
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
 

  

 از اصول اين آئين است زيرا در 
جديد موافق با مقتضيات جهان و 

 -۱۸۱۷(، بنيانگذار امر بـهائی هللا
حضرت ابراهيم، موسی و بودا و 
د تمدنی جديد و جهانی است که 

ه است که بشر از هر قوم و نژادی 
ـهاءاهللا فرموده است که خداوند 
ب سنّتهای پيشين سبب جدائی و 
ردارد و مهمترين کاری که امروز 

  .د و اتّفاق اهل عالم است

از اين روی امر بـهائی . سير است
و فرهنگهای جهان بوجود آورده 
آزمايشی که بهائيان در اين راه 

  . اعضاء يک خاندان و کره زمين را يک وطن ميدانندن را 

عي از بهائيان از نقاط مختلف  ج
  جهان
م

  

  باِن خودشان

  ) » ديانت جهانی بهائیبه ن ( 
http://www.ba  

  ۱۸۹۲ -  ۱۸۱۷   حضرت بهاءاهللا    ۱۸۱۹ - ۱۸۵۰باب اصول و تعاليم حضرت ب  دين بهائي
    بيت العدل اعظم  واليت امر  اتحاد بهائيان حضرت عبدالبهاء   تعاليم حضرت بهاءاهللا

      رفاه اجتماعي و اقتصادي    لمللي مرکز جهاني بهائ   بهائيمرکز جهاني
 الذکارهاي بهائي

 ۵۸ با صفحه بندِی دوباره و تعويض قل

به تبليغ و نه   ...تنها برای خواندنست و ... آوردن اين مطالب نه   
   

بهائيان از ز

سايت رسمی « قل از 
hai.org/persian/
 

حضرت   هاءاهللا
 ۱۸۴۴ - ۱۹۲۱    
ا کانون جامعه بين: ي

مشرق ا  

به معنای تائيدست و نه  
ن است و تجديد دين
و در هر عصری دينی 

حضرت بـهاءادند که 
امبران پيشين چون 
و رسالتش برای ايجا

ت يعنی وقت آن آمد
حضرت ب. نی درآيند

 آنچه را که بر حستا
 گشته است از ميان ب
و کوشش در راه اتّحا

 و مساعدت در اين م
ر از اکثر ملل و نژادها 
. سم بخشيده است

اه ميپويند و نوع انسا
م

  

  دين بهائي
 
  

امر بـهائی جوانترين دين از اديان مستقلّ جها
هر زمان مقتضيات جامعه بشری تغيير ميپذيرد 

بـهائيان معتق. نيازمندی جهانيان ظاهر ميگردد
جديدترين فرستاده الهی در سلسله پي) ۱۸۹۲

زردشت و مسيح و باالخره حضرت محمد است 
  .  در اين زمان بدان نيازمند استبشر

محور تعاليم پيام بـهائی وحدت عالم انسانی اس
به يگانگی رسند و همه در ظلّ يک جامعه جها
بيمانند نيروهائی را در جهان بکار گماشته است 
اختالف ميان اقوام و طبقات و اديان و ملل عالم
بشر بايد بآن پردازد وحدت عالم انسانی و تالش 

ی بذل و همتيکي از اهداف و مقاصد دين بـهائ
 ميليون نف۵ای جهانی مرکّب از قريب به  جامعه

و تعاليم حضرت بـهاءاهللا را در آن جامعه تج
شويق کسانی است که از همان راند سبب ت کرده

http://www.bahai.org/persian/article-7-2-0-6.html
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  اصول و تعاليم حضرت بهاءاهللا

ا يکی است و اوست که پی در پی اراده خويش را در ظهور پيغمبران در له ما را بوحدانيت پروردگار تعليم داده يعنی که خدحضرت بـهاءال
پيامبران آسماني واسطهء بين . اند و پيغمبران نيروي اصلي در تمدن بشري در طول تاريخ بوده. هر زمان بر نوع انسان ظاهر ساخته است

 مردمان جهان اديان را بکلي جدا از يکديگر ميدانند ولي در نظر اند، اند و با آنکه از يک منشآ براي تربيت و ترقي نوع بشر آمده خدا و خلق
 .وحاني و معنوي او است يزداني يکي است و آن رساندن بشر به بلوغ ر بهائيان مقصد جميع فرستادگان

 امکان پذير شده ای جهانی و صلح عمومی حال زمان ما زمانی است که انسان بمرحله بلوغ وارد گشته و وحدت خاندان بشری و بنای جامعه
  :برای وصول به هدف وحدت عالم انسانی از جمله تعاليمی که امر بهائی ترويج ميکند عبارت است از. است

  بات ترک جميع تعصّ      •
  تساوي جميع حقوق و امکانات براي زن و مرد       •
  اعتقاد به وحدت اديان و باينکه حقائق ديني نسبي هستند نه مطلق       •
  ديل معيشت و از ميان بردن افراط و تفريط در فقر و ثروت تع      •
  تعليم و تربيت عمومي جهاني       •
  جوي حقيقت پردازد و از تقليد دست بردارد تحري حقيقت يعني هر کس خود بايد بجست      •
  ايجاد جامعه متّحدالمنافع جهاني       •
  ددين بايد با علم و عقل مطابق باش      •
  

  ۱۸۱۹ - ۱۸۵۰حضرت باب 
  

 در شهر شيراز در ايران جوانی که ملقّب به باب بود اعالن کرد که پيغمبر ۱۸۴۴ ماه می ۲۳در 
لقب باب از اين جهت است که اگر چه . همه جهان در انتظارش هستند ظاهر خواهد شدالهی که 

حضرت باب خود مظهر مستقلّ الهی بود اعالن فرمود که مقصد اصليش آنست که مردم را برای 
 حضرت باب پس از اين اعالن بزودی دچار عذاب و   .ظهور کلّی الهی بعد از خود آماده نمايد

دستگير و مضروب شد و بزندان افتاد و باالخره کمتر از . در اسالمی گرديدايذاء روحانيون مقت
 هزار از پيروانش ۲۰ در ميدان عمومی شهر تبريز مقتول شد و ۱۸۵۰ جوالی ۹شش سال بعد در 

نيز طی کشتارهای متعدد در سراسر ايران بقتل رسيدند و حال بنای باشکوهی با گنبد زرين در 
ج حيفا و محاط به گلزارهای زيبا بنام مقام اعلی ساخته شده است که کوه کرمل مشرف بر خلي

  .جسد مطّهر حضرت باب را در آغوش گرفته است

وه ) مقام اعلي(  آرامگاه حضرت باب  
  کرمل، حيفا، اسرائيل

ک
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لي محمد شيرازي  اطاق فوقاني منزل سيد 
ي که در ماه مي مکانملقب به باب در شيراز

 در آن رسالت خويش را براي نخستين بار ۱۸۴۴
 )محل اظهار امر حضرت باب.اعالم فرمودند

ع
 .

  ) 

در ) روضه مبارکه( نمايي از آرامگاه حضرت بهاءاهللا 
کّا، اس ع رائيل نزديکي 

   ۱۸۹۲ - ۱۸۱۷    حضرت بهاءاهللا

  گذار آئين بهائي بنيان
 

اي از نجـباء و اشـراف ايران تـولّـد يافت خاندانش بسيار ثروتمند و صاحب ضياع و عقار   در خانـواده۱۸۱۷حضرت بـهاءاهللا در سال 
هللا از داشتن مقامي در دربار آنزمان استنکاف ورزيد و از همه ثروت حضرت بـهاءا. بودند و نسب صحيحشان به پادشاهان ساسانی ميرسيد

 در عوض مشهور به سخاوت و مهرباني شد و محبوب هموطنانش گشت و چون حضرت بهاءاهللا حمايت ،اشت چشم پوشيدو مزايائي که د
ت داد و در طوفانـي که پـس از اعدام خويش را از آئين حضرت باب اعالن فرمود طولي نکشيد که تمام مناصب و امتيازاتش را از دس

سپس چند بار او را  . حضـرت باب در ايران برخاست از همه ثروت و مال دنيـا محروم و خود نيز دچار شکنجه و آزار و گرفتـار زندان شد
از بغداد . ان اعالن فرمود از همان شهر حضرت بـهاءاهللا خود را موعود بي۱۸۶۳اولين تبعيدش به بغداد بود که در سال . تبعيد نمودند

 عکّا در اراضی مقدسه بود و حضرت بـهاءاهللا بعنوان يک .خره به عکّا تبعيد نمودندالباو حضرت بـهاءاهللا را به استانبول و از آنجا به ادرنه 
  . وارد آن شهر گرديد۱۸۶۸زنداني در سال 

هاي متعددي خطاب به ملوک و  از ادرنه سپس از عکّا حضرت بـهاءاهللا نامه
اين الواح در تاريخ اديان بينظير و از اسناد . سالطين زمان خويش صادر فرمود

ءاهللا اعـالن فرمود که بسيار مهم و پرعظمتي است که در آن حضرت بـها
هل عالم بسراپرده تمدني جهاني در شرف تکوين است و زمانش فرارسيده که ا

وحدت و يگانگی درآيند و به شاهان و امپراطورها و روساي جمهور در قرن 
فات خويش دست بردارند و تسليحات خويش النوزدهم نصيحت کرد که از اختـ

مکانات خويش را صرف ايجاد صلح را بحد اقل رسانند و در عوض کوشش و ا
  .عمومي نمايند

درگذشت حضرت بـهاءاهللا در بـهجي در شمال عکّا واقع شد و مزارش در 
تعاليمش کم کم از مرز خاورميانه بيرون ميرفت و در . همان جا استقرار يافت

اش امروز قبله جامعه جهاني بـهائي   روضه مبـارکه.نقاط ديگر منتشر ميشد
  .است

  سلول زندان حضرت بهاءاهللا در عکّا، اسرائيل



  حضرت بهاءاهللاتعاليم 
  

حضرت بـهاءاهللا حيات انسانی را چنين ميخواهد که در روابط گوناگون بشری مفاهيم و تعاريف جديدی 
 بين فرد و جامعه و بين اعضاء جامعه – طبيعت  بين انسان و–يعنی روابط بين خود انسانها . بوجود آيد

از . هر يک از اين روابط را بايد در پرتو شناسائی اراده و مقصد الهی سنجيد و معين کرد. و تشکيالتش
اين روی حضرت بـهاءاهللا مفاهيم و قوانين بديعی اعالن فرمود تا وجدان انسانی را از قيد روش و 

» حيات جديد « درباره. در بنيان تمدنی جهانی مدد بخشدسنتهای گذشته برهاند و بشر را 
  ۱».جميع اهل ارض در اين عصر در حرکتند«:ميفرمايد

ز دين چون محتوای پيام حضرت بـهاءاهللا به شئون روحانی و اجتماعی هر دو تعلق دارد، تعاليمش ا
اگر مراد از دين معنای عرفی معمولش باشد نميتوان گفت که حضرت . مفهوم ديگری را عرضه ميکند

سس دين جديدی بمعنای معهود دين است زيرا حضرت بهاءاللّه پيامبر تمدن و تحول عموم ؤبـهاءاهللا م
 پيامش از جميع مقوالت دينی ۲." عصری جديد جهانی در تاريخ انسانی استأمبد "- است نوع بشر

مقصدش از وحدت عالم انسانی فقط تحکيم پيوند همبستگی نوع انسان نيست، . واالتر و برتر است
 که در بنيان جامعه"سيس صلح عمومی نيست، بلکه مقصدش آن است أفقط حمايت از حقوق بشر و ت

ای ای که حضرت بهاءاللّه برای درمان درده  نسخه۳."صورت پذيرد که شبهش را چشم عالم نديده است) ارگانيک(کنونی تغييراتی حياتی 
  . در عين حال عمومی و جهانی استنظير و عملی و جهانيان و تجدد معنوی ماهيت انسان عطا ميکند بی

در اين زمانه که تمدن بشری زمام روحانی و اخالقيش را که سبب پيوند روابط انسانی است از کف داده است، تعاليم حضرت بهاءاللّه روح 
شوق درونی بشری به يک فرد انسان را از عالم خاک به جهان پاک مرتبط ميسازد و بر سرنوشت کلّی نوع انسان پرتوی تازه ميافکند و 

جوهر "آفريده و در دل هر کس " ِگـل عشق"حضرت بـهاءاهللا چنين تعليم ميدهد که پروردگار مهربان جهان را با . عالم بااليش ميکشاند
ن هر أمقام و رتبه و ش« حال نوع انسان به آستانه فجر بلوغ رسيده است که در آن بايد ۴.خويش را بوديعت نهاده است" آئينه جمال"و " نور

فاظ دميده شد و آثارش در روح جديد معاني به امِر آمر حقيقي در اجساد ال« و فرمود که ظهورش ۵»انسانی در اين يوم موعود ظاهر شود
  .گرديد  ۶»جميع اشياي عالم ظاهر و هويدا

خستين مقصد پروردگار از گسيل مظاهر ظهورش آن بوده و هست که حيات کيد آمده است، نأچنانکه در آثار حضرت بـهاءاهللا مکرر بت 
  : حانی و مادی جامعه بشری را دگرگون سازدرو

ور  راً، ظاهراً و باطناً، چه اگر بهيچوجه امورات ارض تغيير نيابد ظ کان عالم سراً و ج ور تغيير و تبديل است در ا صود از هر ظهور،  م
.مظاهر کلّيه لغو خواهد بود

ه ه ر ظه ق
۷   

حضرت بـهاءاهللا مانند ساير پيامبران عظّام چون حضرت ابراهيم، بودا، مسيح، محمد و سايرين که از قبل ظاهر گشتند در عميقترين ريشه 
... پايه آفريدم ترا بلند "پروردگار ميفرمايد، . خالق و خردمندی و ترقيات فرهنگی آفريده استای در ا عواطف انسانی کاويده و زمينه تازه

براي اصالح و الفت و اتّحاد از عدم عباد از «: فرمايد که  حضرت بهاءاهللا می    ۸."اي برآي پس برخيز و بسوي آنچه از برايش آفريده شده
فضل انسان در خدمت و کمال ...صبحتان را از شامتان برتر و امروزتان را از ديروزتان بهتر سازيد: "کيد فرموده کهأ و ت ۹».اند بوجود آمده

    ۱۰."وان است دست يازيداز سستی و کاهلی پرهيز کنيد و بر آنچه سبب سود انسان از پير و ج... وت و مالاست نه در زينت و ثر

تحولی که حضرت بـهاءاهللا اراده تعليم فرموده است از طرفی مربوط به حيات باطن و خلق و خوی هر يک از افراد بشر است و از طرف ديگر 
حضرت بهاءاللّه در تشبيه ترقيات . تلزم همکاری و شفقت و حسن اخالق و عدل و انصاف استمربوط به سازمان جامعه است که مس
وجود "يحت چنين کرد که،  و به مردم جهان نص۱۱»فتح مدائن قلوب به جنود اخالق و اعمال مقدر«: روحانی به رفتار فردی چنين فرموده

 خدمت بعالم انسانی هم بايد هدف حيات فردی و هم هدف نظامات  ۱۲.مزين سازند" پرچم سخاوت"و " حليه امانت"و " خود را بنور امانت
سبب اعظم و علّت کبري از براي «: و در ادامه فرمود ۱۳». در فکر اصالح عالم و تهذيب امم باشيدبه خود مشغول نباشيد «  :اجتماعی باشد

 و راحت من في البالد از اصول احکام ظهور و اشراق نير اتحاد دين الهي و شريعهء رباني بوده و نمو عالم و تربيت امم واطمينان عباد
  ۱۴».الهي



ساختن بنيان اجتماعی که ترقّی فرد و امکانات . حضرت بـهاءاهللا بوضوح تمام جنبه روحانی انسان را با جنبه عملی او مرتبط دانسته است
. کيد تمام مذکور گشته استأ در تعاليم حضرت بـهاءاهللا بت– دو را داشته باشد و بر استعدادهای عقل و روح مردمان بيفزايد جمعی بشر هر

   ۱۶.بايد مرکز مجهودات انسانها باشد» علم وعرفان و معاني و بيان« وصول به  ۱۵».اند عالم خلق شده جميع از براي اصالح«فرموده است که 
سا باعتدال ناظر ؤدر جميع امور بايد ر« اما ۱۷».سبب علو وجود و سمو آن علوم و فنون و صنايع است«اشتغال به هنر و حرفه و علم و فنون 

  ۱۸».باشند چون هر امري که از اعتدال تجاوز نمايد از طراز اثر محروم مشاهده شود

اش با انوار الهی و قوه خالّقه ظهور الهی  مادی محتاج قوه خالّقه اشعه خورشيد است نيروی روح انسان نيز موکول به مقابلههمچنانکه جهان 
ا که در ذات انسان مکنون است بمنصّه ظهور ميکشاند و اگر اين قوه الهی نبود ذات است و اوست که قوای روحانی و اخالقی و عقالنی ر

تشبيه ميفرمايد " باده ناب سربمهری"از اين رو حضرت بـهاءاهللا احکام و تعاليمش را . جسمانی و معارف شيطانی ميشدانسان اسير غرائز 
به باب " کليدهائي"و " عنايت الهي"هدايت کننده به " غهايچرا" آن اوامر   ۱۹".در جميع اشياء سريان يافته حيات جديدی بآنها ميبخشد"که 

  ۲۰.پروردگار است" رحمت"

در انسان که اشرف مخلوقات است استعدادی نهفته است که ميتواند صفات الهی را در خود منعکس سازد و در روح هر يک از آدميان 
روح آيت و نشانی از پروردگار و گوهری آسمانی است که : " حضرت بـهاءاهللا ميفرمايد  .نشانی از آفريننده جهان نقش بسته است

 فقط زماني که انسان از طبيعت روحانی خويش آگاه گردد  ۲۱."تش عاجزند و هر دانائی از اسرارش بی خبرهوشمندان جهان از عرفان حقيق
هاده شده تا بمعرفت نفس خويش فائز به مقامی واصل خواهد شد که در کينونت هر کس خلق و بوديعت ن: "بشناسائی خداوند تواند رسيد

 تحری و جستجوی حقيقت تنها حق مسلّم يک فرد انسان نيست بلکه تکليف هرکس است که خود در پی حقيقت جوئی باشد و    ۲۲."گردد
رقی نفس ناطقه آدمی نيز ابدی است و ترقی روح منوط است باينکه در زمان حياتش در اين عالم فانی چون کماالت الهی نامتناهی است ت
 دارا شدن صفات روحانی از قبيل فروتنی، مهربانی، بردباری، شفقت، امانت و سخاوت روح انسانی را در   .چگونه از زندگی بهره گرفته است

بدان روح بعد از جدائيش از بدن همچنان : " اين مطلب حضرت بـهاءاهللا ميفرمايدئيدأدر ت. سفرش بسوی انوار حق تعالی آماده ميسازد
ترقّی مينمايد تا در محضر الهی بصورتی در آيد که آنرا گذشت قرون و اعصار و حوادث عالم تغيير ندهد و بدوام ملکوت الهی باقی و 

    ۲۳."جاودان بماند

 أو بدين ترتيب جميع اهل عالم از هر قوم و مذهب مبد" جميع احزاب بافق اعلي متوجهند و بامر حق عامل: "حضرت بـهاءاهللا ميفرمايد
 از اين روی همه بنيان گذاران اديان يعنی حضرت موسی و زردشت، بودا و کريشنا، ۲۴.فيضشان يکی است و همه بندگان خدای واحدند

هر . ثيرات فراوان گذاشته اندأعيسی و محمد همه در ذات و مقصد يکی هستند و در ظهورات پی در پی شان مجموعاً در وجدان آدميان ت
هر . بعالم عرضه داشته است زيرا استعداد بشر در قبول آن حقائق جديد بيشتر گشته استحانی را پيغمبر بعدی ميزان باالتری از حقائق رو

چند حقائق اصلی روحانی در همه اديان ثابت و مداوم است اما پيامبران و مظاهر ظهور الهی در هر عصری تعاليم اجتماعی را تغيير داده اند 
آنکه اديان بزرگ جهان شرح و بيانهای گوناگونی از يک طرح الهی آورده اند که بتدريج تکامل خالصه . تا موافق با مقتضيات زمانشان باشد

  ۲۵."دين تغييرناپذير الهي، پايدار و ابدي درگذشته و درآينده"--مييابد

 شير خوارگی و کودکی و بلوغ را طی مينمايد جامعه بشری نيز پيوسته پيوند محکمتری با خالق متعال می همچنانکه يک فرد انسان مراحل
مرحله امروز ما دوره ورود به مرحله بلوغ جمعی بشری است و در اين مرحله . يابد و در حيات جمعی رو بترقّی خود نيز مراحلی را ميگذراند

حضرت بهاءاللّه اهل عالم را .  را اعضاء يک خاندان دانند که در يک وطن جهان است زيست ميکنندبلوغ الزم ميآيد که تمام جهانيان خود
ظاهر نشود مگر "عالم " اصالح و راحتاين "که کيد ميفرمايد أ و ت ۲۶."باتّحاد توجه نمائيد و بنور اتّفاق منور گرديد : "چنين خطاب ميفرمايد

  ۲۷."باتّحاد و اتّفاق

د و حال  مظاهر ظهور قبل هر يک در مسير بلوغ روحانی و اجتماعی نشاطی تازه بخشيده ان .اتّحاد عالم محور تعاليم حضرت بهاءاللّه است
هر چند . رسالت حضرت بهاءاللّه براي آن است که نيروهائی را برانگيزد تا جامعه جهانی پيوسته که با صلح و آرامش همراه باشد تحقق يابد

ن ادامه خواهد يافت اما امروز بشر در سراسر کره زمين در سير تکاملی روحانيش به مرحله نهائی سازما" تا ابد"که توالی ظهورات الهی 
اين يوم را مثلي نبوده و نيست چه که بمثابه بصر است از براي قرون و اعصار و " بفرموده حضرت بهاءاهللا،   ۲۸.اجتماعيش وارد گشته است

  ۲۹."بمثابه نور است از براي ظلمت ايام

حضرت بهاءاللّه چون وحدت عالم انسانی را محور تعاليم خويش اعالن فرموده يک سلسله تعاليمی را نيز برای هدايت ترقّيات آينده  
که بگوئيم قومی و نژادی برتر از ديگر اقوام بشر ترک جميع تعصّبات زيرا بشر جنس واحد است و اين: جامعه انسان بيان داشت از قبيل



 زن و مرد در نزد خدا يکسانند و جامعه انسانی بايد شئون خود را بنوعی نظم بخشد که حقيقت اين تساوی  .است نادرست و موهوم است
 باشد فرا رسيده است و در آثار حضرت بهاءاللّه فرموده که دوره ای که در آن عدالت بايد بر شئون بشری حکمفرما. در آن منعکس گردد

   .کيد شده است که جامعه انسانی مسئول است که عدالت اقتصادی را در همه جا و ميان جميع اجزاء مرکّبه اش حکمفرما داردأبهائی ت
انی بايد هر انس. پدران و مادران مکلّف بر تعليم و تربيت کودکانند و جامعه مسئول است که وسائل تعليم و تربيت عمومی را فراهم سازد

 انسان بايد از ۳۰.تا خود مستقالً حقيقت را دريابد" خود به جستجوی حقيقت پردازد و با چشم خويش مشاهده نمايد نه با ديده ديگران"
 تصميم درباره امور بايد با  .سد که بتواند با مشکالت جامعه امروز بشری مقابله نمايدسرچشمه علم و دين هر دو بنوشد تا بمقامی ر

ثّری است برای ؤاز اين روی مشورت وسيله م--»مشورت بر آگاهي بيفزايد و ظن و گمان را بيقين تبديل نمايد«مشورت صورت گيرد زيرا 
سيس سازمانهائی برای حکومت در أ لزوم ايجاد سازمان امنيت جمعی و ت  ۳۱.ترقّی اجتماعی مخصوصاً در نقاطی که ترقّی کند و بطنی است

  .مين گرددأسطح جهانی تا ثبات و صلح و سالم در روابط بين المللی ت

ی در عالم بعد به تفصيل بحث فرموده است و به افراد انسان که در پی دريافت حضرت بهاءاللّه درباره زندگی و معنای زندگی و زندگ 
حضرت بهاءاللّه درباره تحول معنوی و . معرفت روحانی اند و نيز به نوع بشر که نيازمند آرامش و هدايت و اميد است توجه فرموده است

تی و پيدايش تمدن مترقّی و متّحد جهانی ميفرمايد که اين همه نه روحانی جامعه و نجات مردم گوناگون جهان از بی عدالتی و رنج و سخ
  . تنها امکان تحقّق دارد بلکه قطعاً شدنی است

اصل اليوم اخذ از بحر "مشمول اين فضل و عطا است و  هر انسانی ۳۲»امروز روز فضل اعظم و فيض اکبر است«: حضرت بهاءاللّه ميفرمايد
خوشا بر تو ای زمين که قدمگاه کبريا گشتی و عرش عظيم الهی . " اولين بار در تاريخ است که انسان بوحدت گرائيده است۳۳." فيوضاتست

  ۳۵."ان ربک لهو الحق علّام الغيوب. زود است بساط عالم جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد "۳۴."تقرار جستبر تو اس
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   ۱۹۲۱ -  ۱۸۴۴حضرت عبدالبهاء 

اءاهللا نام مبارکـش عباس بود که از زمان کودکي در مصائب و پسر ارشد حضرت بـه
اين فرزند ارجمند لقب عبدالبهاء را براي خود . تبعيدهاي پدر بزرگوارش شريک و سهيم بود

اختيار فرمود، پس از حضرت بـهاءاهللا طبق وصيت آن حضرت مبين منصوص آثار و تعاليم و 
  . . ت بـهائي محسوب ميشودقائد جامعه بـهائي شد و مثل اعالي حيا

هنگاميکه حضرت عبدالـبهاء هنوز محبوس دولت عثماني بود اولين گروه زائرين غربي در 
 از بند ۱۹۰۸حضرت عبدالبـهاء در سال .  در شهر عکّا بزيارتش نائل گشتند۱۸۹۱سال 

افرت فرمود  به اروپا و امريکا مس۱۹۱۳ تا ۱۹۱۱پس از آزادي از سالهاي . عثمانيان آزاد گرديد
 –و از آنجا پيام حضرت بـهاءاهللا را درباره اتّحاد و عدالت اجتماعي در مجامع کليساها 

 دانشگاهها و مصاحبه با خبرنگاران و مالقات با مقامات دولتي و بسياري ديگر از جمعيتّهاي عمومي بگوش همه –هاي کارگري  اتّحاديه
  .رسانيد

 از عالم ۱۹۲۱رق و غرب شد در سال اي مستحکم استوار فرمود و سبب انتشارش از ش هائي را بر پايهحضرت عبدالبـهاء پس از آنکه امر بـ 
  .اي در شمال مقام اعلي استقرار يافت که حال زيارتگاه بـهائيان است مزارش در حجره. رحلت نمود

  

  

ء ا  عکسي از حضرت عبدالبه



  اتحاد بهائيان
  

ترويج اتّحاد و يگانگي در عالم مستلزم آن است که پيروان امر بـهائي در 
اتّحاد در جامعه بـهائي بواسطه آثار نازله از . بين خود متّحد و متّفق باشند

در آن . مين گشته استقلم ملهم حضرت بـهاءاهللا و حضرت عبدالبـهاء تض
المللي  آثار مقصد از ظهور حضرت بـهاءاهللا و طرز اداره امور جامعه بين
 مذکور بـهائي معين شده و در تمام مدت قرن پرماجراي اول بـهائي آثار

هاي مختلفي تجزيه گردد حفظ و  ها و فرقه جامعه بـهائي را از اينکه به شعبه
بخشيد که با مقتضيات تمدني که حراست نمود و آن جامعه را امکان 

سسه بزرگـي که ؤدو م. بسرعت در حال تکوين بود خود را مطابقت دهد
 و ديگري يت امراهللا استالسسه وؤاند يکي م مرجع و صاحب اختيار جامعه

  العدل اعظم  بيت 

  واليت امر
  

 
نامهء خويش  حضرت عبدالبهاء در وصيت

. موسوم به الواح وصايا نوهء ارشد خود، شوقي افندي رباني را ولي امر و مبين تعاليم بهائي تعيين فرمودند
ايشان در طي سي . تند عالم خاک را وداع گف۱۹۵۷حضرت شوقي افندي در مقام ولي امر بهائي در سال 

 نموده،   اءاهللا و حضرت عبدالبهاء را به انگليسي ترجمه و تشريحو شش سال بسياري از آثار حضرت به
سسات محلّي و ملّي بهائي را تشويق فرموده و انتشار افکار بهائي را در اقطار عالم تحت ؤسيس مأت

  .هائي منظم و مستمر رهبري کردند نقشه

حضرت وليامراهللا يادگار جاودانه خود را با ايجاد تزئينات باشکوهي جهت استقرار مرکز جهاني بهائي در  
المللي  ش مطهر حضرت رب اعلي و ساختمان آرشيو بينبناي مقام عر. سيس فرمودندأارض اقدس ت

بهائي، و همچنين طراحي و تنظيم و ترتيب باغهاي زيباي قصر بهجي و دامنه کوه کرمل از خالقيت 
  .  حضرت است  بينظير آن

 

   »همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار«

مرقد حضرت شوقي افندي در 
،   لندن رمل، حيف هاي کوه  ساختمان داراآلثار و 

  اسرائيل
ا ک باغ


