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  پیش گفتار

درسراسر جهان آئین بهائی است، آئینی که  سخن درباره ي

  .گسترش یافته اما هنوز در وطن خود درهاله اي از ابهام قرار دارد

 صد و شصت سالهبیش ازبا وجود قدمت درزادگاه خود که  آئینی 

ندارد و هرگزنتوانسته  را اجازه ي دسترسی  به هیچ رسانه اي

  .طنان خود سخن بگویداست آزادانه با همو

  .به قضاوت نشستآئینی که باید شناخت و درباره اش 



۵

  یک آئین جهانی

دیانت بهائی از نظر پراکندگی جغرافیائی ، دومـین دیانـت جهـان    

قطـه  ن116000جوامـع بهـائی در بـیش از   . ت است مسیحیبعد از 

  11700دربـیش از   درجهان وجود دارند و پیـروان دیانـت بهـائی   

ــتا  ــهرو روس ــتقل و  188و ش ــتقل   45کشورمس ــر مس ــور غی کش

 5تعداد افراد ایـن جامعـه بـالغ بـر     . تشکیالت محلی و ملی دارند

میلیون نفر می شود که از زمینه هاي مختلف دینـی و نـژادي بـه    

در میان اعضاي این جامعه کسـانی را مـی   . این جامعه پیوسته اند

دي ، مسـیحی ، زرتشـتی، مسـلمان ، یهـو     "توان یافت کـه سـابقا  

آفریقائی و حتی معتقد به آئین هاي سرخپوستی و بودائی ، هندو، 

 از اعضـاي بـیش از    جامعـه ي جهـانی بهـائی    . بی دین بـوده انـد  

  i. نژاد و قوم گوناگون تشکیل شده است 2112

                                     
i
: براي دستیابی به آمارروزدرباره ي اندازه و رشد جامعه ي بهائی مراجعه کنید به .  

http://www.bahai.org   2002  عالم بهائیو همچنین آمارمنتشر شده درکتاب- 

 دائرةالمعارف بریتانیکامراجعه کنید به براي دستیابی به منابع خارج از دیانت بهائی  . 2001

.و سایرمنابع بی طرف



۶

  ؟ داریم به پیامبران الهیچه نیازي  

 زندگی انسان را بر روي اینو ، را تکامل روح حیاتازبهائیان هدف 

مـی   کره ي خاك  مرحله اي از یک سیر ابدي بـه سـوي کمـال    

ی امکان پذیر این تکامل و ترقی روحانی بدون وجود یک مرب .دانند

  :نیست

اگر کسی بگوید من درکمال عقـل وادراکـم و محتـاج بـه آن     

مثل طفلی که بگوید من . مربی نیستم ، او منکر بدیهیات است

ود حرکت مـی کـنم و   به عقل و فکر خ ،محتاج تربیت نیستم

مثل آن است که کوري گوید من محتاج بـه چشـم نیسـتم ،    

   .چون که بسیار کوران هستند که گذر می کنند

تعلیم خود احتیاج به  رشد و پیشرفت براي  کودك همان طور که 

مربیان دلسوزي چون پـدرو مـادر و آموزگـاران مدرسـه     و تربیت و

حقـائق روحـانی    تااست کامل  مربی محتاج یک انسان  نیز  دارد،

این مربی ، پیامبر الهی اسـت  . را به  او بیاموزد تکامل معنوي راه و

و نسـبت بـه بشـرمعمولی در     که به حقائق روحانی دسترسی دارد

  :گرفته استباالتري قرار رتبه ي 



٧

انسان محتاج به مربی است و این مربی بی شک و شبهه بایـد  

شد ، چه کـه اگـر مثـل    درجمیع مراتب کامل و ممتاز ازبشر با

  i.سایر بشر باشد، مربی نمی شود

                                     
i
حضرت : براي دستیابی به اصل نقل قولها و بحث مفصل تر دراین زمینه مراجعه فرمائید به  

5 - 9، ص  مفاوضاتعبدالبهاء، 



٨

  ؟چه نیازي به دین داردجامعه ي بشري  

تعـالیم و احکـامی اسـت کـه پـرورش اخالقـی        ي دین مجموعـه 

این  . ممکن می سازد وروحانی انسان و حرکت اورا به سوي کمال 

گمـان  ، اسـت کـافی  انسـان  هائی بـراي  و عقل به تن که علم گمان

علم و عقل نقش بسـیار مهمـی در پیشـبردجامعه ي     .است باطلی

 و پرورش براي اخالقیات  استواريمبناي  ندنمی توابشري دارد، اما 

ها نفس پرستی نیروي کافی براي غلبه بر  زیرا انسان باشد یوجدان

بازیچه ي عقل که  بسیار می شود . و لذت جوئی هاي انسان ندارد

و اعمال  زشت  می گردددست هوس هاو خودخواهی هاي انسانی 

نمونه هـاي زیـادي در تـاریخ      .و ظالمانه را  موجه جلوه می دهد

هست که نشان می دهد چه اعمال وحشیانه و چه کشتارهائی که 

مـی توانـد   وسـیله اي اسـت کـه     نیز علم .توجیه عقالنی نشده اند

درراه هر هدفی به کـار گرفتـه شـود،    دردست هرکسی قرار گیرد و

.دنبسیار ناشایسته و مخرب باش می توانند هدف هائی که 

  برد کاال گزیده تر             چو دزدي با چراغ آید  

انسان را از گناه و خطا بـاز مـی دارد ، خـودداري و     "آنچه حقیقتا

اگـر دیـن    .منع درونی است که تنها دیـن تـوان ایجـاد آن را دارد   

نیز کاري ساخته  از قانونخطا بازدارد،  درون ازنباشد تا انسان را از

راهـی  براي فـرار از قـانون    انسان همیشه می تواند چه که ، نیست

  :بیابد



٩

مانـد، هـرج و مـرج راه     ]خـاموش [دیـن مسـتور   ]چراغ[اگرسراج«

   i»یابد

                                     
i
ه براي بحث مفصل تر در این زمینه ها مراجع. ، اشراق اولاشراقاتازبیانات حضرت بهاء اهللا،  

فراسوي و ادوشوفر،  8 – 10، صآرامش براي جهان پرآشوباستانوود کاب، : فرمائید به 

13 - 24، صاختالف مذاهب



١٠

  اعتقاد به روح و عالم بعد

بهائیان به وجود روح ، عالم بعـد، مجـازات و مکافـات و بهشـت و     

  . جهنم معتقدند

ه ي حیات ابـدي مـی داننـد کـه بـا آن روح از      آنان مرگ را درواز

قفس تن رها می شـود وبـه سـیرتکاملی و ابـدي خـود بـه سـوي        

آنان از این جهت مرگ را بشارتی می دانند . خداوند ادامه می دهد

جعلت لـک المـوت بشـارت کیـف     «: شد اندوهگینکه نباید از آن 

  i»تحزن منه

ادن عزیـزان را  به این سبب بهائیان هرچند غم وانـدوه از دسـت د  

امري طبیعی می شمرند، امـا  شـیون و زاري شـدید را پسـندیده     

  .نمی دانند

پس از مرگ هرکس از حقیقت اعمال خود دراین جهان آگاه  می  

بهشـت او کسـب رضـاي    . گردد ونتیجه ي اعمال خود را می بیند

  .الهی و جهنم او محرومیت از این رضا و دوري از خداوند است

هائی نفس خطا و گناه براي فرد خردمند از هرمجازاتی بنابرتعالیم ب

i. سنگین تراست i  

                                     
i
. کلمات مکنونه ي عربیازبیانات مبارکه ي حضرت بهاء اهللا در  
ii
بیانات حضرت : براي بحث مفصل تر درباره ي ترقی و بقاي روح مراجعه فرمائید به  

براي بحث مفصل تر درباره ي .142 – 151، ص 1، ج  ت مبارکهخطاباعبدالبهاء در 

رساله ي :اعتقادات بهائی درباره ي روح و بقاي آن و عالم بعد ازجمله مراجعه فرمائید به 



١١

  اعتقاد به وجود سه عالم

  :از سوي دیگر بهائیان به وجود سه عالم اعتقاد دارند

 عالم حق که متعلق به ذات غیب و غیرقابل شناسائی حق

  است،

و واسـطه   عالم امر عالمی است که به پیامبران  تعلق دارد

  خلق استي میان حق و 

  و عالم خلق که همه ي موجودات و مخلوقات در آن قـرار

  . می گیرند

ادیانی که تاقبل از ظهـور حضـرت بهـاء اهللا ظـاهر شـدند، ادیـانی       

توحیدي بودند که بر وحدت عالم حق تأکید داشتند، یعنی این که 

حضرت بهاء اهللا بـر وحـدت عـالم    . خدا یکی است و شریکی ندارد

نیز ] وحدت عالم انسانی[و عالم خلق ] ادیانیکی بودن اساس [امر

  .تأکید دارند

                                                                      
: ، گردآوري عبدالحمید اشراق خاوري وهمچنین به نصوص الواح درباره ي بقاي ارواح

.حیات بعد ازمرگ هوشنگ گهرریز، 



١٢

  ادیان هم دوره اي دارند

فصل تغییر دردیانت بهائی دوره ي هردینی به گذشت یک سال و 

زیرا تغییر و تبدیل از لوازم ذاتیه ي امکـان  « .ها تشبیه شده است

[ است، ممکن نیست تغییر پیـدا نشـود، البـد بعـد از هرمعمـوري     

ــادانی ــوري ]آب ــی[، مطم ــابی ، شــب  ] ویران ــداز هرآفت اســت و بع

  i.»یلدائی

زیـادي  گسترش  قبل از این که و  می شودوقتی دینی تازه ظاهر  

تــازگی و طــراوت  فصــل ، فصــل بهــار آن دیــن اســت،پیــدا کنــد

 وهاي وحشـت آفـرین   توفان  فصل ، اما  استسرسبزي و خرمی و

تـداي   اب همـان طـور کـه در   . هـم هسـت   سـختی هـا  رعد و بـرق  

ظهورادیانی نظیر مسحیت و اسـالم هـم شـاهد آن بـوده ایـم کـه       

چگونه مؤمنان جلوي شیرهاي گرسنه انداخته می شدند یـا مـورد   

بهـار دیـن مرحلـه اي     .هجوم و استهزاء دشمنان قرار می گرفتنـد 

  .به طور کامل آشکار نگردیده است آن  است که هنوز عظمت

بـه اوج درخشـش خـودش     خورشید. تابستان از راه می رسدبعد  

نتیجـه ي بـاد وبـاران بهـاري      میوه می دهنـد و درختها . می رسد

دیـن، فرهنـگ و تمـدن    این مرحله اي است  کـه  . ظاهر می شود

را خیره مـی   گانچشم هم آنعظمت  کند ومی  ریزيخود راپایه 

                                     
i
.54، ص  2، ج  خطابات مبارکههاء، حضرت عبدالب 
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علـم و درس  دانشمندان ومتفکران زیادي ظاهر مـی شـوند،    .سازد

می گیرد و اهل دین به سعادت و رفاه می  اختراع و اکتشاف رونقو

که به بار می نشـیند و  این فصل تابستان دین است، فصلی . رسند

  .ثمرات و اثرات آن ظاهر می گردد

خورشـید  .  سرماي پائیزي به همه جا نفـوذ مـی کنـد   بعد کم کم 

دین راغبار اوهام و خرافات خود ساخته ي مردم می گیرد، کم کم 

کم . پرداخته می شودو به ظواهر آن  گردد اصل دین فراموش  می

معنی مـی   دیگري طور  دیانت خود را ن دین  تعالیم پیروان آکم 

کـم کـم   . د ودیانت نه درلغت که درمعنی  تحریف مـی گـردد  کنن

محبت و شعله ي   .شودمیدانی براي هوي و هوس مردمان باز می 

  .دراه می رس ازن او زمست رو به سردي می گذارددوستی 

از حقیقت دین . دمی گیر را فران سرما و انجماد همه جا ادر زمست

دیـن  . براي دنیا پرسـتی   وددین بهانه اي می ش .نمی ماندچیزي 

س و فمطابق نآن را دردست نفس پرستان که  ودوسیله اي می ش

دیـانتی  . هندو مورد سوء استفاده قرار بد نمایند هواي خود معنی 

به پیش می راند ، خود قید وبندي مـی   که افکار را آزاد می کرد و

جلـوي هرفکـر واندیشـه ي     .شود و افکار را ازحرکت باز مـی دارد 

همه دشمن شـمرده  . ودکفر و الحاد گرفته می ش اتهامجدیدي به 

ابه ریا و تظاهر مـی  درستکاري و نیکوکاري جاي خود ر. وندمی ش

وضـع   که ازاین بسیاري افرادکه جائی می رسدو حتی کار به  دهد

اما ایـن  . ، از هر نوع دین و ایمانی بیزار می شوندمی آیندبه تنگ 



١۴

هم مقدمه ي  اناین زمست .سرانجام به پایان می رسدن هم ازمست

  i.ربهار روحانی دیگ یک، یک دین دیگرظهور  بهاردیگري است،

                                     
i
بیانات حضرت عبدالبهاء در : براي بحث مفصل تر دراین باره ازجمله مراجعه کنید به  

52 - 5، ج خطابات مبارکه



١۵

  پیامبران الهی همواره ظهورخواهند کرد

شد و تکامل معنوي خود انسانها همواره براي ربهائیان معتقدند که 

نیــز در فاصــله هــاي زمــانی معــین نیازمنــد هدایتنــد و خداونــد 

هـیچ گـاه نمـی تـوان     . می فرسـتد  آنان پیامبرانی را براي هدایت 

و بـه علـت ایـن کـه      شده  ین خداوند و انسان قطعگفت ارتباط ب

خداونـد از طریـق پیـامبرانش بـا     دیگر  ،ه گشتدیانت کاملی ظاهر 

این اعتقـادي اسـت کـه درمیـان پیـروان      . گوید انسان سخن نمی

بسیاري از ادیان و برخالف نشانه هاي روشنی که در کتب آسمانی 

ایشان مبنی بر ظهور یک پیامبر و منجـی دیگـر در آینـده وجـود     

اهـل  همه ي ما این سخنان را ازبسیاري از . دارد، ایجاد شده است

  i.شنیده ایم ادیان 

تحـول  ی کـه همـه چیـز دسـتخوش     اما چگونه می توان در جهـان 

مـدعی شـد کـه     نیسـت، ثابت و پایدار  يتغییر است و هیچ چیزو

قوانین و احکام دینی که براي جوامع بشري آمده اند ، بایـد ثابـت   

بمانند؟ آیا اجتماعات بشري درطول چند هزار سال اخیر که تاریخ 

بت ثااریم، ثابت مانده اند؟ آیا درك و دانش انسان آن را در دست د

دراختیـاردارد و  انسـان   دانش و فنونی که امـروزه  آیا  ؟مانده است

جدیدي کـه بـا آن روبـه رو    ي اخالقی و اجتماعی  مسائل پیچیده

  همانهاست که درگذشته بود؟شده است 

                                     
i
.36 – 45، ص  فراسوي اختالف مذاهبادوشوفر، : براي بحث مفصل تر مراجعه فرمائید به  



١۶

درد امروز را درمانی و فردا . هرروز را رازي است و هرسر را آوازي«

  i».را درمان دیگر

حقائق روحانی و اصول اخالقی درهمه بهائیان معتقدند که هرچند 

هستند و هسته ي ثابت همه ي آنها را تشکیل می  یکی ي ادیان 

ماعات بشـري و زنـدگی   تجادهند، اما احکام و قوانینی که ناظر به 

هستند، با آمدن هردیانت جدید تغییر می یابنـد و مطـابق    هاانسان

حـانی و  حقـائق رو . مردم ظـاهر مـی شـوند    با نیازها و احتیاجات 

اصول اخالقی نیز مطابق با باالرفتن درك و استعداد مردم بسـط و  

  . گسترش داده می شوند

آموزگاران کالسهاي مختلـف تشـبیه    پیامبران الهی را می توان به

بشر با طـی هـرکالس بـه کـالس بـاالتر مـی رود و مطالـب        . کرد

آموزگـاران از نظـر دانـش و مرتبـه ي علمـی      . جدیدي می آموزد

 هستند، اما مطابق با درك و فهم دانش آمـوزان هـرکالس  یکسان 

i.درس می دهندسخن می گویند و  i  

                                     
i
3، ص  دریاي دانشازبیانات حضرت بهاء اهللا ،  
ii
خطابات حضرت عبدالبهاء ، : براي بحث مفصل تردراین زمینه ازجمله مراجعه فرمائید به 

.71 – 6، ص 2، ج مبارکه



١٧

  :  آنچه همه ي امت ها به آن وعده داده شده اند

  دو ظهور پیاپی

درهمه ي ادیان عالوه بر بشارات و اشاره هائی که به ظهور بعـدي  

یعنـی  . اسـت  به دو ظهور در آخرالزمـان هـم اشـاره شـده     هست،

  .پیروان همه ي ادیان منتظر دو ظهور پیاپی هستنددرواقع 

در انجیـل   ،در تورات اشاره به دوظهوررب الجنـود و مسـیح شـده   

بشــارت بــه رجعــت ایلیــا و مســیح داده شــده ، دراســالم منتظــر 

درادیان . ظهورامام زمان و رجعت حسینی یا رجعت مسیح هستند

هـور پیـاپی   دو ظدرمورد زرتشتی و بودائی و برهمائی هم بشاراتی 

  i.هستدرآخرالزمان 

چیزي در تاریخ سابقه داشته وظهور دو پیامبر به فاصله ي نزدیک 

قبـل از ظهـور    .ه اسـت است که درزمان حضرت مسیح هم رخ داد

و به نزدیک بـودن ظهـور   حضرت مسیح حضرت یحیی ظهور کرد 

براي این ظهـور  را  پیروان خود داد و حتی بشارت حضرت مسیح 

حتی خود حضرت مسیح هم برحسب ظـاهر بـه   . ددا ل تعمیدغس

در رود اردن غسـل تعمیـد   حضرت یحیی ایمان آورد و توسـط او  

حضرت باب به نزدیکی ظهور حضـرت  دردیانت بهائی نیز. داده شد

                                     
i
براي بحث مفصل تر در این زمینه و دستیابی به بشاراتی که در کتب مقدسه ي گوناگون  

 – 300، صستداللمبادي اعنایت اهللا سهراب، : دراین باره هست ، ازجمله مراجعه فرمائید به

244.



١٨

بهاء اهللا بشارت دادند و حضرت بهاء اهللا قبل از اعالن ظهور خـود ،  

   .رفتند چند سالی از پیروان و حامیان حضرت باب به شمار می

وقوع این دو ظهورپیاپی نشانگر عظمت ظهـور حضـرت بهـاء اهللا و    

ایـن دو ظهـور از    وقوع . بودشروع عصر جدیدي در تاریخ بشریت 

دینی  بود که ي فرسوده  وسوي دیگر نشانه ي تباهی نظام فاسد 

ظهور دیانت حضرت باب را الزم مـی سـاخت تـا بنـاي اعتقـادات      

و زمینه را براي ظهور یک دیانت جدید فرسوده و کهن را فرو ریزد 

  .آماده سازدبا احکام و تعالیم جدید 



١٩

  حضرت باب که بود؟

هجري قمري ادعا فرمود که همان  1260حضرت باب که در سال 

مهدي موعود دنیاي اسالم و داراي کتـاب و شـریعت جدیـد مـی     

باشد، ازخاندان عصمت و نبوت ونام مبارکشان سـید علـی محمـد    

ش در شیراز و درخاندانی از تجـار آن منطقـه بـه دنیـا     حضرت. بود

  . آمدند 

سالها قبل از آن که ایشان دعوت خود را آشـکار سـازند، دوتـن از    

که مکتـب شـیخی را   علماي بزرگ شیعه بنام شیخ احمد احسائی 

و شاگرد و جانشین وي ،  سـید کـاظم رشـتی، ،    دراسالم بنا نهاد 

حتـی  . قائم بشارت مـی دادنـد   مردم را به نزدیک بودن ظهور امام

سید کاظم رشتی بـا ایـن کـه مـرگ خـود را نزدیـک مـی دیـد ،         

جانشینی براي خود انتخاب نکرد واز شاگردان خـود خواسـت کـه    

بعد ازمرگ وي درکربال نمانند،  پراکنده شوند و به جستجوي قائم 

یکی از برجسته ترین شاگردان سید کـاظم ، مالحسـین   . بپردازند

بود که بعد از چهل روز اعتکاف  عـراق را تـرك نمـود    بشرویه اي 

ودرجستجوي قائم به ایران وارد شـد و قبـل از غـروب روز پـنجم     

بـه خـارج از دروازه هـا ي شـهر     . ق.ه 1260 جمادي االول سـال  

د که وي را بـه خانـه   کروي درآنجا جوانی را مالقات . شیراز رسید

ه همانشـب  آن جوان ، حضـرت بـاب بـود کـ    . ي خود دعوت نمود

 17پس از مالحسین . رسالت خود را با مالحسین درمیان گذاشت



٢٠

نفر دیگر که همه از مریدان شیخ احمد و سـید کـاظم رشـتی بـه     

آن شمار می رفتند به حضرت باب ایمان آوردند و بـه تبلیـغ امـر    

  . پرداختند حضرت

پس از مدت کوتاهی شهرت دعوت حضرت باب همـه ي ایـران را   

از هردسته و گروه ، از علماي طـراز اولـی ماننـد     فراگرفت و مردم

وحید دارابی و حجت زنجـانی گرفتـه تـا افـراد عـادي بـه دیانـت        

رواج سریع و گسترده ي دیانت بابی مقامات . حضرت باب پیوستند

حکومتی و علماي دینی را به وحشت انداخت و با خشونت بارترین 

چنــدي . تنـد  روش هـا بـه مقابلـه و قتــل و غـارت  بابیـان پرداخ     

وپس از آنکه مـدتی در   شدندنگذشت که حضرت باب نیز دستگیر

شــیراز و اصــفهان تحــت نظــر بودنــد ،  دردوردســت تــرین نقــاط 

قلعـه ي چهریـق  زنـدانی    درآذربایجان ، در قلعه ي ماکو و سپس 

اما شهرت و محبوبیت حضرت بـاب روزبـه روز شـدت مـی     . شدند

با وزبیشتر می شد تا آنکه زبه رگرفت  و تعداد پیروان حضرتش رو

داده ترتیـب   میرزاي ولیعهد، مجلسـی درتبریـز   حضور ناصرالدین 

  .شد تا حضرت باب را درآن محاکمه نمایند

مـن همـان قـائم    « : در آن مجلـس فرمودنـد  سه بـار  حضرت باب 

موعودي هستم که هزارسال است منتظر ظهور او هستید و چـون  

م می کنید و مشتاق لقـاي او  اسم او را می شنوید از جاي خود قیا

  ».و عجل اهللا تعالی فرجه برزبان می رانید هستید



٢١

سرانجام ، پس از شش سال که ازشروع دعوت حضـرت بـاب مـی    

گذشت و پس از آنکه نتوانستند ایشان را به ترك ادعاي خود وادار 

سالگی در سربازخانه ي تبریـز و   31سازند ،  حضرتش  را در سن 

علی زنوزي که تا آخـرین دم حیـات حاضـر     مدمیرزا محبه همراه 

  i. نشد موالي خود را ترك نماید ، تیرباران کردند

                                     
i
براي دستیابی به تاریخ مفصل تر زندگانی حضرت باب، ازجمله مراجعه فرمائید به حضرت  

 ، ، دکتر نصرت اهللا محمد حسینی تاریخ نبیلو نبیل زرندي ،  قرن بدیعشوقی افندي، 

.حضرت باب



٢٢

  ظهور حضرت بهاء اهللا

حضرت باب در همه ي آثار و سخنان خود براین تأکید داشتند که 

به زودي ظهور عظیم تري رخ خواهـد داد و از پیـروان خـود مـی     

ه اي تردیـد  ظهـور درپـذیرفتنش لحظـ   آن خواستند کـه پـس از   

  . ننمایند

حضـرت بهـاء اهللا از   . این ظهور عظیم ظهور حضرت بهـاء اهللا بـود  

خاندان وزرا و نسبش از یک سو به حضرت ابراهیم و از سوي دیگر 

نـام  .  به پادشـاهان قـدیم ایـران و انوشـیروان دادگـر مـی رسـید       

  . مبارکشان میرزا حسینعلی و متولد طهران بودند

ر دنیائی و مهربانی و دفاع از فقرا و محافظت وارستگی ایشان از امو

. از محرومین و حسن سلوك و اخالق ایشان زبانزد خاص و عام بود

اولین ( پس از آن که به حسب ظاهر توسط مالحسین بشرویه اي 

از دعوت حضرت بـاب مطلـع گشـتند ، بـه     ) مؤمن به حضرت باب

  . ن  پرداختندتمام قوا به حمایت و پشتیبانی از آن حضرت و ازبابیا

پس از تیرباران حضرت باب ، دو جـوان بـابی کـه از شـدت غـم و      

اندوه دیوانه شده بودند ، با تفنگ ساچمه اي قصد جان ناصرالدین 

باعث شد که حمالت  اقدام خودسرانه ي ایشانشاه را کردند و این 

دراین حین حضرت بهاء . برضد بابیان و قتل و غارت آنان اوج گیرد

ز نظر حکومت از رؤساي بابیه بـه شـمار مـی رفتنـد ، بـه      اهللا که ا



٢٣

تهمت این که در ایـن سـوء قصـد نابخردانـه دسـت داشـته انـد ،        

  . دستگیر و به سیاهچال طهران افکنده شدند

پـس از چهارمــاه  کــه بــی گنـاهی حضــرتش بــه اثبــات رســید و   

درباریان کاهش یافت ، حضـرتش از زنـدان آزاد   علما و خونخواهی

بـه بغـداد تبعیـد      و برخـی یـاران   زمستان با خانواده ودر سرماي

از آن پس حضرت بهاء اهللا همه ي حیات خود را به دور از . گردید

چند سال بعـد بـا افـزایش    . ایران و در تبعیدهاي متوالی گذراندند

نفوذ و محبوبیت حضرت بهاء اهللا در بغداد، بنا بـه تحریـک دولـت    

حضـرت بهـاء اهللا را بـه    دد حکم تبعیـد مجـ  ایران ، دولت عثمانی 

 قبل از حرکـت ازبغـداد بـه سـوي اسـتانبول     . نمود صادراستانبول 

حضرت بهاء اهللا رسالت خود را برهمگان آشکار نمودند و چیزي را 

که بسیاري از بابیان به مدد درك وهـوش خـود بـه آن پـی بـرده      

ایشان همان موعودي بودند که حضرت بـاب  : بودند ، علنی کردند

  .ایشان بشارت داده بود به ظهور

حضرت بهاء اهللا از استانبول نیز به ادرنه و از ادرنه به عکا در خاك 

سال بعد ، سرانجام  24درهمین شهربود که . فلسطین تبعید شدند

  . عالم خاك را ترك گفت  انروح مقدسش سالگی 75درسن 

مانده که همه یـا بـه    کتب و آثاربسیاري برجايازحضرت بهاء اهللا 

از میان آثـار  . ایشان است یا به تأیید ایشان رسیده است خود خط



٢۴

به ام الکتاب و به کتاب آسمانی  کتاب مستطاب اقدسآن حضرت 

  . بهائیان مشهور است

قـد مطهـر حضـرت بهـاء اهللا، حضـرت بـاب ، حضـرت        ا اکنون مر

عبدالبهاء پسر ارشد و جانشین حضرت بهاء اهللا و اعضـاي خـانواده   

به همـین مناسـبت  مرکـز اداري و    . ع شده استایشان در عکا واق

 شـهر مجـاورش،   درروحانی جامعه ي جهانی بهـائی نیـز درعکـا و   

  . حیفا قرار دارد

الزم به ذکر است که حضرت بهاء اهللا و حضرت عبـدالبهاء نـه بـه    

به خواست دولت ایران به این سرزمین که  بنا میل درونی خود که

هشتاد سال حدود قرار داشت ودرآن زمان در قلمرو دولت عثمانی 

قرار گرفت ،  دولت بعد با تشکیل دولت  اسرائیل تحت حکومت آن

  i.تبعید گشتند

                                     
i
حضرت : ائید به براي دستیابی به تاریخ مفصل تر حیات حضرت بهاء اهللا ازجمله مراجعه فرم 

بهاء اهللا شمس ، حسن موقر بالیوزي، تاریخ نبیل، نبیل زرندي ، قرن بدیعشوقی افندي، 

.حقیقت



٢۵

  پس از حضرت بهاء اهللا

 پس از حضرت بهاء اهللا بنابروصیت نامـه ي صـریح ایشـان ، پسـر    

ارشدشان ، عباس که با وجود القابی که پدربزرگوار به ایشـان داده  

عبدالبهاء نامیدند، اداره ي امورجامعه ي بهائی  بودند ، تنها خود را

  .گرفتند عهدهرا به 

حضرت عبدالبهاء مبین و مفسـر آثـار حضـرت بهـاءاهللا ونمونـه و      

بودند و مراتب عشق و محبت بی دریغ و  حقیقی الگوي یک بهائی 

از دوسـت و   ،ایشـان مـورد تصـدیق همـه     علم و حکمـت و تـدبیر  

  . دشمن بود

ی در تبعید و زندان و بالیا شریک و غمخـوار  ایشان از هشت سالگ

  . پدر بودند

  i.از حضرت عبدالبهاء نیز کتب و الواح  بسیاري برجاي مانده است

  i.است

پس از حضرت عبدالبهاء ، بنا بروصیت نامه ي آن حضـرت ،  نـوه   

ایشـان را حضـرت ولـی    ي ارشد ایشان شوقی افندي که بهائیـان  

ار بهـائی واداره ي جامعـه را   مسئولیت تبیین آثـ  امراهللا می نامند،

                                     
i
: براي دستیابی به شرح مفصل ترحیات حضرت عبدالبهاء ازجمله مراجعه فرمائید به  

. حیات حضرت عبدالبهاء، محمد علی فیضی ،  قرن بدیعحضرت شوقی افندي، 



٢۶

برعهــده گرفتنــد و جامعــه ي نوپــاي بهــائی را انتظــام و وســعت  

   i.بخشیدند

اداره ي جامعه ي بهـائی همـان   ، صعود حضرت ولی امراهللاپس از 

طور که درآثار حضرت بهاء اهللا و حضرت عبـدالبهاء  پـیش بینـی    

ل کار شده بود ، برعهده ي شوراهاي انتخابی محلی و ملی که ازقب

قرار خود را آغاز کرده بودند و شوراي حاکمه ي بین المللی بهائی 

i.گردیدمشهوربه بیت العدل اعظم انتخاب شد و "بعداکه گرفت  i  

                                     
i
حضرت    :ی به شرح حیات حضرت ولی امراهللا ازجمله مراجعه فرمائید به براي دستیاب 

مختصري درشرح حال حضرت ولی و عبدالحمید اشراق خاوري،   گوهریکتاروحیه ي ربانی ، 

  .امراهللا
ii
براي دستیابی به تاریخ بین صعود حضرت ولی امراهللا و تشکیل بیت العدل اعظم از جمله  

. 28 – 31، ص مؤسسه ي ایادي امراهللا علی عالئی، عبدال:مراجعه فرمائید به 



٢٧

  جامعه ي بهائی چگونه اداره می شود؟

بهائیان طبقه اي که براي انجام آداب و رسوم دینی تعلیم دیـده و  

امـور  . ردازنـد، ندارنـد  به طورحرفه اي و تخصصی  به اموردینی  بپ

جوامع بهائی از طریق شوراهاي انتخابی که به محفل هاي روحانی 

عضو تشکیل شـده ،   9این شوراها که از. مشهورند ، انجام می شود

درانتخابـات بهـائی کاندیـد و    . هرساله تجدید انتخابات مـی شـوند  

همه مؤظـف هسـتند   . نامزد شدن و تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد

نفرفرد بالغی از اعضاي جامعه ي بهـائی   9نهایت دقت به هر  که با

ــراي ایــن مســئولیت شایســته مــی داننــد، رأ ي   آن محــل کــه ب

انتخابات بهائی سري است یعنی هیچ کس حق ندارد درباره .بدهند

ي این که به چه کسی رأي داده یا خواهد داد ، با دیگري صحبت 

  . کند

اد هماهنگی بین محافـل محلـی   اداره امور بهائیان هر کشور و ایج

در رأس محافل ملی بیـت  . آن کشور را محافل ملی به عهده دارند

العدل اعظم الهی قرار دارد که امور جامعه ي جهانی بهائی را اداره 

  i.می کند و هرپنج سال یک بار انتخاب می گردد

  

                                     
i
گنجینه ي حدود و براي اطالعات بیشتر در مورد انتخابات بهائی از جمله مراجعه فرمائید به  

فراسوي فرهنگ و همچنین بحث جالب دکتر مایکل کارل برگ در  59 – 67، ص  احکام

.، بخش تصمیم گیري جمعی  5، فصل رقابت



٢٨

  وحدت عالم انسانی: هدف  

ت عالم انسـانی و  هدف و محور اصلی تعالیم بهائی رسیدن به وحد

ایجاد صلح و محبت و یکپـارچگی بـین تمـام اعضـاي خـانواده ي       

کـه از   اسـت   بشري و ازبین رفـتن جنـگ و دشـمنی و بیگـانگی    

  . ویژگی هاي دوران کودکی بشر بوده است

بشر در طول پیشرفت و ترقی اجتمـاعی خـود از مراحـل مختلـف     

یافـت   اولین وحدتی که انسان بـه آن دسـت  . وحدت گذشته است

وحدت و انسجام خانواده بود، بعـد ایـن وحـدت بـه ایـل و قبیلـه       

ایجـاد شـد و   وحـدت  گسترش پیدا کرد، بعد بین افراد یک شـهر  

به وحدت ملـی درمیـان افـراد یـک کشـور دسـت        انسان درنهایت

مرحله ي بعدي و نهائی در این روند ، رسیدن بـه وحـدت    i.یافت

ي ارض یک وطن و یـک  عالم انسانی است که در آن همه ي کره 

i.کشورمحسوب خواهد شد i  

فی الحقیقه عالم یک وطن محسوب است و من علی االرض اهل «

i»آن  i i  

                                     
i
60ندي ، نظم جهانی بهائی، ص حضرت شوقی اف 
ii
براي بحث مفصل تردراین باره ازجمله مراجعه فرمائید به الواح حضرت بهاء اهللا جمعی  

ي حضرت  خطابات مبارکهو همچنین  نبذة من تعالیم حضرة بهاء اهللاآوري شده در 

.عبدالبهاء جمع آوري شده در سه جلد
iii
.20 ، ص دریاي دانشازبیانات حضرت بهاء اهللا ،  



٢٩

  اساس همه ي ادیان یکی است

بهائیان معتقدند که اساس همه ي ادیان الهی یکی است، همـه از  

یک سرچشمه ظاهر شده اند، همه از جانب خداوند آمده اند، همه 

آنهـا و حقیقـت همـه ي    حقیقت همـه ي  . ارندبه عالم امر تعلق د

حضـرت مسـیح و    .ن نیسـت میـا جـدائی در یکی اسـت ،   پیامبران

و حضرت موسی و حضرت باب و حضـرت بهـاء اهللا    محمدحضرت 

درواقع یک حقیقت بوده اند که بـا نامهـاي مختلـف و درزمانهـاي     

کـه   ، همـان طـور  نیسـت اختالفی بین آنها . مختلف ظاهر شده اند

، پیامبر قبل از خود را تصدیق کـرده و بـه ظهـور پیـامبر     هرپیامبر

همه ي ادیان درحقیقت مراحـل مختلـف   .بعدي بشارت داده است

یک دین واحد هستند که هربار بنا به افزایش درك واستعداد بشر 

  i.این وحدت در عالم امر است. دگردبه صورت کاملتري ظاهر می 

  i.است

                                     
i
 ، ص  2، ج  خطابات مبارکهبراي بحث مفصل تردراین زمینه  از جمله مراجعه فرمائید به  

8  - 313



٣٠

   دیانت بهائی درباره ي اسالم نظرات 

  

مان طور که گفته شد بهائیان اساس همه ي ادیان رایکی و همه ه

ي پیامبران را دراصل یک حقیقت می دانند و نسـبت بـه جمیـع    

پیامبران و کتابهاي آسمانی آنان  همان احترام و تکریمی را دارنـد  

  . که نسبت به حضرت بهاء اهللا و کتاب آسمانی خود

اسالم و حضـرت رسـول    اما درآثار بهائی در تجلیل و تکریم دیانت

و ائمه ي اطهار به طور خاص نیز بیانات زیادي را مـی تـوان   ) ص(

سـید  «، i»خاتم انبیاء «درآثار بهائی از حضرت محمد به نام . یافت

i»المرسلین i  ،»سید ولد عدنان«i i i ، ... بدر منیـر  « از حضرت علی به عنوان

i»افــالك علــم و معرفــت  v  ،»نقطــه و مرکــز دایــره ي والیــت«v ،» اســداهللا

ــب ــت   « ، vi»الغال ــم و حکم ــه ي عل ــلطان عرص vi»س i  ،»  ــور ــاه کش پادش

                                     
i
.270چاپ مصر، ص  مجموعه الواح مبارکهاز بیانات مبارکه ي حضرت بهاء اهللا در  
ii
191، ص 2، ج  مکاتیب عبدالبهاءازبیانات مبارکه ي حضرت عبدالبهاء در  
iii
.همان 
iv
8ص همان ،  

v
.همان 
vi
9همان، ص  
vii
6همان، ص  



٣١

i»قرآن عظـیم «ازقرآن به عنوان ...  i»والیت i  ،»  مصـحف کـریم«i i i ، ... و از

i»شریعت مبارکۀ غرّا«دیانت اسالم به عنوان  v یاد شده است.  

در مورد شهادت حضرت امام حسین نازل شده است که حتی لوح مخصوصی 

   v.ورا خوانده می شوددر روز عاش

حضرت عبدالبهاء در سفرهاي خود در اروپا و آمریکا ضمن بیان تعالیم بهـائی  

براي مسـیحیان  ) ص(در بسیاري از مجامع   به اثبات حقانیت حضرت محمد 

، viو یهودیان پرداختند ودر رفع سوء تفاهمات و دشمنی بین آنـان کوشـیدند  

در پـاریس   1911ر سال اکتب 27، از جمله در خطابه اي به تاریخ viکوشیدند

  : پاریس فرمودند

] موجودات[پس اي طالبان حقیقت ، آنچه در حق سرورکائنات

حضرت محمد علیه السالم تا به حال شنیده اید جمیع روایات 

مقـارن   "و تعصب جاهالنه بوده ، ابـدا ] دشمنی[از روي غرض 

حال من حقیقت واقع را براي . حقیقت نبوده ]نزدیک وهمراه [

  ...کنم شما بیان می 

حضرت محمد درمیان اینها ظاهر شـد ، ایـن قـوم جاهـل را     

بـر سـائر   ] برتـري [همچو تربیت کرد که دراندك زمان تفـوق 

عالم حاصل نمودند ، عالم شدند، دانـا شـدند و   ] اقوام[طوائف 

  ....اهل معارف شدند و اهل صنایع شدند

                                     
i
.همان 
ii
191همان، ص  
iii
.همان 
iv
.میالدي 2008اکتبر  31نقل شده درپیام بیت العدل اعظم الهی، به تاریخ  

v
.202چاپ مصر، ص  مجموعه الواح مبارکه 
vi
.خطابات حضرت عبدالبهاءمراجعه فرمائید به مجموعه ي سه جلدي  



٣٢

خالصه مسلمانان رئیس مسیحیان و رئیس موسویان را نهایت 

و تقدیس می نمایند ، اگر مسیحیان هم رئیس اسـالم   تمجید

تمجید و تقدیس کنند ، این نـزاع  ] "متقابال[را مقابله به مثل 

. برداشته می شود
i
   

  

  وحدت درکثرت

بهائیان به وحدت عالم خلق نیز معتقدند و براین باورند که جامعـه  

ند ي  انسانی سرانجام به مرحله اي از بلوغ رسیده است که می توا

و باید تضادها و دشمنی ها  را از بین ببرد و نه تنها در درون خود 

، بلکه با سایر مخلوقات و طبیعـت نیـز بـه وحـدت و یکپـارچکی      

  .برسد

. اما وحدت از نظر بهائیان بـه معنـاي همسـانی و یکسـانی نیسـت     

وحدت به این معنا نیست که همه باید به یک شکل درآینـد ، بـه   

ک نحو فکـر کننـد و بـه یـک شـکل زنـدگی       یک باوربرسند ، به ی

یعنی این کـه انسـانها   . این وحدت ، وحدتی درکثرت است. نمایند

بیاموزند  با وجود تفاوتهاي دینی ، نژادي ، ملی و با وجود باور هـا  

و سلیقه ها و روش هاي مختلف زندگی  در کنار یک دیگر با صلح 

                                     
i
.85، 84، 83، 81، 80، ص 1، ج  خطابات حضرت عبدالبهاء 



٣٣

تالف و دشمنی که و صفا زندگی کنند و این تفاوتها را نه منشاء اخ

  .مایه ي غنا و زیبائی جامعه ي انسانی ببینند

اما اختالف دیگر که عبارت از تنوع است آن عین کمال و سـبب  «

  i».ظهورموهبت حضرت ذوالجالل

بنابراین تالش بهائیان درجهت ایجاد وحدت و محبـت تالشـی در   

جهت یکسان کردن مردم جهان یا ازبین بردن گوناگونی فرهنگـی  

، بلکه ترویج این باور است که لزومی ندارد همه  مثـل هـم   نیست

باشیم تا بتوانیم با صلح و محبت در کنار یک دیگر زندگی کنیم ، 

ترویج این باوراست که می توانیم  معتقدات، روش ها، سلیقه ها و 

آداب و رسوم یک دیگر را محترم بشماریم و با وجود تفاوتهـا یـک   

i.دیگر را دوست داشته باشیم i  

                                     
i
.37، ص  1، ج  خطابات مبارکهحضرت عبدالبهاء ،  
ii
براي بحث بیشتر درباره ي مفهوم وحدت درکثرت ازجمله مراجعه فرمائید به بیانات  

.37 – 9، ص 1، جخطابات مبارکهحضرت عبدالبهاء در



٣۴

  برخی از تعالیم

  زنان و مردانتساوي حقوق 

براي این که پرنده . بهائیان زن و مرد را دو بال یک پرنده می دانند

ي جامعه ي بشري بتواند پرواز کنـد و اوج بگیـرد بـه هـردو بـال      

بنابر تعالیم بهائی  .دنباید قوي باش هابالي این هر دو و احتیاج دارد

با یـک  هاي  جسمانی تفاوت هائی  از نظرتوانائیزن و مرد هرچند 

، اما هر دو توانائی هاي فکري و روحانی یکسانی دارند  دیگر دارند

جامعـه   اداره ي در  از حقوق یکسانی برخوردار بـوده و  وهردو باید

  . ي خود مشارکت داشته باشند

این است که در دیانت بهائی تأکیـد زیـادي روي تعلـیم و تربیـت     

اولویت دارد بر پسران حتی تعلیم و تربیت دختران . دختران هست

و تربیت نسل بعدي را به  مادر می شوند ، زیرا این دختران زمانی 

  . عهده می گیرند

این است که وقتی جامعه ي بهائی درجائی تشکیل می شود یکـی  

داماتش اجراي برنامه هاي سواد آموزي و آموزش هـاي  از اولین اق

به اثبات رسیده که پیشرفت  "گوناگون براي زنان است ، زیرا عمال



٣۵

و افزایش توانائی هاي زنان کلید پیشرفت خانواده  وپیشبرد توسعه 

  i.ي اجتماعی و اقتصادي جامعه  است

                                     
i
یانات حضرت عبدالبهاء در براي بحث مفصل تردراین زمینه از جمله مراجعه فرمائید به ب 

.163 – 6، ص  1خطابات مبارکه ، ج 



٣۶

  تعصباتهمه ي ترك 

میـع تعصـبات و پـیش    یکی از تعالیم اساسی دیانت بهائی ترك ج

داوریها و تبعیضاتی است که باعث و بانی بسیاري از سوء تفاهمات 

از چه نژاد یا مـذهب   دیگرياین که . و دشمنی ها و جنگ هاست

یا قومیت یا ملیت یا جنسیتی است نباید مبناي قضاوت ما دربـاره  

نباید باعث بـدبینی   نباید بین ما مرز ایجاد کند ،  قرار گیرد، اوي 

، همـه بنـدگان یـک    سوء ظـن و دوري مـا از یـک دیگـر شـود      و

خداوندیم ، اگر خداوند با همه مهربـان اسـت ، مـا چـرا نامهربـان      

  باشیم؟ 

فرقی را که خدا نگذاشته می تـوان آن را اعتقـاد نمـود و اسـاس     «

  i»قرار داد؟ 

                                     
i
براي دستیابی به اصل این بیان و بحث مفصل تر در این باره مراجعه فرمائید به بیانات  

158 - 163، ص   1، ج  خطابات مبارکهحضرت عبدالبهاء در 



٣٧

  حقیقت جستجوي

، یکی دیگر از تعالیم اساسی دیانت بهـائی تحـري حقیقـت اسـت     

حقیقت مقصود انسان است ازهـرکس  «. جستجوي حقیقت  یعنی

، بـه  باشـد الب بوي خوش باشیم، از هرگلی کـه  یعنی ط، i»بشنود

به حقیقت . دنبال خورشید حقیقت باشیم از هرافقی که طلوع کند

   .، درهرلباسی ظاهر شودناظر باشیم

حقیقت مستلزم اندیشه اي مستقل و به دور ازپـیش داوري  تحري 

ت و تقالید  اسـت،  تحـري حقیقـت مسـتلزم داشـتن      ها و تعصبا

و ذهنی باز است که بتواند هرسـخنی را بـا میـزان عقـل بسـنجد      

  .اگرحقیقتی  در آن هست، کشف کند 

نمـی تـوان  تسـلیم    . یافتن حقیقت رانمی توان به دیگـران سـپرد  

این . عادات و عقاید دیگران شد و مسئولیت را بردوش دیگران نهاد

به هریـک از بنـدگان   جداگانه یتی است که خداوند اختیارو مسئول

تا براساس حقائقی که می یابد زندگانی خود را درمسیر خود داده 

i.تعالی هدایت کند i  

درجستجوي حقیقت گاهی الزم مـی شـود بـین خـود حقیقـت و      

  .تصوراتی که درباره ي آن داریم یکی را انتخاب کنیم

                                     
i
.141، ص 1، ج  خطابات مبارکهاز بیانات حضرت عبدالبهاء در  
ii
بیانات حضرت عبدالبهاء در : بحث بیشتر در این باره ازجمله مراجعه فرمائید به براي  

.139 -142، ص 1، ج  خطابات مبارکه



٣٨

ما یأتیهم من رسول  دیا حسرة علی العبا: درقرآن مجید هست که 

می آید پیامبري اال کانوا به یستهزؤن اي حسرت بربندگان باد که ن

سـوره ي مبارکـه یـس ،    (برآنان جز آن که او را استهزاء می کنند 

چرا هربار که پیـامبران ظـاهر مـی شـوند بـا مخالفـت و       ). 29آیه 

دشمنی مردم روبه رو می شوند ؟ چرا همه یکباره و بـدون تردیـد   

  ت جدید را نمی پذیرند؟ دیان

آیا به این دلیل نیست که تصورات خود را برحقیقت تـرجیح مـی   

دهند ؟ آیا به این علت نیست که میخواهند پیامبران همـان طـور   

که آنها تصور می کنند ، حاال هرچقدرهم که این تصـور عجیـب و   

آیا به ایـن علـت نیسـت کـه از قبـل       غیرعادي باشد ظهورکنند ؟

ه ي ظهور پیامبران را تعیـین کـرده و انتظـار دارنـد     شرایط و نحو

خداوند برطبق افکارمحدود و بشري آنان عمل کنـد؟ آیـا بـه ایـن     

دلیل نیست که برداشت ها و تفسـیرهاي خـود را از آثـار مقدسـه     

  مطلق گرفته و ظهور الهی را با آنها می سنجند؟ 

یطی آیا نباید حقیقت را همان طور که می یابیم و درهمان شرا 

  که هست بپذیریم؟ 

  



٣٩

  درسیاست دخالتعدم 

مانند همه ي ادیان تربیت روحانی انسانهاست  دیانت بهائی هدف 

و قائل به جدائی میان  ندوکار دین و دنیا را از یک دیگر سوا می دا

تربیـت روحـانی مـردم  کـاري اسـت کـه         .استدیانت و حکومت 

یز از سیاسـت  اطاعت از حکومت و پره. آرامش و مجال می خواهد

از مبارزات قدرت،  چنـین جـو   بهائیان می تواند با دورنگه داشتن 

  .فراهم سازد آنانمساعدي را براي 

 بنـا برتعـالیم بهـائی   ند و حتی ندر سیاست مداخله نمی ک انبهائی

ــودن و نبــودن ایــن اســت کــه اگــر شخصــی در   میــزان بهــائی ب

ی نیسـت ،  امورسیاسیه دخالت کند این برهان کافی است که بهـائ 

از بهائیـان  که  درآثار بهائی امر شده است . دلیل دیگر نمی خواهد

امورسیاسیه چه در قلب وچه در باطن و چه به ظاهر و چه به زبان 

نداشـته  با هـیچ حزبـی رابطـه ي سیاسـی      باشند به کلی درکنار 

اعتقادات ، روش ها و اهدافی دارند که با برنامه ي  بهائیان i.باشند

را  درنتیجـه آنـان   احزاب سیاسی مطابقـت نـدارد،    ي هیچ یک از

                                     
i
گنجینه ي :  براي دستیابی به احکام مربوط به عدم مداخله درسیاست ، مراجعه فرمائید به  

  333 – 7، گرد آوري عبدالحمید اشراق خاوري ،  ص  حد ود و احکام



۴٠

گرایشی  به امورسیاسیه نیست،  وظیفه شـان اطاعـت از حکومـت    

  i.است و کوشش در راه سعادت و بهروزي مردم زمین

به سرنوشت مردم بی  البته بهائیان منزوي و گوشه نشین ونسبت 

کـه   چنـین تعلـیم مـی فرماینـد     حضرت بهاء اهللا . نیستندتفاوت 

درفکر اصـالح عـالم و تهـذیب    ، ند، عالم بین باش  ندودبین نباشخ

i.امم باشند i  از طریـق  هنـد انجـام د  بهائیان می کوشند اما آنچه ،

روش .   احزاب و مبارزات سیاسی و بـه روشـهاي متـداول نیسـت    

روش صلح و سالم و آرامش و دوري از هیاهو و جنجال و  بهائیان 

خالصانه و مستقیم به مـردم  روش خدمت . خشونت و رقابت است 

 انـد ا یاد گرفتـه  آنه. ان استشجهان، بخصوص به هم وطنان عزیز

که بدون وارد شدن به هـیچ حزبـی ،  درهرکـار  سـازنده اي وارد     

، در هر عملی که خیرش به عموم مردم می رسـد شـرکت     ندشو

پروژه هاي توسعه . ندبه هرکار خیرخواهانه اي کمک برسان جویند،

ائیان سراسر عالم درآن شرکت کرده یا به ابتکار خود بـه   اي که به

  .اجرا درآورده اند،  شاهد این مدعاست

صد و شصت سال تاریخ خود بـا  بیش از بهائیان ایرانی نیز در طول

وجود تعصبات و تبعیضات و حمالت شـدیدي کـه برعلیـه ایشـان     

 وجود داشته ، همواره درجهت خیر و مصلحت ملت ایران و آبادانی

                                     
i
. ب: اي بحث درباره ي حکمت عدم مداخله درسیاست ،ازجمله  مراجعه فرمائید بهبر 

.33 – 6، بهائیان و ایران آیندههمایون ، 
ii
مضمون بیان مبارك در لوح دنیا 



۴١

احداث اولین مدارس مدرن و اولین مدارس . این کشور کوشیده اند

دخترانه در سراسر ایران و حتی دربسـیاري از روسـتا هـا و نقـاط     

حمام هاي  ورود به ( احداث اولین حمام هاي دوش دارودورافتاده 

بسـیاري از بیماریهـاي   بسـیارکثیف و سـبب شـیوع    خزینه اي که 

، احـداث بیمارسـتانها ي   )استنوع واگیر داراست براي بهائیان مم

ان گزاري هواشناسی دریائی ، تدوین اطلس جغرافیائی ینمدرن،  ب

، بنیان گزاري هواپیمائی ملی ، بنیان گزاري تعلیم و تربیت مدرن 

ترتیب و تنظیم ردیف هـاي موسـیقی ایرانـی و حفـظ موسـیقی      ، 

بـه   ایرانیاصیل ایرانی فقط شماري از خدماتی هستند که بهائیان 

  i.وطن محبوب خود تقدیم نموده اند

                                     
i
براي بحث شرح بیشتردرباره ي خدماتی که بهائیان ایرانی به کشور ایران تقدیم نموده اند،  

و همچنین به عنوان یک منبع غیربهائی  بهائیان و ایران آیندههمایون، . مراجعه فرمائید به ب

. 2، جرگ تاكمراجعه فرمائید به دالرام مشهوري ، 



۴٢

  خدمات بهائیان به عالم انسانی

  )پروژه هاي توسعه ي اقتصادي و اجتماعی(

بهائیان براي بهبود بخشیدن به اوضاع و حل مشکالت پیچیـده اي  

که بشر امروز دست به گریبان با آن است، هـم از طریـق آمـوزش    

رهاي نارسـاي  فرد عمل می کننـد و هـم از طریـق تغییـر سـاختا     

  . اجتماعی

پروژه ي توسعه ي اجتماعی و اقتصادي که بهائیـان   1700ازمیان 

پروژه به برنامه هاي آموزشی ،  750درسراسر عالم به آن مشغولند 

برنامه هائی نظیر سوادآموزي ، تأسیس مدارس، آموزش هاي فنی 

و حرفه اي، تأسیس دانشگاههاي غیر متمرکز روسـتائی،  آمـوزش   

اختصـاص  .... هاي مشورت و تصـمیم گیـري درخـانواده و    مهارت 

  i.دارد

بهائیان با ایجاد جامعه اي کـه بنـا بـر اصـول وحـدت درکثـرت ،       

همبستگی ارگانیـک  ، عـدالت ، محبـت ، مشـورت ، مشـارکت و      

دموکراسی غیرحزبی سازمان یافته است، الگوئی از جامعه اي سالم 

و خشـونت و دشـمنی    و پویا و عادالنه کـه در آن اثـري از جنـگ   

                                     
i
براي کسب اطالعات بیشتر درمورد پروژه هاي توسعه ي اجتماعی و اقتصادي بهائی در  

تحت <http://www.bahai.org>آدرس اینترنتی : سراسر عالم مراجعه فرمائید به 

.پروژه هاي توسعه ي بهائی ، یک روند یادگیري جهانین عنوا



۴٣

الگوئی که هر انسانی می تواند با . نیست، درمقابل بشریت می نهند

آگاهی آن را برگزیند و درآن وارد شود ، الگوئی که می تواند بدون 

جنگ و انقالب و خشونت جایگزین الگوهاي فرسـوده ي امـروزي   

که بعد از قرنها خدمت بـه بشـریت حـال درمقابـل شـرایط      گردد 

  i.مع  امروزي ناتوانی خود را به اثبات رسانده اندمتفاوت جوا

                                     
i 5، فصل  فراسوي فرهنگ رقابتدکترمایکل کارل برگ ،  بحث این بخش مدیون است به ، 

  راهبردهائی براي دنبال کردن اصالحات اجتماعیبخش 



۴۴

  برخی از احکام دیانت بهائی

  و روزه نماز

صـالة صـغیر و صـالة     . دارددردیانت بهائی سه نـوع نمـاز وجـود    

 ام از این سه نمـاز ر اهرکدتواند هربهائی می . وسطی و صالة کبیر

هم  ن آ نطور که از اسماصالة صغیر هم. اندساعت بخو 24طول در 

مـی  کـه فـرد   است پیداست کوچکترین نمازو عبارت از سه جمله 

مفهـوم صـالة   .  بخوانـد  به طور ایستاده  و رو به قبلـه  تواند آن را 

خدایا شهادت می دهـم  :  این است صغیر یا نمازکوچک به فارسی 

. به این که مرا خلق فرمـودي  تـا  تـو را بشناسـم و عبـادت کـنم      

ام به عجز خود و توانـائی تـو و ضـعف    گواهی می دهم در این هنگ

نیست خدائی به جز تو . خود و اقتدار تو و فقر خود و بی نیازي تو 

ندن این نماز از ظهر تـا غـروب   اوقت خو.که فریاد رس و بی نیازي

  . است و یک بار در روز خوانده می شود آفتاب

روز و سـه بـار در    بـوده  صالة وسطی یا نمـاز متوسـط طـوالنی تر   

وقـت   . است وقت نماز صبح از طلوع فجر تا ظهر. می شود خوانده

نماز ظهر از ظهرتا غروب آفتا ب و نماز شب  از غـروب آفتـاب تـا    

  .آن استدوساعت بعد از 



۴۵

و می فرمایند که  است صالة کبیر یا  نماز بزرگ ازهمه طوالنی تر

ساعت هر وقت حالت اقبال و توجه به فرد دسـت داد مـی    24در 

  i. بخواند واند آن رات

روز مانـده بـه عیـد     19روزه ي بهائی ازروز اول آخرین ماه بهائی و

. نوروز شروع می شود و زمان آن از طلوع تـا غـروب آفتـاب اسـت    

راهی بـراي   بهائیان روزه ي جسمانی را رمزي از روزه ي روحانی و

i.نفسانی می دانند درمقابل وسوسه هاي  اراده  تقویت  i  

                                     
i
 – 79، ص ادعیه ي حضرت محبوببراي دستیابی به متن این سه نماز مراجعه فرمائید به  

64.
ii
گنجینه ي حد  :براي دستیابی به احکام مربوط به نماز و روزه ي بهائی مراجعه فرمائید به  

.11 – 54، گرد آوري عبدالحمید اشراق خاوري ،  ص  ود و احکام



۴۶

  و طالقازدواج 

ان توصیه شده اند که تـا حـد امکـان بـا افـرادي کـه از نظـر        بهائی

خویشاوندي با ایشان رابطه ي دورتري دارند ازدواج کنند که البته 

امروزه علم ژنتیک حکمت این حکم را هم تاحـدي روشـن کـرده    

  .است

و  عروس و دامـاد و پـدر  : براي ازدواج رضایت شش نفر الزم است 

  . مادر آنها

ي نامزدي کـه بـراي تـدارك وسـایل زنـدگی      فاصله ي بین دوره 

مقـدار مهریـه   . باشدروز  95نباید بیش از  با ازدواج  مشترك است

واحد طال و حداقل یک واحد نقره می باشد  5محدود به  حداکثر 

وجه مهریه باید ). نخودي 24 مثقال 19هر واحد عبارت است از ( 

  . هنگام عقد از سوي داماد به عروس پرداخت شود

س هاي بهائی توصیه شده اند که به حداقل، یعنی همان یـک  عرو

  . واحد نقره اکتفا نمایند 

  دیگـري چنانچـه راه  طالق در دیانت بهائی امر مکروهی است امـا  

نباشد و نصیحت و مشاوره کاري از پیش نبرد ، مدت یک سال بـه  

شاید دراین مدت راهـی بـراي    تازن و شوهر فرصت داده می شود 

، در غیر این صورت پس از یکسا ل کـه بـه دوره    کنندآشتی پیدا 

  . ي تربص مشهور است ، طالق جاري می گردد



۴٧

  i.دردیانت بهائی زنان نیز مانند مردان حق تقاضاي طالق دارند

                                     
i
گنجینه ي حد ود و براي دستیابی به احکام مربوط به ازدواج بهائی مراجعه فرمائید به  

براي دستیابی به احکام . 159 – 186راق خاوري ،  ص، گرد آوري عبدالحمید اش احکام

براي بحث مفصل تردرباره ي  اصول . 276 – 287طالق مراجعه فرمائید به همین منبع ص 

مزدوجین جوان، و  هدیه ي ازدواجروحانی حاکم برازدواج بهائی مراجعه فرمائید به جزوات 

.قبل از ازدواج، بعد از ازدواج 



۴٨

  حجاب

درمورد پوشش و حجاب ، لباس خاصی به بهائیـان توصـیه نشـده    

سـنن  است وآنان آزادند که با توجه به شـرایط فرهنگـی ، آداب و   

اجتماعی و شرایط آب و هوائی و موقعیت اجتمـاعی خـود و سـایر    

البتـه بـه   . پوشش و لبـاس خـود را انتخـاب کننـد     همسائل مربوط

اد بایـد طـوري لبـاس بپوشـند کـه       فرموده ي حضرت بهاء اهللا افر

عث خنده و استهزا نادانان نشود ، توصیه اي که امروزه بـا توجـه   با

ینه حاکم است، بسیار ضـروري بـه   به هرج و مرجی که در این زم

  .نظر می رسد

البته اجباري نبودن چادر و روسري و روبنده و مانند آن به معناي 

بهائیان بنابر تعالیم خود . عدم رعایت موازین عفت و عصمت نیست

سـال عبـادت و دریـاي     ذره اي عفت و عصمت را بهتر از صـدهزار 

ن نهـائی رعایـت    ایـن باورنـد کـه تضـمی     اما بـر . معرفت می دانند

موازین عفت و عصمت خود داري و کف نفس و تربیت روحـانی و  

  .ظاهراخالقی  است ، نه پوشش و 



۴٩

  تعالیم اخالقی دیانت بهائی

د  که همه را ، هرکسی را که از کنـار  نازما  می خواهتعالیم بهائی 

د ازچشـمه ي  نـ ما رد می شود دوست داشـته باشـیم ، مـی خواه   

د  نخالصانه همه را سیراب کنیم ، می خواه جوشان محبتی زالل و

د در هرکسی نظر به حسن کنیم، نقلبمان را پاك کنیم ، می خواه

دهمواره درصـدد  ن، می خواه بگردیمحتی به دنبال خوبی هایش 

باشیم خیري به نفسی برسانیم، همواره در این فکر باشیم که قلبی  

، در فکر اصـالح  د در فکر خود نباشیم نمی خواه. را مسرور سازیم

د رحمت باشیم براي عالمیان نمی خواه. عالم و تهذیب امم باشیم

. د ببخشیم و فراموش کنیم ، اگر الزم شد هـزاران بـار  نمی خواه. 

د هر قلب خسته اي را بشارتی باشیم ، هر تـن یـخ زده   نخواه می

ي نومیــدي را شــعله ي فــروزان محبتــی ، هــر دردي را درمــانی 

   .وهرزهر را، شکري

د دیگران را سرچشمه ي سرورقلبی و محبـوب جانمـان   نمی خواه

  .د جان فدایشان کنیمن، ازما می خواه بدانیم

  . را ببینیممحبوب د درهرچهره اي چهره ي نمی خواه

مــن بــراي تــو عــزت بــی زوال «: مــی فرمایــد  حضــرت بهــاء اهللا 

ما را در اوج می خواهد ، این تعالیم نیک پیداست که   ،»پسندیدم

  .می خواهد خداوندبه سوي مالئک می خواند، محبوب 



۵٠

  نمونه اي از آثار بهائی

  از آثار حضرت بهاء اهللا 

لبریتـی ان   "لسان قدرتی من جبـروت عظمتـی مخاطبـا   قد تکلم 

  .لجمالی "اعملوا حدودي حبا

به راستی لسان قدرت من از جبروت عظمت : مضمون بیان مبارك به فارسی 

حدود و احکـامم را از روي محبتـی   : ن سخن گفت من خطاب به مردمم چنی

  .که به من دارید، عمل کنید

  ، بند چهارم اقدسکتاب مستطاب 

  

دیده می شود گیتی را دردهاي بی کران فرا گرفته و او را بربسـتر  

ناکامی انداخته ، مردمانی که از باده ي خودبینی سرمست شده اند 

اسـت کـه خـود و همـه ي      ایـن . ، پزشک دانا را ازاو بازداشته اند 

نه درد را می دانند و نه درمان را مـی  . مردمان را گرفتار نموده اند

  .شناسند

  3، ص دریاي دانش

  

اي بلبالن فانی ، درگلزار باقی گلی شکفته که همه ي گلها نزدش 

و  چون خار و جوهر جمال نزدش بی مقدار، پس از جان بخروشید

ازتن بکوشـید کـه شـاید بـه      از دل بسروشید و از روان بنیوشید و

بوستان وصال درآئید و از گل بی مثال ببوئید و از لقـاي بـی زوال   



۵١

حصه برید و ازاین نسیم خوش صباي معنوي غافل نشوید و از این 

  .رایجه ي قدس روحانی بی نصیب نمانید

  لوح بلیل معنوي

  

منظور این مظلوم از حمل شـداید و بالیـا و انـزال آیـات و اظهـار      

اخماد نارضغینه و بغضا بوده که شاید آفـاق افئـده ي اهـل     بینات،

  i.عالم به نور اتفاق منور گردد و به آسایش حقیقی فائز گردد

  کتاب عهدي

  ازآثار حضرت باب

امـروز  . دوران کفایت عبادات کسالت آور فتور آمیـز منقضـی شـد   

روزي است که به واسطه ي قلب طـاهرو اعمـال حسـنه و تقـواي     

می تواند بـه سـاحت عـرش الهـی صـعود نمایـد       خالص هر نفسی 

  .ودردرگاه خداوند مقرب شود و مقبول افتد

  49، ص دوظهورپیاپی

حضرت باب خطاب به اولین گروه از مؤمنان خود که به حروف حی مشهورند، 

وبا اشاره به ظهور حضرت بهاء اهللا که مقدر بود بـه زودي واقـع شـود، چنـین     

  :فرمودند

                                     
i
عه ي بسیار کوچک نمونه هائی از سبک هاي مختلف آثار مبارکه ي سعی شد در این مجمو 

.حضرت بهاء اهللا گنجانده شود



۵٢

ید که از منبع ظهورالهی جـاري گشـته   شما چشمه هاي آب حیات

از خداوند بخواهید که شمارا حفظ نمایـد تـا آمـال دنیـوي و     . اید 

شئون جهان ، طهارت و انقطاع شما را تیره و آلوده نکند و حالوت 

من شما را بـراي روزخداونـد کـه    . شما را به مرارت تبدیل ننماید 

عمـال شـما در   می آید تربیت و آماده ساخته ام و می خواهم که ا

راز و اسـرار یـوم اهللا کـه    . ک مقتدر قبول افتدیمقعد صدق عند مل

طفـل تـازه متولـد آن روز ،    . خواهد آمد امـروز مکشـوف نیسـت    

مقامش از بالغین این امر ارجمندتراسـت و جاهـل آن ظهوردرجـه    

  .اش از عالم این روز باالتر

  49، ص  دوظهورپیاپی

  

  از آثار حضرت عبدالبهاء

ن باشید که خدمت به هر نفسی از نوع بشـر نمائیـد و بـه    درفکر آ

اعراض و انکار و استکبار و ظلم و عـدوان اهمیـت ندهیـد و اعتنـا     

نکنید ، بالعکس معامله نمائید و به حقیقت مهربان باشید ، نـه بـه   

هرنفسی از احباي الهی باید فکـر را درایـن حصـر    . ظاهر و صورت 

موهبت آمرزگار ، به هـر نفسـی   نماید که رحمت پروردگار باشد و 

برسد خیري بنماید و نفعی برساند و سبب تحسین اخالق گردد و 

تعدیل افکار تا نورهدایت تابد و موهبت حضـرت رحمـانی احاطـه    

محبت نور است در هرخانه بتابـد و عـداوت ظلمـت اسـت     . نماید 



۵٣

اي احبـاي الهـی همتـی بنمائیـد کـه ایـن       .درهرکاشانه النه نماید

  .کلی زائل گرددظلمت به 

  121، ص  3، ج مکاتیب عبدالبهاء

تا توانید خاطر موري نیازارید چه جاي انسان و تـاممکن سـرماري   

همت برآن بگمارید که سبب حیات . مکوبید تا چه رسد به مردمان

و بقا و سرور و فرح و راحت و آسایش جهانیان گردید ، خواه آشنا 

نظر به پاکی گهـر و یـا   . فق خواه مخالف و خواه موا. و خواه بیگانه

ناپاکی بشر ننمائید ، بلکه نظر بـه رحمـت عامـه ي خداونـد اکبـر      

  ...فرمائید که پرتو عنایتش جهان و جهانیان را احاطه نموده

  206-7، ص  2، ج  مکاتیب عبدالبهاء



۵۴

  درباره ي ایران و آینده ي آن دیانت بهائی  نظرات 

م انسـانی و خـدمت بـه    با این که هدف اصلی بهائیان وحـدت عـال  

جمیع بشر است ، اما این مانع از آن نیست که اهل هـر کشـورکه   

  . هستند به وطن خود عشق بورزند

بهائیان تعصب وطنی را مانند هر نوع تعصب دیگـري ناپسـند مـی    

دانند، اما بین تعصب و جانبـداري بـدون دلیـل و از روي غـرور و     

  .ي هستفرق زیاددوست داشتن آن  بانادانی ازچیزي 

نه تنها بهائیان ایران ، بلکه بهائیان سراسر جهان ایران را که وطـن  

مبشر و مؤسس آئین نازنین آنان و محل شـهادت بـیش از بیسـت    

هزار شهید بابی و بهائی است دوست دارند ودر آبادانی و سربلندي 

  .و عزت آن می کوشند

نـگ  بهائیان معتقدند که این کشور که درگذشته مهد تمدن و فره

ــده    ــوده، درآین ــده ي انســانیه ب و معــدن خصــائل و صــفات حمی

  .عزیزترین و محترم ترین و آبادترین  نقطه ي عالم خواهد شد

ایران چنان ترقی نماید که محسود و مغبوط شرق و غرب «  

  i».گردد

                                     
i
20، ص ایران در نظربهائیاناز بیانات حضرت عبدالبهاء، نقل درجزوه ي  



۵۵

نظرات برخی از مشاهیري که با دیانت بهائی آشنا 

  گردیدند

  
دانشمند حشره شناس نامدار سوئیسی و کارشـناس   (August Forel )دکتر آگوست فورل

کـه تصـویر او تـا مـدتها بـر روي گرانبهـاترین اسـکناس سـوئیس         بیماریهاي روانی و اعصاب

  :چاپ شده بود، دروصیت نامه ي خود می نویسد) یکهزار فرانکی(

تعالیم بهائی اهل عالم را در سراسر کره ارض به وحدت و اتفاق و 

آرزوي مـن ایـن اسـت کـه      …می نماید محبت و ائتالف دعوت 

  .عالم انسانی گرددترقی نماید و موجب سعادت
  

مـی   نـویس شـهیر روسـی   نویسـنده و فیلسـوف و رمـان    ( Tolstoy )کنت لئو تولستوي

  :نویسد

من معتقد شده ام که این دین آینده جامعه بشري است و دنیـا را  

بسـیار عمیـق    اي دیانت بهائی داراي فلسفه ...متحد خواهد نمود

تعلیمات بهائی روح  ...است که نسل حاضر از درك آن عاجز است

  .تضاي نیاز بشر پدید آمده استاین عصر و به مق

  

  :می نویسدسخنران نامدار آمریکائی نویسنده و ( Helen Keller )هلن کلر

معطوف دارد که حد اعالي توجه ما را به خودآن را  دیانت بهایی شایستگی

... چه موضوعی اصیل تر و شایسته تر از اتحاد و امنیت ملت ها است... سازد

در قلب  ...که است  اي فعاله ي داراي نیروي زنده ...صلح عمومی بهائی پیام

و می کند نوع را ایجاد همهر فرد انسانی حس مقدس محبت و خدمت به

  .سبب سرور و اطمینان قلبی می گردد



۵۶

نوبل جایزهو برنده ي فرانسوي ي بزرگ  نویسنده ( Romain Rolland )نرومن روال

  :می نویسد 1916سال 

بهاءاهللا را بـراي جامعـه   من زندگی و فداکاري هاي حضرات باب و

بشریت خوانده ام و مستغرق دریاي تعجـب گردیـده بـه عظمـت    

  .وجودشان پی برده ام

  

بهاء را مالقات حضرت عبدال1912مخترع آمریکائی که در سال ( Edison)توماس ادیسون

  :نمود، راجع به این موضوع مینویسد

مالقات این شخص بزرگوار به من فهماند کـه تمـام اختراعـاتی را    

عبدالبهاء در جهان و بمنظور پیشرفت که من کرده ام بعلت وجود

  .و ترقی سریع دیانت بهائی بوده است
  

کـه در سـال   شخصیت بزرگ مصري رئـیس جـامع االزهـر،    ( Abdou )شیخ محمد عبده

  :حضرت عبدالبهاء را در بیروت زیارت نمود، مینویسد 1906

از دیـدن بزرگتـرین فیلسـوف    مالقات حضرت عبدالبهاء براي مـن 

و من هیچکس را تا به حال به فطانت و ذکـاوت . عالم مفید تر بود

علم و قدرت حضرت عبدالبهاء ندیـده ام او عـالم سـر و الخفیـات     

بـه مـن ثابـت    ... داند و جواب می گوید است و اسرار قلوب را می

او لـدنی و  علـم . شد که روح القدس در وجود او متمرکز میباشـد 

  .قدرت او الهی است

  



۵٧

  :مینویسد پیامبرمعروف مصري در کتاب نویسنده ( Khalil Jabran )خلیل جبران

شدم احساس کردم که براي هنگامی که به حضور حضرت عبدالبهاء مشرف  

م کـه از وجـودش روح القـدس   ه اار در زندگی ام شخصـی را دیـد  نخستین ب

...iداینم تجلی می

                                     
i
http://www.aeenebahai.org: مطالب باال برگرفته شده است از  



۵٨

  براي کسب اطالعات بیشتربرخی از سایت هاي بهائی 

  

:به سایت هاي مراجعه کنید به مسائل روز  در مورد 

http://www.aeenebahai.org 
http://www.noghtenazar.com  

  

  :ی مراجعه کنید به آشنائی با جامعه ي جهانی بهائبراي 

 http://www.bahai.org  
  

  : مراجعه کنید بهبه زبان فارسی  براي دستیابی به کتب مرجع بهائی

http://www.reference.bahai.org
  

  :براي دستیابی به کتب و مقاالت بهائی مراجعه کنید به 

http://www.bahailibrary.org
  

  :هاي گوناگون مراجعه کنید به  براي دستیابی به لینک هاي بهائی درزمینه

http://www.bahaindex.com


