و صون مبین و حال نیز به نهایت تأکید
این واضح و مشهود است که کلمة اهلل حصن َ
احبای الهی را به کلّ ی از مداخله و مکالمه در امور سیاسی منع نمائید ولی بر ما
تحذیر میشود که ّ
فرض و واجب است اطاعت به حکومت در نهایت صداقت و امانت و دیانت و همچنین حسن

محبت و مهربانی بنمائیم و
کل بخواهیم و
معامله با عموم ملّ ت بلکه جمیع ملل عالم .یعنی خیر ّ
ّ
ً
ابدا
پرستاری کنیم و غمخواری نمائیم و به تربیت نفوس پردازیم و ترویج اخالق الهی نمائیم دیگر
مدخلی در امور سیاسی نداریم  ...باری مقصود اینست زنهار زنهار در امور سیاسی قطعیاً مکالمه
ننمائید و به صداقت به حکومت معامله نمائید .کاری به کاری نداشته باشید و با هیچ حزبی
همداستان نگردید؛ مطیع حکومت باشید و خیر خواه ملّ ت و به تبلیغ امر اهلل و نشر نفحات اهلل
مشغول گردید و به تربیت نفوس پردازید...
منتخبات مکاتیب جلد  2ص 204

-6قسمتی از بیانات مبارکۀ حضرت ولی عزیز امراهلل(قسمت اول)
احبا سفارش کنید که مبادا در امور سیاسی مداخله نمایند ،نه اینکه به ظاهر معروف
"مخصوصاً به ّ
باشند که مداخله نمی کنند بلکه به حقیقت و باطن مداخله نکنند .احباء باید خیلی متوجه باشند بی
مروج سیاست اهلل باشند و رویۀ اعتدال را از دست ندهند ،ولی اعتدال
طرف کامل .احباء باید
ّ
حقیقی .با کمال وقار و متانت ،رفتار نمایند .احباء باید بکوشند که سیاسیون را جذب به امر کنند ،نه
احباء باید سیاست اهلل را پیش گیرند".
مجذوب سیاسیون گردندّ .
خاطرات اسفندیار قباد ص 9۱
"بهائیان باید تمام قوای خود را به سوی برپا کردن بنای امر بهائی و نظم اداری آن معطوف کنند .آنها
در حال حاضر به هیچ طریق دیگری نمیتوانند عالم را تغییر دهند یا به آن کمک کنند .اگر در مسایلی
که دول عالم بر سر آن به منازعه برخاستهاند ،وارد شوند ،گمراه و تباه خواهند شد .اما اگر نمونه و
مثال بهائی را به وجود آورند ،موقعی که جمیع نفوس دیگر عاجز و درمانده شدهاند ،میتوانند آن را
به عنوان عالج واقعی ارائه کنند".
عدم مداخله در امور سیاسیه و اطاعت از حکومت متبوعه ،مجموعه مستخرج از پیامهای حضرت
ولی امراهلل و معهد اعلی ،گرد آوری دکتر پیتر خان ،ص ۱۱

"ما باید نظام خود را برپا کنیم و نظامهای ناقص و معیوب دیگر را به حال خود رها سازیم .ما
نمیتوانیم با ورود و مداخله در آنها به اصالحشان بپردازیم؛ بکله بالعکس آنها ما را نابود خواهند کرد".
همان ماخذ باال

-۷قسمتهایی از توقیعات حضرت ولی عزیز امراهلل(قسمت دوم)
ً
ظاهرا لساناً و باطناً بکلّ ی در کنار و از این
کل قلباً و
"از امور سیاسیه ومخاصمات احزاب و د َول باید ّ
گونه افکار فارغ و آزاد باشیم .با هیچ حزبی رابطه سیاسی نجوئیم و در جمع هیچ فرقهای از این ف َرق
مختلفه متنازعه داخل نگردیم .نه در سلک شورشیان درآئیم و نه در شؤون داخله دول و طوائف و

قوه جبریه به هیچ امری اقدام ننمائیم و از حقیقت و
قبائل هیچ ملّ تی ادنی مداخلهای نمائیم .به ّ

مودت و وفاق است آنی غافل نشویم  .امراهلل را چه تعلّ قی به امور
جوهر این امر مبارک که اساسش
ّ

سیاسیه و چه مداخلهای در مخاصمات و منازعات داخله و خارجه دول و ملل "

گلزار تعالیم بهائی ص 4۵4

احبا باید به کلّ ی از این شؤون در کنار باشند و از هر وظیفه ای
 "...معاذاهلل از مداخله در امور سیاسیّ .
که منجر به مداخله در امور سیاست شود ،بیزار گردند؛ زیرا معاشرت ،غیر ملحق شدن با احزاب
سیاسی است و مالقات به روح و ریحان ،سوای مداخله در امور پر انقالب و شور مملکتی است.
جدی
احبا بدانند که اوامر صادره از سلطان ظهور برای همیشه است نه یک دو روزّ .
...باید عموم ّ
است نه شوخی .الهی است نه بشری.
گلزار تعالیم بهائی ص 4۵۵

-8قسمتی از پیام بیت العدل اعظم ۱2اسفند ۱39۱
بهائیان در پی کسب قدرت سیاسی نیستند .در دولتهای متبوع خود قطع نظر از نوع حکومت،
پستهای سیاسی را نمیپذیرند؛ هر چند مسئولیتهایی را که صرفا جنبه اداری دارد قبول میکنند.
به احزاب سیاسی وابستگی ندارند؛ در سیاست حزبی دخالت نمیکنند و در برنامههای وابسته به
دستورالعملهای تفرقهانداز هیچ گروه یا حزبی شرکت نمیجویند .در عین حال به کسانی که با نیت
خالص برای خدمت به کشور خود در اقدامات سیاسی مشارکت مینمایند و یا آمال سیاسی را دنبال
میکنند ،احترام میگذارند .رویکرد جامعه بهایی در مورد عدم مشارکت در این گونه فعالیتها به
منزله اعتراضی بنیادین نسبت به امر سیاست به معنای واقعی آن نیست؛ زیرا نوع بشر مآال از طرق
سیاسی امور خود را سازمان میدهد .بهاییان در انتخابات مدنی شرکت میکنند ،ولی تنها در صورتی
که این عمل مشروط به وابستگی آنان به احزاب سیاسی نباشد .بهاییان دولت را نظامی برای حفظ
رفاه و پیشرفت صحیح اجتماع تلقی مینمایند و در هر کشوری که زندگی میکنند ،اطاعت از قوانین
آن را بدون زیر پا نهادن عقاید دینیشان ،وظیفه خود میدانند .در هیچ توطئه و دسیسیهای برای
براندازی هیچ دولتی شرکت نمیجویند و در روابط سیاسی دول مختلف دخالت نمینمایند .این بدان
معنی نیست که بهاییان از فرایندهای سیاسی جهان امروز بیاطالعند و بین حکومتهای عادل و

ظالم تمایز قایل نمیشوند .رهبران جهان در قبال مردم کشور خود که گرانقدرترین ذخایر هر مملکت
شمرده میشوند  ،وظایف سنگین و مقدسی بر عهده دارند .بهاییان در هر کجا که ساکن باشند
میکوشند که موازین عدالت را رعایت نمایند و برای اصالح نابرابری و بیعدالتی نسبت به خود و
دیگران در قالب قوانین موجود ،فعالیت کنند؛ ولی از هر نوع اقدام خشونتآمیز نیز اجتناب میورزند.
محبتی که بهاییان در قلوبشان نسبت به تمام نوع بشر میپرورانند ،هیچ مغایرتی با احساس عالقه
و وظیفه نسبت به وطنشان ندارد .این رویکرد یا این راهبرد ،همراه با آنچه در فوق بیان شد جامعه
بهایی را قادر میسازد که در دنیایی که ملل و قبایل به ضدیت در مقابل یکدیگر ایستادهاند و
ساختارهای اجتماعی در همه جا مردم را منقسم و از هم جدا میسازد ،همبستگی و یکپارچهگی خود
را در مقام یک موجودیت جهانی حفظ کند و اجازه ندهد که اقدامات بهاییان در یک کشور موقعیت
هم کیشانشان را در سایر نقاط به خطر بیندازد .با اجتناب از درگیر شدن در منافع و اهداف متضاد
ملل و احزاب سیاسی ،جامعه بهایی قابلیت خود را برای کمک به فرایندهای صلح و وحدت افزایش
میدهد.

احبا ( ٢٣دسامبر )٢٠٠٨
-9ترجمهای از نامۀ داراالنشاء بیت العدل اعظم الهی خطاب به یکی از ّ
دوست عزیز روحانی،
مورخ  ٢٦ژوئن  ٢٠٠٨آن جناب حاوی سؤاالتی در مورد اینکه آیا یک فرد بهائی ،به
نامۀ الکترونیکی
ّ
حد میتواند در مجامع عمومی در
خصوص یک دانشمند علوم اجتماعی یا یک فرد دانشگاهی ،تا چه ّ

مقرر فرمودند
مورد مسائل سیاسی-اجتماعی اظهار نظر نماید به بیت العدل اعظم الهی واصل گردید.
ّ
پاسخ ذیل مرقوم گردد.
ولیامراهلل تصریح
توسط حضرت
البته جناب عالی به خوبی از اصل عدم دخالت در سیاست که
ّ
ّ
ّ
الیتهای
گردیده آگاه هستید .به فرمودۀ هیکل مبارک ،بهائیان "باید لفظاً و
ً
عمال از وابستگی به ّ
فع ّ

سیاسی ملّ تهای خود و سیاستگذاریهای دول متبوعۀ خود و از طرحها و برنامههای احزاب و

گروههای سیاسی ،اجتناب نمایند ".اهل بها در چنین مشاجراتی" ،نه مالمت کنند و نه جانبداری
نمایند ،نه به پیشبرد نقشهای کمک کنند و نه خود را به نظامی که منافی با مصالح امری است
الینفک حرفۀ سیاستمداران است" پرهیز نمایند.
وابسته نمایند" و از "درگیریها و منازعاتی که جزء
ّ
تحزب ،مجادالت بیهوده ،محاسبات واهی و تمایالت
خاصگرایی و
احبای الهی باید "بر هر گونه
ّ
ّ
ّ
توجه آن را به خود مشغول میدارد ،فائق آیند".
تحول را آشفته و
زودگذر که چهرۀ جهانی در حال
ّ
ّ

ً
اکیدا و با نهایت ّ
دقت
الیت سیاسی حزبی است باید
این اصل که مستلزم اجتناب کامل از هر گونه ّ
فع ّ

رعایت گرددّ .اما با بسط و توسعۀ اجتماع و فرایندهای سیاسی آن از یک طرف و رشد جامعۀ بهائی
از طرف دیگر ،تعامل میان این دو به نحو فزایندهای پیچیده میشود .بیت العدل اعظم رهنمودهای

الزم را در مورد اجرای این اصل به مرور زمان و به فراخور اوضاع ،ارائه خواهند داد.
الیتهای
واژۀ "سیاست" معانی وسیعی را در بر میگیرد و در نتیجه بسیار مهم است که بین ّ
فع ّ

تحوالت سازندۀ اجتماعی است تفاوت
سیاسی حزبی و گفتمانها و اقداماتی که هدف آنها کمک به
ّ
الیتهای سیاسی حزبی نهی گردیده ،شرکت در گفتمانهای سازنده امر شده
قائل شد .در حالی که ّ
فع ّ

مدنیۀ حضرت
است .در حقیقت تقلیب اجتماع یکی از اهداف اصلی جامعۀ بهائی است .رسالۀ
ّ
تحول اجتماعی بدون دخالت در سیاست حزبی را به خوبی
تعهد دیانت بهائی به پیشبرد
عبدالبهاء ّ
ّ

احبا را به کوشش در جهت اصالح عالم و
نشان میدهد .به همین نحو متون بیشماری از آثار بهائی ّ
آسایش امم تشویق مینمایند .حضرت بهاءاهلل میفرمایند" :امروز را نگران باشید و سخن از امروز
احبا مؤکّ ً
دا توصیه میفرمایند که "در کلّ ّیۀ فضایل عالم انسانی ،در درستی
رانید ".حضرت عبدالبهاء به ّ
و صداقت ،در عدالت و وفاداری ،در ثبوت و رسوخ ،در اعمال بشردوستانه و خدمت به عالم انسانی،
تعصبات و ترویج صلح
محبت به فرد فرد نوع انسان ،در اتّ حاد و اتّ فاق با جمیع ملل ،در ترک
در
ّ
ّ
ولیامراهلل در نامهای که از جانب ایشان نوشته شده
عمومی ممتاز باشند ".عالوه بر آن ،حضرت
ّ

احبا باید مراقب باشند که از انتساب خود و یا امر الهی به هر حزب سیاسی
میفرمایند که "هرچند ّ
مثال با سایر گروههای پیشرو در
بالکل احتراز نمایندّ ،اما همچنین نباید جانب افراط گیرند و
ً
کامال همسو با تعالیم دیانت بهائی تشکیل
کنفراسها و کمیتههایی که به منظور ترویج اقداماتی
ً

ولیامراهلل که در سال  ١٩٤٨میالدی
میشود هرگز شرکت نکنند ".در نامۀ دیگری از جانب حضرت
ّ
متحدۀ امریکا بود —
نوشته شده — زمانی که تبعیض نژادی جزئی از قوانین بسیاری از ایالتهای ّ
تعصبات نژادی،
ایشان خاطرنشان میسازند که "شرکت دانشجویان در تظاهرات دانشگاهی بر علیه
ّ
کامال بالمانع است ".بنا بر این
موضوعی که به وضوح این چنین با روح تعالیم بهائی همانندی دارد،
ً
عمال به طیفی از مسائل مختلف اجتماعی بپردازند.
قوال و
بهائیان باید به نحوی خستگیناپذیر،
ً
ً
هنگامی که جامعۀ بهائی کوچک بود کمک آن در جهت رفاه اجتماعی طبعاً محدود بود .در سال
 ١٩٨٣میالدی بیت العدل اعظم اعالن فرمودند که رشد دیانت بهائی نیاز به مشارکت بیشتری را در
الیتهایی با درجات
امور اجتماعی ایجاد نموده است .بهائیان به نحوی ّ
منظمتر شروع به انجام ّ
فع ّ

تحول و تقلیب اجتماعی
مختلفی از پیچیدگی در امور اقتصادی و اجتماعی نمودند .مجهوداتی که به
ّ
مهم جامعۀ بشری مانند
کمک میکند همچنین شامل شرکت در گفتمانهای عمومی در زمینۀ مسائل
ّ
تعصبات ،تواندهی اخالقی به جوانان و ترویج عدالت میباشد .این دو نوع
صلح ،از بین بردن انواع
ّ

مستمر ًا افزایش یافته است و در آینده نیز نفوذ و گسترش آنها افزونتر
الیت در  2۵سال گذشته
ّ
فع ّ
ّ
خواهد شد.
احبا که در میادین
مجهودات سازمانیافتۀ جامعۀ بهائی در این زمینهها با ابتکارات
ّ
متنوع شخصی ّ
فعا ّلیت میکنند تقویت میگردد .وجه تمایز
مختلف به صورت داوطلب ،حرفهمند و یا
متخصص ّ
ّ
رویکرد بهائیان این است که در حالی که میکوشند مردم را در جستجوی اصول بنیادین اخالقی و

متحد سازند ،از درگیری و
حل عادالنۀ مشکالت جامعه ّ
روحانی و برای انجام اقدامات عملی به منظور ّ
بشریت را به مانند یک بدن واحد میشمارند.
رقابت برای کسب قدرت اجتناب میورزند .بهائیان
ّ

همه به نحو جداناپذیری به هم وابستهاند و هر نظم اجتماعی که برای برآوردن احتیاجات یک گروه
به قیمت پایمال نمودن منافع دیگران ایجاد شده باشد ،نتیجهاش بیعدالتی و ظلم است .بالعکس،
منافع هر جزء تشکیل دهنده زمانی حاصل میشود که احتیاجاتش در بستر منافع کل منظور گردد.
...
متوجه شوید که یک موضوع
مثال ممکن است
در این مسیر چالشها اجتنابناپذیر خواهد بودً .
ّ
اجتماعی در زمرۀ مباحثات سیاسی احزاب رقیب در آمده است و تصمیمگیری در مورد اینکه آیا
مدتی به حال خود بگذارید مستلزم رعایت حکمت
رویکرد خود را تعدیل نمایید و یا موضوع را تا ّ

احتماال
خواهد بود .در بعضی مواقع رعایت حکمت ممکن است ایجاب نماید که از فرصتهایی که
ً

شما را به صحنۀ مباحثات سیاسی و یا انتقاد از سیاستگذاریهای حزبی دول میکشاند صرف نظر
اسیتهای ویژهای وجود داشته باشد ،مانند مسائل مربوط به
حس ّ
کنید .در موارد دیگر ممکن است ّ
کشورهایی که در آن جوامع بهائی با شداید و تضییقاتی رو به رو هستند ،و هر گونه اظهار نظر ممکن

خاصی درگیر
الیتهای سیاسی بر علیه منافع دولت
احبا در ّ
ّ
فع ّ
است این گمان را به وجود آورد که ّ
احبا در مباحثات
هستند .همین مالحظات برای سنجش دعوت رسانهها برای اظهار نظر یا شرکت ّ
مد نظر قرار گیرد...
سیاسی روز باید ّ

مقدسه دعا خواهند فرمود تا مساعی شما در جهت
مطمئن باشید که بیت العدل اعظم در اعتاب
ّ

الیتهای شغلی خود جاذب تأییدات جمال اقدس ابهی
منعکس نمودن اصول دیانت بهائی در ّ
فع ّ

گردد.

تحیات
با تقدیم
ّ

داراالنشاء بیت العدل اعظم

