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 مناجات شروع-1

موجودات موصوف  ذكاراه ممكنات معروف نشوي و ب وصفه ميدهم كه تو بشهادت   الها معبودا مسجودا مقتدرا

نبرد . آيا چه خطا اهل مدينه  قدست علی ما ينبغی راه نيابد و پی ساحته ادراكات عالم و عقول امم ب .نگردي

و يك از كتابت امّ البيان  حرف يك ؟بحر اعظمت محروم ساخته ب از افق اعاليت منع نمود و از تقرّب اسما را

قطره از درياي  يك ؟ظاهر كه كلّ را از شناسائيت باز داشتی موجد امكان . چه ناسپاسی از عبادت از آن كلمه

كرمت ه غافليم ولكن ب عالم را برافروزد . اي عليم اگر چه جذوه از نار محبّتت بيفسرد و يك رحمتت نار جحيم را

از عطا باز ندارد و اعراض اهل  ثرت خطا تران جوادي كه كتوئی آ. بحر علمت متوجّهه و اگر چه جاهليم ب متشبّث

 طراز تقديس مزيّنه رحمتت كلّ را ب الزال مفتوح بوده شبنمی از درياي نعمتت را سدّ ننمايد . باب فضلت عالم

كرمت  اي ستّار پرده بر مدار الزال ظهورات.وجود را بغناي حقيقی فائز نمايد فرمايد و رشحی از بحر جودت تمام

 بخش تا بر از بدايع فضلت محروم منما و آگاهی اسم اعظمت بر كلّ تابيده . عبادت را انوار عالم را احاطه نموده و

و فضلت كلّ را اخذ  رحمتت ممكنات را احاطه نموده .و شناسائی ده تا بسويت بشتابند وحدانيّتت گواهی دهند

ذكر نه الّا بالدّخول فی  تی توئی مادونت اليقهر چه هس بحر بخششت بحور طلب و طمع ظاهر كرده از امواج

ميجوئيم . اميد چنان كه  قديمت را ميطلبيم و فضل عميمت را فی بساطك . در هر حال آمرزش الورودو ظلّك

 كرم و مالك عطا و المهيمن و انصاف منع ننمائی . توئی سلطان فضلت محروم نسازي و از طراز عدل نفسی را از

      (311ص محبوبحضرت  ءادعيه )   .السّماءو  رضعلی من فی األ

 

 

 

 

                                                                                         

 قسمتی از آيات مباركه حضرت بهااهلل-3

اشراق نموده منير و اراده  نيّر اين كلمه مباركه كه از مشرقه آسمان سياست ب    :حضرت موجود می فرمايد _

ما م بِرهُأمُو يَ اسِين النّبَ حكمُيَ  مَّدل ثُالعَ وَ  سطِالقِ بميزانِ وم  يَ لّفی كُ هُفسَنَ  نَ زِن يَأَ ر  آمِ لُّ كُغی لِنبَروشن است . يَ

اج از اين كلمه استخر صل آن . حكيم آگاهاسّ سياست و ااينست  قل .... انتهیو العَ هكمالحِ راطِ م إلی صِهديهِيَ

از درياي معانی كه  افئده مثال آنست . اگر صاحباناو حفظ نفوس و دماء و  تمنيّانمايد آنچه سبب راحت و  می

  و سموّ آن . دهند بر علوّ بيان شهادت می بياشامند و آگاه گردند كلّ مستور است در اين الفاظ

 (28)درياي دانش ص 

 و در بيانی ديگر می فرمايند:

                                                                                          .است مزيّن گردند راز حكمت حقيقی كه اسّ اساس سياست عالمبط اميد هست كه كلّ  

 (335ص2)آيات الهی ج

 



 برگزيده اي از خطابات مباركه-6

د به هر نوعی به هر ملّتی مهربان است خداوند به جميع مهربان است و جميع را می پرورد به هر جنس باش

جميع را رزق ميدهد جميع را می پروراند جميع را حفظ ميكند و با جميع با الطاف معامله می نمايد. مادام كه 

خدا به كلّ مهربان است ما چرا نامهربان باشيم؟ مادام خدا با كلّ باوفا است ما چرا بی وفا باشيم؟ مادام خدا با 

كند ما چرا به قهر و غضب معامله كنيم؟ اين است سياست الهيّه البتّه اعظم از سياست  امله میرحمت معه كلّ ب

بشريّه است زيرا بشر هر قدر عاقل باشد ممكن نيست كه سياست او اعظم از سياست الهی باشد. پس ما بايد 

 باشيم.   متابعت سياست الهيّه كنيم جميع ملل و خلق را دوست داشته باشيم به جميع مهربان

 (231ص1)خطابات حضرت عبدالبهاءج
 

 

 

 )قسمت اول(منتخباتی از آثار حضرت عبدالبهاء-4

سراب است نه شراب و در مقابل بنيان  اين امر عظيمه امور سياسی هر چند از مهامّ امور است ولی بالنّسبه ب-

ئی فتور نياورد و  دقيقه نمود وپس بايد شب و روز فكر خويش را در اين اهمّ امور صرف  . ملكوت اوهن بيوتست

لعلی  ممكن الحصول البتّه بايد از بيت مطمور چشم بپوشاند انّ ربّی نفسی را اگر بيت المعمور . ننمود قصور

براي شما سياست ملكوتی جويد و امور ربّانی روحانی  شما دارد و ازه عبدالبهاء نهايت محبّت ب . صراط مستقيم

بآن پردازند تا جهانيان را بنار  اميدم چنانست كه . و ترقّی و علويّت جهانيانسبب حيات جهانست  خواهد كه

  .محبّت اللّه بگدازند

 (112مُنتخباتی از  مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد دوّم ص)

 و نيز می فرمايند:  

در تبليغ  حصربه نص قاطع جمال مبارك احبّا در امور سياسی مداخله ندارند بلكه بايد جميع افكار خويش را 

روح و جان اوست از اين  ، راب تربت پاكتُنمايند .امروز تبليغ تكليف كل است مثل اينكه عبدالبهاءبا وجود آنكه 

         فيض عظيم خود را مهجور نموده تا آنكه شايد به قدر عجز خويش خدمتی به آستان مقدس نمايد.

                                                                                 (281ص4)مكاتيب عبدالبهاء ج                 

وهمچنين می فرمايند:امور سياسيّه راجع به اولياي امور است چه تعلّق به نفوسی دارد كه بايد در تنظيم حال و 

                                                                                                                                            . تشويق بر اخالق و كماالت كوشند 

 (257ص2)پيام آسمانی ج

شكر و شكوه اي نيست . از  حزب اللّه را در امور سياسی مدخلی نه و از حكومات عالمو در بيانی ميفرمايند:  

احزاب هبت پروردگار طلبيم ... ما را باكلّ امم و ملل فضل و مو از براي جميع احزاب در كناريم و با چشم اشكبار

 ی.ی و نه كلفتتنه الف

 (451)گلزار تعاليم بهائی ص                                 



 منتخباتی از آثار حضرت عبدالبهاء)قسمت دوم(- 5

 انسانی دارد و سبب تعلّق بفضائل عالم جميع اديان الهی كه اساس اصلیو در يكی از مكاتيب مباركه می فرمايند:

ت نمايند موجود و همچنين مللی كه آرزوي حرّيّ سعادت عالم بشر است در تعليمات حضرت بهآءاللّه بنحو اكمل

و وسعت در تعاليم حضرت  روابط عمومی در نهايت قوّت كافل سعادت عالم انسانيست و ضابط ت معتدله كهحرّيّ

 آنچه اعظم سياست عالم انسانيست بلكه سياست الهی در تعاليم حزب سياسی بهآءاللّه موجود و همچنين

است الی اآلن جميع مسائل اقتصاديّه از هر  حضرت بهآءاللّه موجود و همچنين حزب مساوات كه طالب اقتصاد

جراست و از و قابل اال اقتصاديّه كه در تعاليم حضرت بهآءاللّه ءقابل اجرا نه مگر مسئله حزبی كه در ميان آمده

زاب چون بنظر عميق دقّت نمائيد مالحظه حو همچنين سائر ا ه حاصل نگرددآن اضطرابی در هيئت اجتماعيّ

قوّه جامعه است در ميان جميع بشر و  كه نهايت آرزوي آن احزاب در تعاليم بهآء اللّه موجود اين تعاليم ميكنيد

                                                                                       جراقابل اال

 (195مُنتخباتی از  مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد اول ص) 

احزاب در كنار بود. عموم اليسمن و اليغنی بايد از مداخله در امور سياسيّه عاقبت پشيمانی است  وقوله المبين:

                                            را در آنچه سبب عزّت ابديّه است بكار برد. افكار 

 (257ص2)پيام آسمانی ج                 

منوال سابق در امور سياسی مداخله ننمايند .در آبادي ايران ونيز چنين می فرمايند: احباي الهی بايد به همان 

يع همّت نمايند و در فالحت و زراعت يد بيضا بنمايند. اليوم اين امور سبب بكوشند .در نشر علوم و فنون و صنا

مختلفه خويش را كنار نهند و به اگر جميع احزاب مقاصد والّا سياست هر دم در تحويل و تبديل ...تأئيد است 

ال جلوه نمايد.الحمدهلل و توفيقات ربّانيّه در نهايت جالل و جماتّحاد و اتّفاق پردازند يقين است كه تأئيدات الهيه 

ما از جميع احزاب در كناريم نه با حزبی الفت داريم و نه با حزبی كلفت جميع را خيرخواهيم و در قوّت بنيه 

می كوشيم و تأسيسات خيريّه ابدي می نمائيم چون بنيه قوّت گيرد جميع علل و امراض خود مندفع شود ايران 

به دل و جان بكوشند تا ايران از هر جهت  ات نمايند بايديّحبت از سياس...احبّاي الهی حتّی در خلوات نبايد ص

 ترقّی نمايد.

   (281ص3)مآخذ اشعار در آثار بهائی ج

 








 



 حضرت ولی محبوب امراهلل  توقيعات مباركه از-6

واز اينگونه افكار ًًو باطناً بكلّی در كنار  از امور سياسيّه ومخاصمات احزاب و دول بايد كلّ قلباً وظاهراً لسانا " -2

متنازعه داخل  مختلفه فارغ و آزاد باشيم .با هيچ حزبی رابطه سياسی نجوئيم و در جمع هيچ فرقه اي از اين فِرَق

نگرديم . نه در سلك شورشيان درآئيم و نه درشؤون داخله دول و طوائف و قبائِل هيچ ملّتی ادنی مداخله اي 

كه اساسش مودّت و وفاق  ام ننمائيم و از حقيقت و جوهر اين امر مباركهيچ امري اقده بقوّه جبريّه ب نمائيم

داخله و  مداخله اي در مخاصمات و منازعات امور سياسيّه و چهه ب است آنی غافل نشويم . امراللّه را چه تعلّقی

 ( 2911-16توقيعات مباركه  2ج  211)ص                                    "دول و ملل .... خارجه

از اين شؤون در كنار باشند و از هر وظيفه اي كه  ... معاذاللّه از مداخله در امور سياسی . احبّا بايد بكلّی " -1

سياسی است و مالقات  شدن بااحزاب لحقم غيرِ  ،امور سياست شود بيزار گردند زيرا معاشرت مداخله دره منجر ب

بدانند كه اوامر صادره از  سواي مداخله در امور پُر انقالب وشور مملكتی است . ...بايد عموم احبّا،ن روح و ريحاه ب

 . "است نه بشري  براي هميشه است نه يك دو روز  . جدّي است نه شوخی . الهی،رظهو سلطان

                                                                             

 ( 2911-48توقيعات مباركه  3ج  16-7)ص      

اهل بهاء بايد در گفتار و كردار از اغراض سياسی ملّت و سياست حكومت خويش و از نقشه ها و برنامه هاي -3  

احزاب و دسته هاي سياسی دوري جويند و در اين قبيل مباحثات و مجادالت طرفی را مالمت نكنند و به جهتی 

را ترويج نكنند و خود را به هيچ نظامی كه مخالف مصالح وحدت جهانی كه مبدأ و  نپيوندند و هيچ طرحی

بی وارسته ب و تشعُّبايد از هر انتسابی به حزبی معيّن و از هر تحزُّ....مقصد آئين بهائی می باشد منسوب نسازند. 

ی كه وجه جهان متحوّل را نازعات بيهوده و حسابهاي ناپسنديده رهائی جويند و از اغراض نفسانگردند و از مُ

باالخره بايد با نهايت استقامت و كمال قدرت بی چون و چرا در راه حضرت بهاء اهلل ... متغيّر سازد پرهيز كنند. 

سلوك نمايند و از درگيري ها و ستيزه جوئيهائی كه كار سياسيّون است اجتناب كنند و اليق آن شوند كه از 

        آيند كه مشيّت حقّ را در نزد بشر تجسّم می بخشد. وسائط اجراء سياست الهی به شمار

   (85ص نظم جهانی بهائی)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و سياست الهی احبّا يفاوظ -7

ق تحقُقدس االبهی و تسريعاً لِه المُمرِاَه پاس اين عنايات عظمی اعزازاً لِاي عشّاق امر بها وقت آن است كه كل ب

واه در سبيل ترويج وحدت اصليّه و هدم بنيان عتيق تعصّبات مّا سِعَ عاًطِنقَ اليه مُ توجّهاًليا مُ العُ هه الجامعتِمَلِكَ

تغايره و سن تفاهم و تعاون وتعاضد بين ملل و اقوام مُحُ جنسيّه و سياسيّه و وطنيّه جانفشانی نمائيم و در توليد 

نده به همّتی خلل ناپذير و شجاعت و تميّه آيقل عظيم بليّات حَنازعات آتيه و تقليل و تخفيف ثِ طاق مُتحديد نِ

داهنه ننمائيم و با عزّت و منصب مُ ۀسادبا احدي از جالسين بر وِشهامتی بديع در انجمن عالم مبعوث گرديم ...

پردازيم .از الهيه چشم پوشيم و به نفع عموم له س سافِباطيل انفُقاويل و اَمرتبط نگرديم از اَ هيچ دولتی سرّاً 

ادنی مداخله اي را  ،ناقشات و مجادالت احزابخاصمات و مُ الهيّه انحراف نورزيم و در مُ  ۀقاطع ۀنصوص صريح

را به  هُ لَ دلَاين پيام الهی را آلوده و ننگين نگردانيم و ميراث مرغوب العِ ،نفسيّه ۀشتهيّ جائز ندانيم .با اغراض مُ

ه را ضِ تباغِيك وطن شماريم و ملل و اجناس مُ نيّه مبادله ننمائيم ...اقاليم شرق و غرب راخارف اين دنياي دَزَ

شهاد اعالن و ترويج نمائيم و از مداخله در س االِؤُاعضا و اركان يك دودمان پنداريم مبادي سياست اهلل را علی رُ

توكّل در هم ۀ هّمين را به قوّتوَدين و مُقلَّفوف مُقطار احتراز و اجتناب جوئيم .صُ اَ سياست رؤساي ارض در كلِ 

وم رقابت و خصومت را در انجمن بنی آدم محو و زائل نمائيم .مصالح شخصيّه و وطنيّه را در هيچ رثُ نيم و جُشك

 بشريّه نشمريم .                                                        موردي مقدّم بر مقتضيّات اساسيّه وحدت حقيقيّه 

  ()توقيعات مباركه خطاب به احبّاي شرق      

 
 

 

 نصايح و تعاليم الهی را نشنيدند-8

جميع ملوك نازل شد اهميّت ندادند اطاعت ننمودند از افكار فرمودند الواح مباركه به)حضرت ولی امراهلل (

شخصى و سياسات خود منصرف نشدند نصايح و تعاليم الهى را نشنيدند همه ذليل و حقير و پست شدند مكايد 

بّاء بايد بالمرّه اجتناب نمايند و مسلك خود را غيرمسلك آنها قرار دهند بالمرّه از سياسى همه را ذليل نمود. اح

سران و امور سياسى كناره جويند. اآلن تمام خلق و جميع ملوك گرفتار و مبتاليند از جنوب تا شمال كلّ در خُ

 وبال و متحيّر در مآل كار.

                                                                                                                             

 (456ص2ج)طراز الهی 
 

 

 

 

 

 



 نگرش بهائيان نسبت به سياست-9

. اعتقاد بهائيان بر اينكه نوع بشر با گذشتن از مراحل اوّليّۀ تكامل اجتماعی اكنون به آستانۀ بلوغ خود رسيده 

شان بر اينكه اين وع بشر يعنی خصيصۀ بارز دوران بلوغ نوع انسان و آگاهیشان به اصل وحدت ناست؛ ايمان

شان به يك فرايند بخشد؛ تمسّكاصل مستلزم نوانديشی كامل در بارۀ روابطی است كه به اجتماع تداوم می

فرد، اي نوين از روابط بين تري از ماهيّت مجموعهيادگيري كه با الهام از اصل يگانگی سعی در درك عميق

هاي جويی و گرايشفارغ از حسّ سلطه -جامعه و مؤسّسات دارد؛ اعتقادشان به اينكه مفهوم جديدي از قدرت 

زيربناي اين مجموعۀ روابط مطلوب است؛ و  -طلبی جويی و تفوّقمالزم آن مانند رقابت، مجادله، تفرقه

هر نوع نفاق فارغ است؛ اينها از جمله عناصر  مند و ازشان از بنا نهادن جهانی كه از تنوّع فرهنگی بهرهبينش

گردد، شكل اساسی چارچوبی هستند كه رويكرد آيين بهائی نسبت به سياست را، به نحوي كه در زير بيان می

 دهد.می

هاي هاي متبوع خود قطع نظر از نوع حكومت، پستبهائيان در پی كسب قدرت سياسی نيستند. در دولت

كنند. به احزاب سياسی هايی را كه صرفاً جنبۀ اداري دارد قبول میرچند مسئوليّتپذيرند هسياسی را نمی

انداز هيچ هاي تفرقههاي وابسته به دستورالعملكنند و در برنامهوابستگی ندارند، در سياست حزبی دخالت نمی

كشور خود در  جويند. در عين حال به كسانی كه با نيّت خالص براي خدمت بهيا حزبی شركت نمی گروه

گذارند. رويكرد جامعۀ بهائی كنند احترام مینمايند و يا آمال سياسی را دنبال میاقدامات سياسی مشاركت می

ها به منزلۀ اعتراضی بنيادين نسبت به امر سياست به معناي واقعی در مورد عدم مشاركت در اين گونه فعّاليّت

دهد. بهائيان در انتخابات مدنی شركت مور خود را سازمان میآن نيست زيرا نوع بشر مآالً از طرق سياسی ا

كنند ولی تنها در صورتی كه اين عمل مشروط به وابستگی آنان به احزاب سياسی نباشد. بهائيان دولت را می

كنند اطاعت از مینمايند و در هر كشوري كه زندگی نظامی براي حفظ رفاه و پيشرفت صحيح اجتماع تلقّی می

اي براي دانند. در هيچ توطئه و دسيسهشان، وظيفۀ خود مین آن را، بدون زير پا نهادن عقايد دينیقواني

نمايند. اين بدان معنی جويند و در روابط سياسی دول مختلف دخالت نمیبراندازي هيچ دولتی شركت نمی

هاي عادل و ظالم تمايز قائل اند و بين حكومتاطّالعنيست كه بهائيان از فرايندهاي سياسی جهان امروز بی

شوند وظايف قدرترين ذخاير هر مملكت شمرده میشوند. رهبران جهان در قبال مردم كشور خود كه گراننمی

كوشند كه موازين عدالت را رعايت سنگين و مقدّسی بر عهده دارند. بهائيان در هر كجا كه ساكن باشند می

كنند ولی از لتی نسبت به خود و ديگران، در قالب قوانين موجود، فعّاليّت عدانمايند و براي اصالح نابرابري و بی

شان نسبت به تمام نوع بشر ورزند. محبّتی كه بهائيان در قلوبآميز نيز اجتناب میهر نوع اقدام خشونت

 شان ندارد.وطنپرورانند هيچ مغايرتی با احساس عالقه و وظيفه نسبت به می

سازد كه در دنيايی كه ملل و برد، همراه با آنچه در فوق بيان شد جامعۀ بهائی را قادر میاهاين رويكرد يا اين ر

اند و ساختارهاي اجتماعی در همه جا مردم را منقسم و از هم جدا قبايل به ضدّيّت در مقابل يكديگر ايستاده

د و اجازه ندهد كه اقدامات پارچگی خود را در مقام يك موجوديّت جهانی حفظ كنبستگی و يكسازد، هممی



شان را در ساير نقاط به خطر بيندازد. با اجتناب از درگير شدن در كيشانبهائيان در يك كشور موقعيّت هم

منافع و اهداف متضاد ملل و احزاب سياسی، جامعۀ بهائی قابليّت خود را براي كمك به فرايندهاي صلح و وحدت 

 دهد.میافزايش 
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 مسائل نهائی مسائلی روحانی هستند -21 

مرامی نيست و  بهائی حزبی سياسی نيست، براي يك فرد بهائی مسائل نهائی مسائلی روحانی هستند. امر     

وّلی كه امر بهائی به راه سير تح تحريكات سياسی از هر قبيل بپردازد. دستگاهی نيست كه عليه نقائص اجتماع به

قيام كند جهادي  پيشرفتش بر اثر تحوّل اساسی در وجدان آدمی است و هركس كه بر خدمت امر بهائی انداخته

الهی در اين  ۀغاير و مخالف با ارادموروثی كه مُ افكار و اولويّات در مقابل خويش دارد كه بايد خود را از تعلّق به

  برهاند. عصر بلوغ انسان است به كلّی

 (224)قرن انوار ص

 
 

 

 عدم دخالت در امور سياسيه به معنی بی تفاوتی نيست-22

بهائيان در قبال انجام و پيشبرد امور عدم مداخله در امور سياسی نمی تواند به مفهوم بی اعتنائی و بی تفاوتی 

ی بايد در عين اطاعت از .احبّاي الهديگر تعبير گردد ۀاقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و مصالح عام المنفع

حكومت و عدم مداخله در امور سياسی در انجمن ها و فعاليتهاي اجتماعی و فرهنگی و اقتصادي شركت نموده و 

جامعه خود سعی وفير كه براي خدمت به عالم انسانی دارند نسبت به پيشرفت و تقدّم مصالح  قه ايبا شوق و عال

اين شبهه ايجاد گردد كه بهائيان  ...بايد به يقين بدانيم كه نبايد  می فرمايند : حضرت ولی امراهللمبذول دارند 

به امور و مصالح كشور خويش بی اعتنايند و يا از حكومت رايج موجود در وطنشان سرپيچی می كنند و يا از 

ست كه آرزوي وظيفه مقدّسشان در ترويج كامل مصالح دولت و ملّت خويش سر باز می زنند بلكه مقصود آن ا

پيروان وفادار و حقيقی حضرت بهااهلل در خدمت صادقانه و بی شائبه و وطن پرستانه به مصالح عاليه كشورشان 

 به نحوي صورت می پذيرد كه با موازين عاليه اصالت وكمال حقيقت تعاليم آئين بهائی منافاتی نداشته باشد.

 (77)حكومت جهانی از ديدگاه ديانت بهائی ص            


