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بهائیت

شخصیت های اصلی

بهاءا� - عبدالبهاء - شوقی افندی
باب - طاهره قرةالعین

نوشته ها

کتاب اقدس - کتاب ایقان
کلمات مبارکه مکنونه - رساله سؤال و جواب

هفت وادی - کتاب عهدی
الواح وصایا

مؤسسات

بیت العدل اعظم
محفل روحانی

نظم اداری

تاریخچه

بهائیان ایرانی
سفرهای عبدالبهاء به غرب

بابیه - شیخیه

شخصیت های برجسته

نخستین پیروان بهاءا�
ایادیان امرا�

مارثا روت-بدیع

بیش تر

نشانه ها - احکام
آموزه ها - ادبیات

گاه شماری بهائی - بهائی ستیزی - عهد و میثاق

بهائیت
از ویکی پدیا، دانشنامٔه آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Bahai_star.svg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87_%D9%85%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%B5%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%87_%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7_%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA


فهرست مقاالت بهائی-نقد بهائیت

اسم اعظم بهائی، یکی از نمادهای اصلی آئین
بهائی

بخشی از مجموعه مقاله های
دین در ایران
نوشتارهای اصلی

دین در ایران
• تاریخ مذاهب ایران • آزادی ادیان در ایران
• تأثیر آیین های کهن ایرانی بر آیین زرتشت

• اقلیت های مذهبی • اسالم در ایران 
• زرتشتیان ایران • مسیحیان ایران

• یهودیان ایرانی • اهل سنت 
• تغییر مذهب به شیعه

• شیعه • بابیان
• بهائیان

دین های ایرانی
مهرپرستی

• کیومرثیان • آیین ایالمیان
• مزدیسنا • آیین زروانی

• آیین مانوی • آیین مزدک
• مندائیان • ایزدیان

• یارسان • بابیه 
• ازلیان • بهائیت

• پاک دینی

نوشتارهای مرتبط
نوکیش

• گروه های دینی اصلی 
• روشن فکری دینی در ایران 

• بی دینی در ایران • خداناباوری در ایران
• اسالم آوردن ایرانیان • اسالم هراسی 

• آزار زرتشتیان • آزار مسیحیان
• یهودستیزی • بابی ستیزی

• بهائی ستیزی • آزار خداناباوران
• نقض حقوق دین ناباوران و نوکیشان 

• نقض حقوق اقلیت ها
• کتاب های ایرانیان در نقد اسالم 

• نقد دین • نقد اسالم
• نقد بابیه • نقد بهائیت 

• اسالم • عرفان 
• تصوف

دین بهائی، آیین بهائی یا دیانت بهائی-که برخی آن را به صورت بهائیت و بهایی
نیز می نویسند-دینی یکتاپرستانه،[۱] ابراهیمی[۲][۳][۴][۵] و ایرانی است[۶][۷] که
حسینعلی نوری، ملّقب به بهاءا�، در سده ۱۹ میالدی بنیان گذاشت. بهائیان
معتقدند پیامبران از طریِق فراینِد �ظهور تدریجی وحی� به هم پیوند می خورند.
طبق این فرایند خداوند آموزه های خود را به صورت پیاپی و تدریجی و با توجه
به مقتضیات زمان و ظرفیت فهم بشر به او ارائه می کند؛ از همین رو، ادیان، سیری
تکاملی می پیماند و ظهور ادیان را پایانی نیست. همچنین بهائیان معتقدند که
بهاءا� (۱۸۱۷–۱۸۹۲) جدیدترین فرستاده خدا در سلسله پیامبران پیشین است و
هدف از ظهور او ایجاد وحدت و صلح بین نوع بشر است.[۸][۹] بهائیان بهاءا� را

موعود تمامی ادیان می دانند.[۱۰]
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از دیدگاه تاریخی، بهائیت ریشه در جنبش های پیشین ولی بسیار متفاوت شیخیه و بابیه دارد.[۱۱] بهاءا� در سال ۱۸۴۴ دعوت
سید علی محمد باب را قبول کرد و به تبلیغ آموزه های او پرداخت. علی محمد باب پیش از تیرباران، برادر کوچک تر بهاءا� را،
حداقل در ظاهر، به رهبری بابی ها انتخاب کرد؛ گرچه بهاءا� در دوران تبعید در بغداد با نگارش رساله های اعتقادی متعدد به
بسط پیروان وفادار و روزافزون خود پرداخت.[۸] بهاءا� به سال ۱۸۶۳ در ادرنه دعوتش به «َمن ُیظِهُرُه ا�» و پیامبری خویش
و شروع عصر جدید را آشکار و به این وسیله استقالل خود را از برادرش و بابیه اعالم کرد.[۸] وی در عکا، به درخواست
پیروانش برای کتابی در مورد شریعت و مناسک مذهبی، کتاب اقدس را ارائه کرد و آن را وحی الهی و جایگزینی برای قرآن و
کتاب بیان دانست.[۸] پس از بهاءا�، در سال ۱۸۹۲ پسر بزرگش عباس افندی ملقب به عبدالبهاء رهبری بهائیان را برعهده گرفت و
بهائیت را به فراتر از مرزهای جغرافیایی قبلی گسترش داد و نظم اداری بهائیان را توسعه داد. پس از عبدالبهاء، نوه اش شوقی
افندی به مدت ۳۶ سال رهبری بهائیان را برعهده داشت و به تکمیل نظم اداری بهائیت پرداخت. چون شوقی افندی فرزندی
نداشت و همٔه بستگان واجد شرایط او ناقض عهد و میثاق بودند، در سال ۱۹۶۳ شورای بیت العدل اعظم تشکیل شده و از آن

زمان رهبری بهائیان را برعهده گرفته است.[۱۱]

شمار پیروان این دین، بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد شده است.[۱۲] با اینکه این شمار کمتر از ۰�۲٪ جمعیت دنیاست ولی
از نظر پراکندگی در کشورهای مختلف پس از مسیحیت دومین دین جهان شمرده می شود.[۱۳][الف]

اعتقادات

خدا

جهان پس از مرگ

مفهوم دین

یگانگی نوع انسان

تحری حقیقت

لزوم ترک تعصب

برابری زنان و مردان

دین باید سبب الفت و محبت باشد

هماهنگی علم و دین

صلح عمومی

از میان بردن فقر مفرط و ثروت بی اندازه

تعلیم و تربیت عمومی و اجباری

احکام

تاریخچه

سید علی محمد باب

بهاءا�

عبدالبهاء

شوقی افندی

بیت العدل اعظم

ساختار اداری

محتویات
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تقویم بهائی

جای های دینی بهائیان

اماکن مقدس بهائیان

معابد بهائی

آثار بهائی

آثار بهاءا�

آثار عبدالبهاء

سرکوب و آزار و اذیت بهائیان

مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی

واکنش ها به بهائی ستیزی

علل بهائی ستیزی

تئوری توطئه

جدا شدن بهائیان از بابیان

بزرگان، سرشناسان و نیز کنشگران برجستٔه ایرانی بهائی

گروه های بهائی

جستارهای وابسته

یادداشت ها

پانویس

منابع

پیوند به بیرون

بهائیان به خدایی معتقدند که یگانه، جاوید و خالق همه چیز است. خدایی که به طور مستقیم در دسترس و قابل شناسایی
نیست ولی از طریق پیامبران-که در آئین بهائی «مظاهر ظهور» نامیده می شوند-شناخته می شود. خداوند بنا به ظرفیت و
نیازهای بشر اسماء و صفات خود را در فرآیندی تدریجی در پیامبران متجلی می سازد. یکتایی خداوند از آموزه های بنیادین دین
بهائی است. خداوند در دین بهائی، غیرقابل ادراک، غیرقابل دسترس، منبع تمام وحی، ابدی، عاِلم کل، همه جا حاضر و قدیر

توصیف شده است.[۱۴][۱۵]

بهائیان معتقدند که درک مستقیم ذات خداوند غیرممکن است. اگر چه دسترسی مستقیم به خداوند امکان پذیر نیست، ولی
بهائیان اعتقاد دارند که خداوند قصد و اراده خود را به اشکال مختلف معرفی می کند. او هر از چند گاهی با استفاده از
فرستادگان خودش که در دین بهائی به آن ها مظاهر ظهور الهی گفته می شود با بشر مکالمه می کند. این مظاهر ظهور قصد دارند
ادیان را در جهان اشاعه داده و برپا کنند. در آموزه های آئین بهائی گفته می شود که خداوند بسیار بزرگ تر از آن است که توسط

انسان ها به طور کامل درک شود و حتی تصویری کامل از وی به دست آید.[۱۶]

اعتقادات

خدا
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بهائیان به بقای روح اعتقاد داشته و هدف از زندگی را پرورش استعدادات روح می دانند.[۱۷] مانند جنینی که اعضا و جوارحش
باید در رحم مادر رشد پیدا کند تا آماده تولد در این جهان شود، روح انسان نیز در این عالم باید قوا و خصائل معنوی خود را
پرورش دهد تا آمادگی الزم برای حیات در جهان بعد را کسب نماید.[۱۸] از نظر بهائیان، حیات اصلی حیات روح است و جسم

واسطه و ابزاری برای ترقی روح است.[۱۷]

به اعتقاد بهائیان روح از جسم جداست و پس از مرگ، در عوالم روحانی به ترقی خود ادامه می دهد.[۱۹] بهائیان تعلق روح به
جسم را همانند ارتباط نور با آئینه می دانند، نوری که در آینه مشهود است از خود آینه نیست بلکه انعکاس نوری است که از منبع

دیگر ناشی می شود، به همین سبب وقتی آینه می شکند نور همچنان باقی و برقرار است.[۲۰]

بهاءا� به پیروان خود تعلیم می دهد که منشأ تمام ادیان یکی است؛ اصول اساسی آن ها با یکدیگر مشترک است، هدف آن ها
یکی است و تعالیم ادیان مختلف جنبه های مختلف یک حقیقت واحد را روشن می کند. بر اساس اعتقادات بهائی، دین الهی واحد

است و در حقیقت یک دین وجود دارد که در طول زمان و به تدریج بر بشر عرضه می شود.[۲۱]

به اعتقاد بهائیان، پیامبران در طی فرایندی مستمر، تدریجی و همیشگی، به تناسب ظرفیت درک و فهم بشر و نیازها و شرایط هر
زمان، تعالیم و هدایت الزم را برای تکامل اجتماعی و معنوی انسان فراهم می کنند و بشر را از قابلیت ها و مسئولیت هایش در
مقام حافظ و امانت دار جهان آفرینش آگاه می سازند.[۲۲] در این نگاه، حقیقت و تعالیم دینی به تدریج و به تناسب ظرفیت
روحانی مردم در هر برهه از تاریخ عرضه می شود[۲۳] و تفاوت ادیان در آن دسته تعالیم اجتماعی و احکام آن ها دیده می شود که
بنا به درجٔه بلوغ اجتماعی و روحانی مردم و شرایط خاص جامعه ای که دینی خاص در آن ظاهر شده می توانند متفاوت باشند.
همچنین دلیل دیگر تفاوت های میان ادیان، برداشت های غلط و شرح و تفاسیری ذکر می شود که در طول قرن ها توسط پیروان

ادیان انباشته شده و حقیقت هر دین را مخدوش می کند.[۲۱]

به طور کلی، بهاءا� بیان می کند که دین وسیله مؤثری برای تکامل اجتماعی است و سلسله ادیان جهان مراحل مختلف هدایت
بشر توسط خداوند هستند که به تدریج رشد و تکامل بشر را تضمین می کنند.[۲۱] بر این اساس، اعتقاد بهائیان این است که هیچ
دینی نمی تواند ادعای آخرین دین بودن داشته باشد و بشر تا ابد هدایت الهی را از طریق پیامبران دریافت می کند. بهاءا� نیز

بیان می کند که بعد از او نیز آمدن پیامبران ادامه خواهد داشت.[۲۳]

بهاءا� بیان می کند که نوع بشر یکی است و انسان ها همانند میوه های یک درخت و برگ های یک شاخه با هم برابر هستند.[۲۴] در
منابع بهائی این که انسان ها همه اعضای یک خانوادٔه بشری هستند به عنوان یک اصل اساسی معرفی شده است و شوقی افندی

اصل یگانگی نوع انسان را محور و جوهر اساسی تمامی تعالیم بهائی می داند.[۲۴]

بهائیان معتقدند تعصبات و سوءتفاهم هایی که باعث می شود یک گروه از انسان ها خود را برتر از دیگران تصور کنند موجب
مشکالت فراوان می شود. در اعتقاد آن ها هیچ گروه قومی یا فرهنگی برتر از دیگران نیست، همه انسان ها شریف هستند و نزد
خدا تفاوتی با هم ندارند.[۲۴] بر این اساس وحدت نوع بشر یکی از تعالیم بهائی است و بهاءا� بهائیان را تعلیم می دهد تا نه تنها
هموطنان خود بلکه همه مردم جهان را دوست بدارند.[۲۴] بهائیان معتقدند دوست داشتن تمامی مردمی جهان منافاتی با دوست
داشتن مردم کشور خود ندارد. آن ها مخالف ملی گرایی افراطی و تعصبات خشونت آمیز مرتبط با آن هستند نه مخالف وفاداری به

کشور و احساس مسئولیت نسبت به وطن.[۲۴]

یگانگی نوع انسان به معنای تحمیل یکنواختی نیست و آثار بهائی بر اصل وحدت در عین تنوع تأکید می نمایند.[۲۴] در آئین بهائی
تنوع قومی، فرهنگی، فکری و … ارزشمند محسوب می شود و ارج نهاده می شود.[۲۴] عبدالبهاء جامعٔه انسانی را به باغی با

گل های مختلف تشبیه می کند که تنوع و تفاوت رنگ ها باعث زیبایی و جلؤه بیشتر آن می شود.[۲۴]

أ آ

جهان پس از مرگ

مفهوم دین

یگانگی نوع انسان

تحری حقیقت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD


نمادهای مربوط به انجمن ستاره شرق و ستاره داوود بر روی
مشرق االذکار شیکاگو

آثار بهائی جستجوی حقیقت به طور مستقل را یکی از اساسی ترین وظایف هر فرد می داند. بهاءا� تأکید می کند که فرد باید دنیا
را با چشم خود ببیند و نه از نگاه دیگران.[۲۵] تعالیم بهائی بیان می کنند که فرد به جای تقلید کورکورانه از دیگران یا از سنت های
جامعه خود باید به جستجوی حقیقت بپردازد. آثار بهائی بیان می کنند که نوع بشر از توانایی تشخیص حقیقیت برخوردار است
و فرد با استفاده از قؤه عقل و خرد که خداوند به انسان داده می تواند مسائل را بررسی کند و به حقیقت دست یابد.[۲۶][۲۷] این
اصل در انتخاب دین توسط فرد نیز مصداق دارد و آثار بهائی بیان می کنند که هر فرد در نحؤه تعیین اعتقاد خود باید آزاد باشد
و هیچ کس هرگز نباید برای قبول عقاید دینی تحت فشار یا اجبار قرار گیرد.[۲۸] کودکانی که در خانوادٔه بهائی متولد یا بزرگ

می شوند خود باید در هنگام بلوغ (حداقل سن ۱۵ سال برای دختر و پسر) در مورد اعتقاد دینی خود تصمیم بگیرند.[۲۸]

دیانت بهائی پذیرش فرهنگی و دینی را ترویج می دهد.[۲۹] بهائیان معتقدند پذیرش اصل یگانگی انسان ایجاب می کند که هر
نوع تعصبی از جمله تعصب نژادی، طبقاتی، قومی، زبانی، دینی، جنسیتی و … از میان برداشته شود. منابع بهائی بیان می کنند
تعصب تصویری نادرست دربارٔه دیگران است که به افراد اجازه نمی دهد که همه انسان ها را برابر و شریف ببیند.[۳۰] تعصب
معموالً زمانی رخ می دهد که فرد احساس تعلق شدید به یک گروه و برتری آن بر سایرین پیدا کند و تصوری منفی نسبت به
دیگران بدون در نظر گرفتن خصائص فردی آنها در ذهن بپروراند.[۳۱] در آثار بهائی انواع تعصب از جمله تعصبات سیاسی، نژادی،
دینی و قومی مایٔه ویرانی جامعٔه انسان معرفی شده است[۳۲] و رفع تعصبات وسیلٔه رسیدن به وحدت و پیشرفت جامعٔه بشری

در نظر گرفته می شود.[۲۴]

بهاءا� در آثار خود بیان می کند که نزد خدا زن و مرد برابر هستند و
هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.[۳۳] آثار بهائی تعلیم می دهند که
انسانیت جنسیت ندارد. زن و مرد هر دو انسانند و هیچ یک به دلیل
جنسیت امتیاز یا برتری بر دیگری ندارند.[۳۴] آثار بهائی برابری میان
زنان و مردان و مشارکت آن ها در عرصه های مختلف را پیش نیازی
برای دستیابی به وحدت و صلح جهانی و پیشرفت اجتماع
می دانند.[۳۴] در دیدگاه بهائی نابرابری میان زنان و مردان نه تنها مانع
ترقی زنان بلکه مانع پیشرفت کل اجتماع می شود و همین طور به
پیشرفت مردان نیز لطمه می زند.[۲۴][۳۴] عبدالبهاء در آثار خود زن و
مرد را به دو بال پرنده تشبیه می کند و توضیح می دهد همان طور
که تنها هنگامی که هر دو بال قوی باشند پرنده می تواند پرواز کند،
به همین نسبت موفقیت و رفاه بشریت نیز تنها وقتی اتفاق می افتد
که زنان همپای مردان پیشرفت کرده باشند.[۳۵] برای بهائیان اصل
برابری زن و مرد صرفاً به معنای فراهم کردن ترتیباتی برای مشارکت
زنان در ساختارهای فعلی جهان نیست و بهائیان تالش برای ارتقای
مقام زنان به سطح مردان را به تنهایی کافی نمی دانند بلکه بهائیان
معتقدند تغییر اساسی تر در ساختارهای اجتماع الزم است و زنان و
مردان باید با همکاری یکدیگر برای ساختن نظم اجتماعی جدیدی
تالش کنند که در آن خصوصیاتی چون سلطه جویی، قدرت طلبی،
رقابت خصومت آمیز جای خود را به عشق و خدمت بدهد،

خصوصیاتی که آثار بهائی زنان را در آن ها قوی می بیند.[۳۶]

بهائیان معتقدند که پیغمبران اصوالً برای برطرف کردن اختالفات بشر و به وجود آوردن الفت بین مردم ظاهر شده اند، لذا اگر
دین هم که خود باید عالج اختالفات باشد سبب اختالف و جنگ و جدائی شود، به گفته عبدالبهاء بی دینی بهتر از آن

است.[۳۷][۳۲]
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لزوم ترک تعصب

برابری زنان و مردان

دین باید سبب الفت و محبت باشد

هماهنگی علم و دین
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نماد رینگ استون - یکی از نمادهای بهاییت

هماهنگی علم و دین یکی از اصول اساسی آئین بهائی است. آثار بهائی علم و دین را در تضاد با یکدیگر نمی دانند بلکه بر
هماهنگی بنیادین آن دو تأکید می کنند.[۲۱]

آثار بهائی توضیح می دهد که حقیقت یکی است و علم و دین دو وسیله برای شناخت و درک حقیقت هستند.[۲۱] در دیدگاه
بهائی برای درک واقعیت، هم باید به علم و هم به دین رجوع کرد.[۲۷] برای بهائیان، علم و دین دو نظام دانش هستند که نقش
مکملی دارند و هر دو با هم پیشرفت تمدن را امکان پذیر می سازند.[۲۷][۳۸] بهائیان معتقدند دین بدون علم عقلگرایی و خرد به

خرافات و تعصبات فرو کاسته می شود و علم بدون دین و اخالق به ابزاری در خدمت ماده گرایی خشک تبدیل می شود.[۲۷]

دستیابی به صلح جهانی یکی از اهداف آئین بهائی است.[۳۹] این آئین بشر را دعوت
می کند تا یگانگی بنیادین نوع انسان را بپذیرد و برای دستیابی به صلح جهانی از
طریق اقدامات مشترک و مبتنی بر پذیرش وحدت در عین تنوع، برابری، عدالت،
رهبری اخالقی، برابری جنسیتی و… در سطح محلی و بین المللی تالش کند.[۳۹] سایر
اصولی که بهائیان با دستیابی به صلح عمومی مرتبط می بینند عبارتند از: عدالت
اقتصادی و رفع درجات افراطی فقر و ثروت، رفع هر گونه تعصب، آموزش همگانی که
جنبه های مادی، انسانی و معنوی زندگی انسان را دربر گیرد و بر هماهنگی علم و دین
تأکید داشته باشد، گزینش یک زبان و خط واحد جهانی که افراد عالوه بر زبان مادری

خود جهت تسهیل ارتباطات بین المللی آن زبان را یاد بگیرند.[۳۹]

تعالیم بهائی تحول فردی و اجتماعی بر اساس مطالعه و کاربست اصول اخالقی و معنوی را ترویج می کند.[۳۹] بهائیان برای
یادگیری در مورد اصول زیربنایی یک اجتماع صلح آمیز و چگونگی به کار بستن این اصول و به اشتراک گذاشتن آن ها با دیگران

فعالیت می کنند.[۳۹]

آثار بهائی به ارتباط و بهم پیوستگی افراد به عنوان اجزای اجتماع تأکید دارند و تعالیم بهائی از میان بردن فقر مفرط و ثروت
بی اندازه را برای وحدت خانوادٔه بشری و بنای یک جامعٔه جهانی برپایٔه صلح و عدالت الزم می دانند.[۴۰] البته آثار بهائی معتقد به
یکسان سازی ثروت و ایجاد برابری کامل اقتصادی میان مردم آن طور که ایدئولوژی کمونیسم ترویج می دهد نیستند و معتقدند
چنین یکسان سازی هایی غیرممکن است و به اجتماع صدمه می زند.[۳۳][۲۷] بهاءا� و عبدالبهاء برای از میان بردن فقر فاحش و

ثروت مفرط هم تمهیدات ساختاری را الزم می دانند و هم تقویت حس مسئولیت و دغدغه اجتماعی میان افراد را.[۴۱]

منابع مادی و انسانِی جامعه بشری باید در راه رفاه درازمدت عموم انسان ها نه منافع کوتاه مدت یک اقلیت خاص صرف شود و
فرهنگ مشارکت، همکاری و خدمت جای خود را به رقابت، مصرف گرایی و حرص بدهد. آئین بهائی بر اشتغال با روحیه خدمت به
دیگران،[۴۲] عدم تأثیرپذیری از مادی گرایی[۴۳] و ابراز خصائل اخالقی همچون درستکاری، صداقت و امانت در فعالیت های
اقتصادی تأکید می کند. از جمله احکامی که به فرد بهائی کمک می کند تا اولویتهای مادی و ضروری اش را متعادل کند حکم
حقوُق ا� است که در آن فرِد بهائی به صورت داوطلبانه نوزده درصد درآمد خود را بعد از خرج های ضروری به تشکیالت بهائی
اعطاء می کند تا در راه خیر عموم خرج شود.[۴۴] در سال ۱۳۹۷ بیت العدل اعظم، بهائیان را تشویق کرد که در فعالیت های جامعه
سازی با مشارکت در گفتمان های مربوط به درک علل ریشه ای فقر یادگیری، دانش و تجربه خود را در این زمینه مستمرًا افزایش

دهند و در فرایندهای جامعه سازی بکار گیرند[۴۵]

در آئین بهائی تأکید شدیدی بر اهمیت تعلیم و تربیت وجود دارد و تعلیم و تربیت به عنوان یکی از عوامل اصلی پیشرفت معنوی
و مادی فرد و اجتماع در نظر گرفته می شود.[۲۴] آثار بهائی بیان می کنند که با تعلیم و تربیت است که استعدادهای و
توانمندی های بالقوه افراد پرورش می یابد.[۴۶] آثار بهائی یکی از وظایف اصلی والدین را تعلیم و تربیت فرزندان خود می داند و
به خصوص تأکید ویژه ای بر تعلیم و تربیت فرزندان دختر قرار می دهد زیرا در آینده به عنوان مادر نسل بعد را پرورش
می دهند.[۴۶] تعالیم بهائی هم به لزوم تربیت معنوی و اخالقی فرد و هم به تعلیم و آموزش انسانی از جمله کسب علم و یادگیری

هنر و فن و حرفه تأکید دارند.[۴۶]
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صلح عمومی

از میان بردن فقر مفرط و ثروت بی اندازه

تعلیم و تربیت عمومی و اجباری
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نماد هیکل باب

ستارٔه ۹ پر، نماد بهاا� است؛ بر پایٔه اعداد
ابجد، شمارٔه واژٔه �بها�، عدد ۹ است.

این آموزه بر تعلیم علم و تربیت اخالقی همگانی تأکید می کند[۴۷] و هدف از تعلیم و
تربیت توانمندسازی افراد برای خدمت به جامعه است.[۴۸] بهائیان فعالیت های
گسترده ای در ایجاد مدارس نویِن دخترانه و پسرانه در ایران داشتند. آنان در اواخر
قرن نوزدهم با تشویقها و راهنمایی های عبدالبهاء در بسیاری از نقاط ایران، از
روستاهای کوچک گرفته تا شهرهای بزرگ مدارس نوینی برپا کردند که پذیرای همه
افراد فارغ از دین و جنسیت بود. در این مدارس دانش آموزان با علوم و هنرهای
مدرن آشنا می شدند.[۴۹] از دیگر نمونه های تالش های جامعه بهائی ایران برای امر
آموزش تأسیس دانشگاه علمی آزاد است که در سال ۱۳۶۶ به منظور فراهم کردن امکان

تحصیالت عالیه برای بهائیان محروم از تحصیل ایجاد شد.[۵۰]

در آئین بهائی، احکام به صورت مجموعه ای از باید و نبایدها که از روی ترس و هراس
از عذاب الهی باید رعایت شوند مطرح نمی شود.[۳۴] بهاءا� احکام را بخش
جدایی ناپذیر ترّقی معنوی انسان می داند.[۳۴] بهائیان معتقدند همان طور که اگر فردی
از بام ساختمان بلندی به پایین بپرد به دلیل نادیده گرفتن قوانین فیزیکی عالم دچار
صدمه می شود، زیرپا گذاشتن قوانین معنوی که بر عالم وجود حکمفرماست نیز به
انسان از نظر معنوی لطمه وارد می سازد.[۳۴] در این دیدگاه، احکام دینی به انسان
کمک می کند که زندگی خود را با قوانین معنوی که بر عالم حکمفرماست هماهنگ

سازند.[۳۴]

به اعتقاد بهائی، احکام شامل دو بعد مکّمل هستند. یک ُبعد، شامل احکام اخالقی
می شود که در گذر زمان تغییرناپذیرند و در ادیان مختلف مشترک هستند؛ مانند
دعوت به صداقت و درستکاری. ُبعد دیگر شامل احکامی است که هدف نظم بخشی به
زندگی اجتماعی را دارند و که بعضی از آن ها در بستر زمان قابلیت تغییر دارد.[۲۳]
بسیاری از احکام مربوط به زندگی معنوی و اجتماعی فرد در آئین بهائی در «کتاب
اقدس» از آثار بهاءا� ذکر شده اند. در مقدمه این کتاب آمده اگر چه بسیاری از قوانین
موجود در کتاب اقدس در جامعه امروزی قابل استفاده هستند، بهاءا� امکان استفاده
از قوانین جدید با توجه به مقتضیات جامعه بهائی را فراهم آورده و این قوانین اندک
اندک در این آئین ظهور یا تغییر می کنند.[۱۹] رعایت قوانین شخصی مانند روزه و نماز
در عین حالی که به عهده همگان گذاشته شده از وظایف شخصی و فردی محسوب
می شوند.[۵۱] بهاءا� احکام را به عنوان یک چارچوب کیفری به هدف اجرای حکم یا
مجازات در نظر نمی گیرد، بلکه احکام را به عنوان بخشی ضروری از ترقی معنوی انسان

و راهنمای سلوک عرفانی او مطرح می کند.[۵۲][۵۳]

در آئین بهائی احکام غالباً نه به صورت دستورالعمل های جزئی برای موقعیت های متفاوت بلکه به به شکل اصول کلی ارائه
شده است که در بسیاری موارد فرد به شکلی که در زندگی خود و در هر موقعیت مناسب می بیند این اصول را به کار
می گیرد.[۴۶] تعالیم بهائی دربارٔه بسیاری از جنبه های زندگی اظهارنظری نمی کنند.[۴۶] در برخی موارد، به صراحت ذکر شده که
یک موضوع خاص مسئلٔه انتخاب فردی است و نه حکم الهی. همچنین در مورد برخی از احکام اجتماعی آئین بهائی که هم اکنون
به اجرا گذاشته می شوند نیز تأکید کلّی شدیدی بر آگاهی، درک و عقالنیت فرد است.[۴۶] بر طبق بیانات بهاءا�، بهائیان احکام
بهائی را باید با سرور و از روی عشق اجرا نمایند.[۳۴] در آئین بهائی هیچ فردی مسئول نظارت بر رعایت احکام توسط دیگران
نیست.[۴۶] در نظر بهائیان فرد فقط پاسخگوی خداست و هر شخص مسئولیت بهبود و به انضباط درآوردن رفتار و اعمال خود
را دارد.[۴۶] در دیانت بهائی طبقٔه روحانیون و علمای دینی که بتوانند احکام الهی را وضع یا تفسیر کنند وجود ندارد.[۵۴] ولی و
در ساختار جامعه بهائی اقتدار و مرجعیت به شوراهای انتخابی که در راس آنها بیت العدل اعظم قرار دارد سپرده شده است نه

به افراد.[۵۵]

مبنای احکام بهائی آثار مکتوب و رسمی بهاءا� مانند کتاب اقدس و ضمائم آن به همراه تبیینات و توضیحات عبدالبهاء و شوقی
افندی و قوانین وضع شده توسط بیت العدل اعظم است.[۴۶] حکایت های شخصی و روایت های شفاهی از زندگی بهاءا� یا

دیگر بزرگان این آئین، نمی توانند به هیچ وجه مبنایی برای تعیین احکام باشند.[۴۶]

در ادامه قسمتی از احکام «کتاب اقدس» که توسط شوقی افندی، تأکید شده آورده می شود:

احکام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Haykal-Bab-2.gif
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Bahai_star.svg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C


پس از رسیدن به سن بلوغ در ۱۵ سالگی خواندن نماز بر هر بهائی واجب است. سه نماز اصلی وجود دارد که فرد حق
انتخاب از میان آن ها را دارد.[۵۶]
غیبت و افتراء حرام است.[۵۷]

بهائیان بالغ که از سالمت برخوردارند هر سال در آخرین ماه از تقویم بهائی، روزه می گیرند.[۵۸]

بهائیان از نوشیدن مشروبات الکلی و استفاده از داروهای روانگردان منع شده اند مگر آنکه پزشک استفاده از آن ها را تجویز
نماید.[۵۹][۶۰]

رابطه جنسی فقط بین زن و شوهر مشروع است و همجنسگرایی مجاز نیست.[۶۱]
قمار و استفاده از مواد مخدر مانند تریاک به شدت نهی شده و حرام است.[۵۹]

به اعتقاد بهائیان تاریخ آئین بهائی با رسالت دو پیامبر ایرانی، باب و بهاءا� آغاز می شود. باب شارع آئین بابی است که بشارت به
ظهور آئینی جهانی بعد از خود داد. با گذشت کمی بیش از یک دهه از تیرباران باب، اکثر پیروان باب به بهاءا� به عنوان
پیام آوری که باب به ظهورش مژده داده بود ایمان آورند. آئین بهائی با اعالن رسالت بهاءا� و آموزه های او و جانشینانش شکل
گرفت. بهاءا� برای تضمین این که بعد از درگذشتش و در گذر زمان جامعٔه بهائی بتواند به صورت هماهنگ و متحد در مسیر به
اجرا درآوردن تعالیمش پیش رود اساسی را تأسیس نمود که به عنوان �عهد و میثاق� شناخته می شود.[۶۲] به این ترتیب او
چگونگی تداوم جریان هدایت، مسئلٔه جانشینی و نیز توضیح و تبیین آثارش را با دستورالعمل های روشن، واضح و کتبی
مشخص نمود.[۶۲][۶۳] بر اساس این عهد و میثاق، مسئولیت هدایت و رهبری جامعه پس از بهاءا�، به پسر ارشدش، عبدالبهاء،
سپس به شوقی ربانی، نؤه عبدالبهاء، و در نهایت همان گونه که بهاءا� تعیین نموده بود به بیت العدل اعظم ُمحّول

شده است.[۶۴] اصل عهد و میثاق وحدت جامعه را تضمین می کند و آنرا از اختالف و تفرقه حفظ می کند.[۶۴]

سید علی محمد باب، (۱۱۹۸–۱۲۲۹ هجری شمسی، ۱۸۱۹–۱۸۵۰ میالدی) پیامبر ایرانی و شارع آئین بابی است که پیروان بیشماری
در دوره شش ساله رسالت خود - از ۲۵ سالگی تا ۳۱ سالگی - از قشرها، اقوام و اصناف مختلف ایران به خود جذب کرد.[۶۵][۶۶]
او خود را مهدی موعود، پیامبری جدید و بشارت دهندٔه آئینی جهانی که قرار است پس از او توسط «من ُیظِهره ا�» (آنکه
خداوند او را ظاهر خواهد ساخت)، ظاهر شود خواند و بارها در آثار خود به ظهور او اشاره کرد.[۶۷] از آموزه های باب می توان
از پایان دوران اسالم[۶۸] آغاز دوره ای جدید، تکامل و ظهور تدریجی ظهور وحی در تاریخ بشریت[۶۹] و اهمیت حقوق زنان[۷۰]
نام برد. حکومت قاجار باب را به دورترین نقاط ایران در آذربایجان تبعید کرد، و به تحریک روحانیون به اذیت و آزار، شکنجه و
قتل پیروان باب در سراسر ایران پرداخت و در نهایت شش سال بعد از آغاز جنبش بابی، باب را در سن ۳۱ سالگی به همراه یکی
از پیروانش در تبریز تیرباران کرد.[۷۱] کمی بیش از یک دهه از اعدام باب و کشتار بسیاری از بابیان در ایران، بهاءا� خود را
موعود آئین بابی یا همان من ُیظِهره ا� نامید.[۷۲] اکثر بابیان به او ایمان آوردند و زان پس بهائی نام گرفتند. بهاءا� پیامبر و

مؤسس آئین بهائی است.[۷۳]

میرزا حسین علی نوری، ملقب به بهاءا�، (۱۱۹۶–۱۲۷۱ هجری شمسی، ۱۸۱۷–۱۸۹۲ میالدی) در بیست و هفت سالگی، با مطالعٔه
برخی از آثار باب که از طریق ُمالحسین بشرویه ای (اولین مؤمن به باب) بدست او رسیده بود به او ایمان آورد و به ترویح آئین
باب پرداخت. حکومت به تحریک روحانیون به آزار و اذیت و کشتار بابیان می پردازد[۷۴] و باب که چند سال در آذربایجان زندانی
بود به همراه یکی از پیروانش در تبریز تیرباران می شود.[۷۵] سه سال بعد از اعدام باب بهاءا� به زندان می افتد و مدت چندین
ماه در غل و زنجیر نگه داشته می شود.[۷۶] بهاءا� در این زندان شاهد اعدام بسیاری از دوستان بابی اش بود.[۷۷] وی می نویسد
که در این سیاه چال، چندین بار حاالت عرفانی-معنوی را تجربه کرده و به مقام رسالت خود آگاه شده است.[۷۸] بعد از آزادی از
زندان یک ماه به او فرصت داده می شود تا از ایران خارج شود. بهاءا� برای ترک ایران عراق را انتخاب می کند و به همراه
خانواده و دو برادرش ایران را به قصد عراق ترک می کند.[۷۹] آن ها پس از یک سفر سخت و عبور از مناطق کوهستانی در

سرمای زمستان در اوایل آوریل ۱۸۵۳ وارد بغداد شدند.[۷۹][۸۰]

تاریخچه
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%DB%8C%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%DB%8C%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8


پیامبر آیین بهاییت

زندانی که بهاءا� دو سال در آن در عکا زندانی بود.

در بغداد بهاءا� به تدریج به عنوان رهبر جامعٔه بازماندٔه بابیان شناخته
می شود[۸۱] و به احیای جامعه به شدت سرکوب شده و نابسامان بابی
می پردازد.[۸۱] او در آثار خود درکی جدید از دین بابی را در اختیار بابیان قرار داد.
تعداد پیروان او به شکل فزاینده ای رشد کرد و ظرف مدت کوتاهی هم بابی ها و

هم مقامات ایرانی و عثمانی او را به عنوان رهبر برجسته بابیان شناختند.[۸۱]

حکومت ایران که از احیای جامعٔه بابی تحت رهبری بهاءا� نگران بود مقامات
عثمانی را مورد فشار قرار داد تا بهاءا� و یاران در حال فزونی او را به محلی
دورتر از مرزهای ایران تبعید کند.[۸۲] مقامات عثمانی این موضوع را قبول کرده و

بهاءا� را در ۱۸۶۳ به استانبول فراخواندند.[۸۱]

در ۲۱ آوریل ۱۸۶۳ قبل از حرکت به استانبول بهاءا� و همراهانش برای دوازده روز
در باغ نجیب پاشا در حومه بغداد اقامت کردند. در این مکان بود که بهاءا� به
بابیان حاضر اعالن کرد که او پیام آور الهی و همان موعودی است (من یظهره ا�)
که باب به آمدنش وعده داده.[۸۲] این مناسبت در بین بهائیان به عید رضوان

شناخته می شود.[۸۳]

پس از چهار ماه سفر زمینی بهاءا� و همراهانش به استانبول وارد شدند.[۸۴] پس از حدود سه و ماه نیم اقامت در استانبول،
مسئولین حکومت عثمانی دستور تبعید بهاءا� به ادرنه را دادند.[۸۵] بهاءا� چهار سال و نیم در ادرنه اقامت داشت.[۸۶] در
دوران اقامتش در ادرنه بود که شروع به اعالن عمومی رسالت خود نمود. این اعالن عمومی در قالب صدور نامه هایی به
پادشاهان و سران ممالک صورت گرفت.[۸۲] که می توان از آن جمله نامه هایی به ناپلئون سوم در فرانسه، پاپ، ناصرالدین شاه
پادشاه ایران و سلطان عبدالعزیز ترکیه اشاره نمود.[۸۲] وی در این نامه ها خود را موعود تمامی ادیان[۸۷] که برای اتحاد نوع بشر
ظهور کرده خواند[۸۸] و سران کشورها را به پذیرش رسالت خود دعوت نمود[۸۹] و از آنها خواست تا از مسابقه تسلیحاتی و
تحمیل هزینه های آن بر مردم دست بکشند،[۸۹][۹۰][۹۱][۹۲] برای حل و فصل اختالفاِت موجود و دستیابی به صلح گرد هم جمع
شوند و با ایجاد امنیت جمعی از آن پاسداری کنند.[۹۳][۸۹][۹۰][۹۴] بهاءا� در این نامه ها همچنین از دموکراسی، حکمرانی قانون

و تساوی برای همگان بدون در نظر گرفت دین پشتیبانی نمود.[۸۹][۹۱][۹۵]

در سال ۱۸۶۸ حکومت عثمانی بار دیگر دستور تبعید بهاءا� را صادر کرد و او و گروهی از پیروانش در ۳۱ اوت ۱۸۶۸ وارد
زندان-شهر عکا شدند.[۹۶] برای دو سال بهاءا� و همراهانش در شرایط بسیار دشوار و نامناسبی در قلعه ای محبوس بودند و
چندین نفر از همراهان بهاءا� و یکی از پسرانش به اسم میرزا مهدی به دلیل بیماری و سختی شرایط درگذشتند.[۹۷][۹۶]
بهاءا� و همراهانش در ۱۸۷۰ اجازه یافتند زندان را ترک کنند ولی همچنان زندانی به شمار می رفتند و اجازه خروج از شهر عکا را

نداشتند.[۸۶]

در ۱۸۷۷ بهاءا� اگرچه همچنان یک زندانی بود اجازه یافت که از شهر عکا خارج شود. او ابتدا برای حدود دو سال در عمارتی در
شمال عکا به نام مزرعه ساکن شد[۸۶] و سپس از ۱۸۷۹ تا هنگام درگذشت در ۱۸۹۲ در بهجی سکونت گزید.[۹۸] او در ۲۹ ماه مه
سال ۱۸۹۲ میالدی به دنبال تب خفیفی در سن ۷۵ سالگی در بهجی درگذشت و در محوطه عمارت بهجی به خاک سپرده شد.[۸۶]

بهاءا� کتاب ها، نامه ها (الواح) و ادعیه و مناجات های بسیاری نگاشت،[۹۹]
که از آن میان حدود پانزده هزار نامه و متن تا به حال شناسایی
شده است.[۱۰۰] آثار بهاءا� هم اکنون به بیش از ۸۰۰ زبان ترجمه شده و در
بیش از ۲۰۰ کشور منتشر شده اند.[۱۰۱]در این آثار بارها آمده است که
مخاطب پیام او همه نوع بشر است و هدف از آموزه های او بازسازی عالم
و ترّقی بشریت به عنوان یک کل است. او به طور مشخص اصل یگانگی
نوع انسان را اعالن می دارد، سران ممالک را ترغیب می کند تا برای حل و
فصل اختالفاِت موجود و دستیابی به صلح گرد هم جمع شوند و با ایجاد
امنیت جمعی از آن پاسداری کنند. او همچنین در راستای رسیدن به یک
جامعه متحد جهانی خواستار اتخاذ یک زبان و خط بین المللی، ترویج یک
نظام آموزشی همگانی و اجباری، و تعیین واحد پول و اندازه گیری یکسان
می شود. بهاءا� بر ترِک تعصبات دینی و نژادی و پرهیز از ملی گرایی
افراطی تأکید می کند.[۱۰۲][۱۰۳] بهاءا� در آثار خود بیان می کند که نزد

[ ] [ ]
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خدا زن و مرد برابر هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد.[۱۰۴] آموزه های او طرفدارِ جدی آزادی زنان است[۱۰۵] و تأکید او بر
تعلیم و تربیت دختران یکی از نمونه های متعدِد حمایت وی از بهبود وضعیت زنان است.[۱۰۶]

بهاءا� از بهائیان می خواهد فضائل اخالقی چون راستگویی، پاکدامنی، درستکاری، امانت داری، وفاداری، ادب، بردباری، عدالت و
انصاف را در پیش گیرند[۱۰۷] و با ادیان دیگر با منشی دوستانه و با محبت معاشرت نمایند.[۱۰۸] او همچنین از آنها می خواهد
شهروندان نمونه ممالک محل سکونت خود بوده و نسبت به دولت مطبوع خود صادق، درستکار و وظیفه شناس باشند، به
هیچوجه سبب خشونت و فساد نشوند،[۱۰۸] و از تعصب، غرور، مجادله، نزاع، غیبت و افتراء پرهیز کنند.[۱۰۷] او هر شکلی از
خشونت مذهبی به خصوص جهاد را محکوم و ممنوع اعالم می کند،[۱۰۸] و به تفصیل از نقش دین به عنوان عاملی بازدارنده برای
جلوگیری از جرم و حفظ نظم اجتماعی سخن می گوید.[۱۰۸] بهاءا� همچنین جمع آوری صدقه، رهبانیت و بطالت را نفی و بر

ضرورت اشتغال به کار تأکید می کند.[۱۰۷]

در اندیشه بهاءا� ذات خداوند قابل شناخت نیست و انسان ها او را از طریق تجلی او در پیامبرانش می شناسند.[۱۰۹] به عقیده
بهاءا� خداوند خود را در این جهان به واسطه پیام آورانش در یک فرایند تدریجی-ادواری، و منطبق با استعداد درک بشر و
مقتضیات زمان و محیط، متجلی می سازد. ادیان از طریِق فراینِد �ظهور تدریجی وحی� به هم پیوند می خورند. این فرایند
متناوب و در عین حال تکاملی است. با ظهور هر دینی �حقایق ابدی� (اصول معنوی و اخالقی) که در دین قبل با گذشت زمان
و تمسک کورکورانه به سنت به فراموشی سپرده شده بود دوباره زنده می شود. در این نگاه، ظهور پیاپی ادیان را می توان به
آمدن فصل بهار تشبیه کرد، با آمدن هر بهاری شکوفایی و نوزایی جایگزین سرما و مرِگ زمستاِن قبل می شود. در تعالیم بهاءا�،
حقایق دینی نسبی هستند و سیری تکاملی می پیمایند به این معنی که آموزه های دینی از طریق ظهور دائمی ادیان با تغییر
مقتضیات زمان و ظرفیت فهم بشر تغییر می کنند.[۱۱۰] در دیدگاه بهاءا�، پیامبران هم دارای مقام انسانی و هم مقام الهی هستند.
در مقام الهی از آنجا که همگی تجلی خداوند واحد هستند و اسماء و صفات او را منعکس می کنند در حقیقت یکی هستند، ولی

در مقام انسانی شخصیتهای انسانی متفاوتی دارند.[۱۱۱]

عباس افندی (۱۲۲۳–۱۳۰۰ هجری شمسی، ۱۸۴۴–۱۹۲۱ میالدی) فرزند ارشد بهاءا� که به نام عبدالبهاء شناخته می شود، سومین
شخصیت محوری آیین بهائی است که پدرش بهاءا� آنچنانکه در کتاب اقدس و نیز در کتاب عهدی اشاره کرده است، وی را به
مقام جانشین، مبّین و مفسر متون بهائی برگزید.[۱۱۲] او در فاصلٔه سال های ۱۸۹۲ تا ۱۹۲۱ میالدی مسئولّیت ادارٔه جامعٔه بهائی را
برعهده داشت.[۱۱۳] بهائیان عبدالبهاء را مفّسر و تبیین کنندٔه رسمی آثار بهائی، جلؤه تمامی آرمان ها و ایده آل های بهائی و معمار

نظم جهانی بهاءا� می دانند.[۱۱۴]

در زمان حیات بهاءا�، او منشی و نماینده پدرش بود. عبدالبهاء اکثر عمر خود را در زندان و تبعید به سر برد. ۹ ساله بود که به
همراه پدر به عراق تبعید شد و در نهایت در ۶۴ سالگی (در سال ۱۹۰۸ میالدی) با آزادی تمامی زندانیان عقیدتی امپراتوری عثمانی
در نتیجٔه انقالب جوانان ُترک، بعد از بیش از پنج دهه از تبعید و زندان رهایی یافت. او بعد از آزادی برای انتشار آئین بهائی و
ترویج آموزه های پدر به مصر، اروپا و آمریکای شمالی سفر کرد.[۱۱۵] سفرهای سه ساله او در غرب نقش به سزایی در ایجاد
جوامع بهائی در آنجا و انتشار آئین بهائی در سایر نقاط دنیا ایفا نمود. در آمریکای شمالی به حدود ۴۵ شهر در ایاالت متحده و
کانادا سفر کرد.[۱۱۶] در این سفر حدود ۳۷۳ سخنرانی داشت و جمعاً حدود ۹۳ هزار نفر مخاطب وی قرار گرفتند.[۱۱۶] عبدالبهاء
در اروپا و آمریکا به نام پیامبر صلح معروف شد. مطبوعات آن زمان، اغلب او را �پیامبر ایرانی� می نامیدند.[۱۱۷] عده ای از
صاحب نامان غرب چون الکساندر گراهام بل مخترع تلفن، پرزیدنت روزولت رئیس جمهور سابق ایاالت متحده آمریکا و آدمیرال

پری کاشف قطب جنوب در این اسفار با وی دیدار کردند.[۱۱۸]

عبدالبهاء اغلب در سخنرانی های خود در غرب، اعتقادات اساسی و اصول آئین بهائی را شرح می داد،[۱۱۹] از جمله اینکه: هر فرد
باید خود به طور مستقل و به دور از تعّصب به جستجوی حقیقت بپردازد،[۱۱۹] تمام ادیان الهی جلوه های مختلف یک حقیقت
واحد هستند،[۱۱۹] دین باید در هماهنگی با علم و عقل باشد،[۱۱۹] نوع انسان یکی است و همه در مقابل خداوند برابرند،[۱۱۹]
تعّصبات دینی، سیاسی و ملّی مخّرب و مبتنی بر جهل است،[۱۱۸] فقر شدید و ثروت مفرط باید از میان برداشته شود،[۱۱۸] همٔه
افراد باید در مقابل قانون یکسان باشند و عدالت در اجتماع برقرار باشد،[۱۱۸] زنان و مردان با هم برابرند و باید از حقوق برابر
مخصوصاً در امر آموزش برخوردار باشند،[۱۱۸][۱۲۰] دین باید باعث محبت و وفاق بین مردم شود، در غیر این صورت بی دینی
بهتر است[۱۲۰] همٔه کودکان باید آموزش دریافت کنند[۱۱۸] و دین باید از سیاست جدا باشد.[۱۲۰] عبدالبهاء همچنین به موضوع
صلح بسیار در سخنرانی های خود تّوجه می کرد و هشدار می داد که ناآرامی ها در منطقٔه بالکان می تواند به جنگی تبدیل شود که
سراسر اروپا را بگیرد.[۱۱۸] همچنین در آمریکا، برای مسئلٔه روابط نژادی اهمّیت ویژه ای قائل بود و افراد از نژادهای مختلف را
تشویق می کرد که به دنبال یافتن نقاط مشترک و همکاری باشند.[۱۱۸] وی هم در آمریکا و هم در اروپا با فقرا مالقات می کرد و بر

وظیفٔه اجتماعی ثروتمندان در قبال فقرا تأکید می نمود.[۱۱۸]

عبدالبهاء
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عبدالبهاء در جوانی

شوقی ربانی

عبدالبهاء در ماه ژوئن ۱۹۱۳ بعد از سه سال سفر در غرب از طریق مصر به حیفا
بازگشت.[۱۲۱] در مّدتی کمتر از یک سال با آغازجنگ جهانی اول در اوت ۱۹۱۴ دیگر
امکان سفرهای بیشتر برای وی وجود نداشت.[۱۲۲] آن روزها دوران خطرناکی برای
وی و اطرافیان اش بود[۱۲۳] و عبدالبهاء از طرف جمال پاشا، فرماندار جدید
سوریه مورد تهدید قرار گرفته بود.[۱۲۲] سال های جنگ باعث وقوع قحطی در
منطقه شد که عبدالبهاء با تأمین غالت از مزارع بهائی در دّرٔه اردن توانست از
وقوع فاجعٔه محلّی جلوگیری کند.[۱۲۲] با آغاز حکومت قیمومت بریتانیا بر
فلسطین، دولت جدید در تاریخ ۲۷ آوریل ۱۹۲۰ میالدی به دلیل �تالش های
انسان دوستانه در طول جنگ جهانی اول� لقب سلطنتی �ِسر� به او داد.[۱۲۲]
عبدالبهاء سال های بعد از جنگ را به رسیدگی به امور جامعٔه بهائی پرداخت.[۱۲۲]
وی عالوه بر اینکه در این دوران یک چهرٔه برجستٔه محلّی بود، به عنوان رهبر یک

آئین بین المللی نیز شناخته می شد.[۱۲۲] عبدالبهاء در سال ۱۹۲۱ درگذشت.[۱۲۳]

شوقی افندی رّبانی (۱۲۷۶–۱۳۳۶ هجری شمسی، ۱۸۹۷–۱۹۵۷ میالدی) که به شوقی
افندی هم شناخته می شود، نوه دختری عبدالبهاء بود، و طبق وصیت نامه

عبدالبهاء (الواح وصایا) پس از وی، مسئولّیت رهبری جامعه بهائی را به مدت ۳۶ سال تا درگذشتش بر عهده گرفت.[۱۲۴][۱۲۵]

او با تکیه بر الواح وصایای عبدالبهاء که به تعبیر خود او �منشور نظم اداری بهائی�
است، نظم اداری آئین بهائی را بنا ساخت و پس از مطالعٔه دقیق آثار بهاءا� و
عبدالبهاء دربارٔه تأسیس مؤّسسات بهائی، روش هائی ابداع کرد تا بتوان مؤّسسات و

تشکیالت بهائی را ایجاد نمود.[۱۲۶]

به موازات همٔه این اقدامات، به ترجمٔه آثار بهائی از زبان های فارسی و عربی به زبان
انگلیسی پرداخت و الگویی برای ترجمٔه این آثار برای دیگران و برای آیندگان ایجاد
کرد. کتاب �تاریخ نبیل�، نوشتٔه نبیل زرندی که مربوط به تاریخ سال های اّولّیٔه آئین
بهائی است را تلخیص و ترجمه نموده، به نام �مطالع االنوار� منتشر کرد. او
God Passes» همچنین به طور مستقل تاریخ آئین بهائی را در کتابی به اسم

By» مدّون نمود.[۱۲۴][۱۲۷]

او بعد از شکل گیری نظم اداری بهائی و محفل های بهائی اقدام به اجراء برنامه هایی
سازمان یافته برای انتشار آئین بهائی نمود و نقشه هایی ملی و بین المللی برای این
منظور طراحی کرد. شوقی افندی شخصاً طی نامه های بی شماری (حدود ۱۷۰۰۰
نامه) به جوامع بهائی در سراسر عالم به ترغیب و تشویق آنها در اجرای این نقشه
مبادرت نمود. در زمان رهبری او شمار کشورهایی که آئین بهائی در آن مستقر شده

بود به نحو چشمگیری افزایش یافت.[۱۲۸][۱۲۴]

شوقی افندی اقدامات فراوانی در احداث و توسعه مرکز جهانی بهایی را در منطقه حیفا-عکا انجام داد. وی آرامگاهی زیبا بر

مزار باب ساخت و باغهایی گسترده در اطراف مزار باب در دامنه کوه کرمل و آرامگاه بهاءا� معروف به روضٔه مبارکه در

خارج شهر عکّا طراحی و ایجاد نمود. او همچنین ساخت آرشیو بین المللی بهائی (دارآالثار) را که اولین ساختمان از مجموعه
ساختمانهای مرکزی اداری بهائی در دامنه کوه کرمل در حیفا بود به اتمام رساند.[۱۲۴]

شوقی افندی، در این سال ها، نهایت توجه خود را به بنای مؤّسسات محلی و ملّی معطوف داشت و اصول انتخابات بهائی را
برای جوامع بهائی سراسر عالم تشریح نمود. برای جامعه ای که کشیش و روحانی ندارد، این هیئت های منتخب دموکراتیک، اساس
همٔه پیشرفت های دیگر محسوب می شدند. او تالش کرد جامعه های نو پای بهائی را به مرتبه ای برساند که مؤّسسات و تشکیالت
بهائی قابلیت و توانائی تشکیل بیت العدل اعظم را داشته باشند. بیت العدل اعظم همان مؤّسسه ای است که از چند سال پس از
درگذشت شوقی رّبانی تا کنون، رهبری و قیادت جامعٔه بهائی در سراسر عالم را به عهده دارد و در آینده نیز این مسئولّیت را به

عهده خواهد داشت.[۱۲۹][۱۳۰]

شوقی افندی
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مقر بیت العدل اعظم، در دامنه کوه کرمل حیفا،
اسرائیل

در آئین بهائی طبقه روحانی و مجتهد دینی وجود ندارد و در ساختار جامعه بهائی اقتدار و مرجعیت به شوراهای انتخابی که در
راس آنها بیت العدل اعظم قرار دارد سپرده شده است نه به افراد.[۵۵] بیت العدل اعظم شورای بین المللی آئین بهائی و باالترین
مقام تصمیم گیری این آئین است. این مجمع ۹ عضو دارد که هر ۵ سال یک بار توسط اعضای محفل های ملی بهائی - شوراهای
انتخابی بهائی کشورهای جهان - انتخاب می شوند.[۱۳۱] نخستین انتخابات بیت العدل اعظم در سال ۱۹۶۳ میالدی (۱۳۴۲ هجری
شمسی) برگزار شد.[۱۳۱] بیت العدل اعظم در سال ۱۹۷۲ میالدی اساس نامه خود را تنظیم کرد و در آن جنبه های مختلف نحؤه
عملکرد و اختیارات و وظایف را خود مشخص نمود.[۱۳۱] بر مبنای این اساس نامه این وظایف و اختیارات را می توان به صورت
زیر خالصه کرد: اداره امور جامعه بهائی در سطح جهانی، هدایت، سازمان دهی و هماهنگ سازی فعالیت های بهائی در سطح
جهانی، محافظت از متون بهائی، محافظت از جامعٔه بهائی در برابر آزار و اذیت و سرکوب؛ انتشار آئین بهائی، گسترش و تقویت
نظم اداری بهائی؛ ترویج خصلت های معنوی در جامعٔه بهائی و دوستی و صلح میان ملت ها؛ پیاده سازی، لغو یا تغییر آن دسته
دستورها و احکام که به وضوح در متون بهائی مطرح نشده است؛ تضمین حقوق، آزادی و اقدامات افراد؛ بکار بستن اصول و

احکام بهائی؛ هدایت و هماهنگی فعالیت های بهائیان در سراسر جهان.[۱۳۲]

نحؤه سازمان دهی و اداره امور جامعه بهائی، نظم اداری نامیده می شود.[۱۳۳][۱۳۴] طرح کلی این نظام توسط بهاءا� در کتاب
اقدس و سایر آثارش مشخص شده است.[۱۳۵] در آئین بهائی طبقه روحانی و مجتهد دینی وجود ندارد و در ساختار این جامعه
اقتدار و مرجعیت به افراد داده نشده بلکه به شوراهای انتخابی سپرده شده است.[۱۳۵] این شوراهای انتخابی در سطح محلی،
ملی و بین المللی فعالیت دارند. در سطح محلی، این شوراها محفل روحانی محلی و در سطح ملی، محفل روحانی ملی نامیده
می شوند.[۱۳۶] شورای بین المللی انتخابی بهائی، بیت العدل اعظم نام دارد که اعضایش هر ۵ سال یک بار انتخاب می شوند. این
نهاد در رأس ساختار اداری بهائی قرار دارد.[۱۳۳] شوراهای انتخابی در در حوزه عملکرد خود اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی

دارند.[۱۳۷]

طبق احکام منصوص آئین بهائی، در انتخاب مؤسسات بهائی هرگونه تبلیغات،
کاندیداتوری، نامزد شدن و نامزد کردن، حزب گرایی، و مبارزات و کمپین های
انتخاباتی مطلقاً ممنوع است.[۱۳۸] هر کدام از رِای دهندگان در حالت دعا و
توجه و با در نظر گرفتن معیارهای اخالقی و معنوی مطرح در آثار بهائی، به
حکم وجدان خود شایسته ترین افراد را برای عضویت در مؤسسه مورد نظر
انتخاب می کنند.[۱۳۸] در تمامی انتخابات بهائی، در سطح محلی، ملی و
بین المللی، رأی دهندگان نام افراد مورد نظر خود را روی برگه رأی
می نویسند.[۱۳۹][۱۳۸] رأی گیری در سطح محلی توسط محفل روحانی محلی
اداره می شود. در هر شهر و روستایی که تعداد بهائیان ۲۱ سال به باالی آن
حداقل ۹ نفر باشد هر سال انتخاباتی برگزار می گردد که در جریان آن ۹ فرد
مستقیماً از جانب بهائیان آن محل با رعایت موازین انتخابات بهائی به
عضویت محفل محلی در می آیند.[۱۴۰] رأی گیری از طریق برگه رأی مخفی
است یعنی کسی ار رأی دیگران اطالع ندارد. این موضوع باعث می شود که
رای دهندگان بتوانند آزادانه و فارغ از فشارهای بیرونی به هر آن که خود

صالح می دانند رأی دهند.[۱۳۹] اعضای محفل روحانی ملی که امور جامعه بهائی را در سطح کشور اداره می کند ساالنه از طریق
نمایندگان منتخب محافل روحانی محلِی سراسر کشور انتخاب می شوند.[۱۴۱] نمایندگان محافل محلی، اعضای محفل روحانی
ملی را از بین کلیه اعضای جامعه بهائی آن کشور با رعایت موازین انتخابات بهائی انتخاب می کنند.[۱۴۱] نه نفری که از دیگران
بیشتر رأی بیاورند به عضویت محفل ملی در می آیند.[۱۴۱] و در نهایت اعضای تمامی محفل های ملی بهائی سراسر جهان هر ۵ سال

یک بار بیت العدل اعظم را انتخاب می کنند.[۱۴۲][۱۴۱]

عالوه بر شوراهای انتخابی، موسساتی نیز هستند که به صورت انتصابی فعالیت می کنند و عمدتاً نقش مشاوره و تشویق جامعه
بهائی را بر عهده دارند.[۱۳۵][۱۳۶] مؤسسات انتصابی با تشویق و پرورش ابتکارات فردی بر پویایی جامعه می افزاید.[۱۳۴] هیئت
مشاورین قاره ای که متشکل از ۸۱ نفر است هر پنج سال توسط بیت العدل اعظم منصوب می شوند.[۱۴۳] مشاورین به محافل
روحانی مشاوره می دهند، مشوق اقدامات و ابتکارات فردی هستند و به رشد و سرزندگی جوامع بهائی کمک می کنند. برخالف
مؤسسات انتخابی، هیئت مشاورین قاره ای اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی ندارد.[۱۴۴] مشاورین قاره ای افرادی را برای کمک
با عنوان هیئت معاونین منصوب می کنند و معاونین نیز دستیارانی برای خود از جامعه بهائی برمی گزینند.[۱۴۴] در حالی که

بیت العدل اعظم

ساختار اداری
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مشرق االذکار فرانکفورت آلمان

مشاورین قاره ای در هر دو سطح قاره ای و کشوری فعال هستند، معاونین و دستیاران ایشان در سطوح منطقه ای و محلی
فعالیت می کنند.[۱۴۴] برای هماهنگی و هدایت فعالیت های مشاورین قاره ای، بیت العدل اعظم هیئتی تحت عنوان دارالتبلیغ

بین المللی برای ۵ سال منصوب می کند که متشکل از ۹ نفر است.[۱۴۴]

تقویم بهائی یک تقویم خورشیدی است که از نوزده ماه نوزده روزه به عالوه چهار روز (یا در سال های کبیسه ۵ روز) که ایام
هاء نامیده می شوند تشکیل شده است.[۱۴۵] دوران چهار (یا ۵ روزه) ایام هاء زمانی برای جشن و شادی، نیکوکاری و امور خیریه
و مهمان نوازی است و دقیقاً قبل از شروع ماه آخر در تقویم بهائی که ماه روزه داری است قرار دارد.[۱۴۶] شروع سال نو در
تقویم بهائی مطابق با نوروز و اعتدال بهاری در نیمکره شمالی است.[۱۴۶] در تقویم بهائی هر ماه نامی دارد که برگرفته از یکی از

صفات الهی است.[۱۴۷]

حیفا و عکا برای بهائیان شهرهایی مقدس اند. آرامگاه بهاءا� در عکا و آرامگاه سیدعلی محمد باب در حیفا واقع شده است.[۱۴۸]

همچنین مکانی به نام بهجی که در فاصله بین دو شهر حیفا و عکا واقع شده، جزو اماکن مقدس بهائیان است.[۱۴۹]

در آئین بهائی مفاهیم عبادت، کار و خدمت، در قالب مؤسسه مشرق االذکار
تلفیق می شوند و آثار بهائی مشرق االذکار را نمادی از پیوند عبادت و خدمت
می دانند.[۲۸] مجموعه مشرق االذکار از یک ساختمان مرکزی به عنوان محل
نیایش (معبد) تشکیل شده است و در اطراف آن موسسات عام المنفعه ای
قرار خواهند گرفت که هدفشان فراهم آوردن امکانات آموزشی، بهداشتی و
سایر خدمات در راستای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه است.[۱۵۰][۲۸]

در حال حاضر هشت معبد بهائی قاره ای یا منطقه ای بهائی در جهان وجود
دارند که واقع در استرالیا، ساموآ، اوگاندا، شیلی، آلمان، هندوستان، پاناما و

ایاالت متحده آمریکا هستند.[۱۵۱][۱۵۲]

هر یک از این معابد معماری خاص خود را دارند که با تأثیر از فرهنگ محلی و
در همخوانی با عناصر زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی بومی هر منطقه طراحی شده است.[۱۵۳] از جمله خصوصیات مشترک
در طراحی این معابد این است که همه طرحی دایره وار، ۹ ضلع، ۹ در ورودی و گنبد دارند و پیرامون آن ها را باغ و فضای سبز

فرا گرفته است.[۲۸][۱۵۳]

در معابد بهائی موعظه یا آداب و آئین خاصی انجام نمی پذیرد.[۱۵۳] برنامه دعا و نیایش در این معابد شامل قرائت آثار بهائی و
متون دینی سایر ادیان است که می تواند به زبان های مختلف و به شکل قرائت ساده یا همراه با آواز صورت گیرد.[۲۸][۱۵۳] معابد

بهائی به روی همگان از هر دین، نژاد، ملیت، قوم و جنسیت باز هستند.[۱۵۳]

در اردیبهشت سال۱۳۹۱ (آوریل ۲۰۱۲) شورای حاکمٔه بین المللی دیانت بهائی، بیت العدل اعظم، برنامٔه ساخت دو معبد ملی (در
جمهوری دموکراتیک کنگو و پاپوآ گینه نو) و ۵ معبد محلی (باتامبانگ در کامبوج، بیهار شریف در هندوستان، ماتوندا سوی در
کنیا، نورته دل کائوکا در کلمبیا و تانا در وانواتو) را اعالم کرد.[۱۵۴] معبد بهائی باتامبانگ در کامبوج در سپتامبر ۲۰۱۷ (شهریور

۱۳۹۶) بازگشایی شد[۱۵۵] و معبد بهائی محلی نورته دل کائوکا در کلمبیا در ژوئیه ۲۰۱۸ (مرداد ۱۳۹۷) افتتاح شد.[۱۵۶]

تقویم بهائی

جای های دینی بهائیان

اماکن مقدس بهائیان

معابد بهائی

آثار بهائی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Bahai_how_frankfurt.jpg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DB%8C%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%A2_%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C


مشرق االذکار سانتیاگو شیلی

عکسی از عباس افندی مشهور به عبدالبها

کتاب ها و نامه های بسیاری توسط بهاءا�، عبدالبهاء و شوقی افندی نوشته
شده است که همگی جزو آثار بهائی دسته بندی می شوند.[۱۵۷] در آئین بهائی
آثار باب و بهاءا� به عنوان وحی یا کالم الهی، متون و سخنرانی های
عبدالبهاء و آثار شوقی افندی به عنوان تفسیر و تبیین رسمی و آثار بیت
العدل اعظم به عنوان تشریع و توضیحات رسمی در نظر گرفته

می شود.[۱۵۸]

بهاءا� متون متنوعی شامل کتاب، نامه و رساله از خود بر جای
گذاشته است که بهائیان آن ها را کالم خدا در نظر می گیرند.[۱۵۷] آثار بهاءا�
در اصل خود به زبان فارسی و عربی نگاشته شده است و امروز به بیش از

هشتصد زبان ترجمه شده است.[۱۵۷] برخی از این آثار عبارتند از:

کتاب اقدس

کتاب ایقان

کلمات مکنونه فارسی

کلمات مکنونه عربی

کتاب بدیع

اشراقات

اقتدارات

هفت وادی

چهار وادی

دریای دانش

جواهر االسرار

رساله مدنیه

رساله سیاسیه

خطابات (سه جلد)

مکاتیب (نه جلد)

مفاوضات

مقاله شخصی سیاح

تذکرة الوفاء

مجموعه الواح به افتخار بهائیان پارسی

الواح وصایا

آ آ آ

آثار بهاءا�

آثار عبدالبهاء

سرکوب و آزار و اذیت بهائیان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Templo_Bah%C3%A1%27%C3%AD_de_Sudam%C3%A9rica_(32383136153).png
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B0%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%E2%80%98Abdu%E2%80%99l-Bah%C3%A1_portrait.jpg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD_%D9%88%D8%B5%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C


مقام اعلی آرامگاه سید علی محمد باب

مونا محمودنژاد یکی از بهائیانی بود که پس
از انقالب ۱۳۵۷، در هفده سالگی در ایران،
اعدام شد. ده ها زن بهائی نیز با او اعدام

شدند.

از ابتدای پیدایش آئین بابی در سال ۱۸۴۴ میالدی و پس از آن آئین بهائی در
۱۸۵۲ میالدی مخالفت و سرکوب توسط علمای دینی شیعه و حکومت قاجاریه
با این دو آئین آغاز شد. بهائی ستیزی در دوران حکومت قاجاریه در ایران به
اشکال گوناگون دیده می شد. انتشار مطالب بر ضّد آئین بابی و بهائی و تبعید،
حبس، شکنجه و قتل و کشتار پیروان، از روش های رایج بهائی ستیزی در آن
دوران بود.[۱۶۰][۱۶۱] بهائی ستیزی در دوران حکومت پهلوی نیز اگرچه نسبت
به دوران قاجاریه کم تربود، ولی به همان َاشکال سابق ادامه داشت.[۱۶۰][۱۶۱]
در دوران قاجار آزار و اذیت ها بیش تر از طرف عوامل محلی صورت
می گرفت و حکومت مرکزی گاهی از این برخوردها حمایت می کرد و گاهی به
دلیل ترس از دست دادن کنترل با آن ها مخالفت می نمود.[۱۶۰] اما در دوران
پهلوی با قوی تر شدن حکومت مرکزی، این خود دولت بود که به تدریج عامل

اصلی آزار و اذیت بهائیان شد. در نتیجه شکل آزار و اذیت ها از
حرکت های تهاجمی عوام در دوران قاجار تغییر کرد و ماهیتی اداری
به خود گرفت که اغلب همراه با بخشنامه ها و آئین نامه های دولتی

بود.[۱۶۰]

در دورٔه جمهوری اسالمی (از انقالب ۱۳۵۷ تاکنون) بهائی ستیزی
مجددًا به شکلی شدید و مستمر ادامه یافته است. بعد از انقالب
ایران و به قدرت رسیدن مسلمانان شیعه در راس حکومت،
تبعیض های اجتماعی و تبلیغات منفی از سوی حکومت و نهادهای
وابسته به آن، علیه اصول دیانت بهائی و باورمندان به آن به شکلی
�سازمان یافته�[۱۶۲] شکل گرفت.[۱۶۳] بر خالف دوران های قبل که
بهائیان قربانیان اقدامات پراکنده حکومتی بودند، پس از انقالب
اسالمی طرح مشخص و برنامه ریزی شده ای برای نابودی جامعٔه

بهائی شکل گرفت.[۱۶۰]

خمینی قبل از اینکه به قدرت برسد دشمنی خود با بهائیان را اعالم
کرده بود و واضح ساخته بود که اقلیت سیصد هزار نفرٔه بهائیان

ایران که بزرگ ترین اقلیت دینی کشور بود از حقوق پایٔه انسانی که سایر اقلیت های
دینی برخوردار بودند محروم خواهند شد.[۱۶۱] پس از انقالب قانون اساسی جدید
کشور به عمد بهائیان را به رسمیت نشناخت و برای آن ها هیچ حقی قائل نشد.
دادگاه های جمهوری اسالمی ایران به نوبٔه خود از بهائیان در برابر قتل و ضرب و
تعرضات دیگر حمایت نمی کنند و آنان را مشمول حق دریافت خسارت ندانسته به این
ترتیب هر آزار و تجاوزی به بهائیان مجاز انگاشته می شود و مصونیت قضایی

دارد.[۱۶۱]

دبیرکل سازمان ملل متحد، بان کی مون، در گزارش سال ۲۰۱۶ خود در ارتباط با
وضعیت حقوق بشر در ایران، بهائیان را ستم دیده ترین اقلیت دینی ایران نامید.[۱۶۴]

از جمله موارد سرکوب و آزار و اذیت بهائیان ایران پس از انقالب ۱۳۵۷ می توان به
موارد زیر اشاره کرد:

ممنوع اعالم کردن تمامی موسسات (شوراهای انتخابی) و فعالیت های جامعٔه
بهائی[۱۶۰][۱۶۱]

دستگیری و اعدام اعضای شوراهای انتخابی بهائی در سطح محلی و ملی
[۱۶۰]
(محفل های ملی و محلی)

مصادره اماکن و دارایی های متعلق به جامعٔه بهائی[۱۶۰][۱۶۱]
مصادره و تخریب امکان دینی و قبرستان های بهائی[۱۶۰][۱۶۵]

زندان و شکنجه بهائیان[۱۶۰][۱۶۱]

«یک بهائی، پر از اضطراب، دارد زندگی
می کند. هیچ بهائی نمی تواند فکر کند که
حتی برای متوفیانش سنگ قبرِ درست و
حسابی بگذارد؛ تمام اماکن مقدسی که
برای بهائیان وجود داشته، با خاک،
یکسان شده. اموال بهائیان، غصب
می شود به عنوان بیت المال؛ در سال های
اولیٔه انقالب، ۲۰۰ نفر بهائی، تنها به خاطر
بهائی بودن، کشته شدند. در سال[های]
اخیر، دوباره، بهائی ها را زندانی

می کنند»� 
شبنم طلوعی[۱۵۹]

»

«

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Shrine_of_the_B%C3%A1b_in_Haifa_6801-11.jpg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Mona_Mahmudnizhad.jpg
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%86%D9%85_%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%B9%DB%8C


اخراج بهائیان/ممانعت از اشتغال آن ها در مشاغل دولتی[۱۶۰]
ایجاد شرایط فشار بر صاحبان مشاغل برای اخراج کارکنان بهائی خود[۱۶۰]

عدم پرداخت حقوق بازنشستگی و صدور دستور مبنی بر اینکه بهائیان حقوق های دریافتی پیشین خود را بازگردانند[۱۶۰]
تعطیل کردن مغازه ها و کسب و کارهای بهائیان[۱۶۰][۱۶۴]

محرومیت از تحصیل در مدارس و دانشگاه ها[۱۶۰][۱۶۵][۱۶۶][۱۶۷][۱۶۸]
ممانعت از ثبت ازدواج بهائیان[۱۶۰]

عدم صدور جواز کفن[۱۶۰]
مصادره امالک، دارایی های شخصی بهائیان[۱۶۰][۱۶۹]

تخریب منازل[۱۶۰]
آدم ربایی و قتل[۱۶۰]

مصونیت قضایی برای متجاوزان به حقوق افراد بهائی[۱۶۰]

نفرت پراکنی و انتشار تبلیغات ضد-بهائی در رسانه ها و تحریک عموم علیه بهائیان[۱۶۴][۱۷۰]

سوزاندن بهائیان.[۱۷۱]

بر طبق مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، بهائیان عالوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از
تحصیالت دانشگاهی نیز محروم می باشند. این مصوبه که به تاریخ ششم اسفند ۱۳۶۹ (۲۵ فوریه ۱۹۹۱) صادر شده و در بند سوم
آن ذکر شده که باید از ثبت نام بهائیان در دانشگاه ها جلوگیری به عمل آید و چنانچه هویت بهائی فردی هنگام تحصیل احراز
گردد باید از تحصیل محروم شود و همچنین در ۱۱ آبان ماه سال ۱۳۸۵ نیز مجددًا به تصویب شورای انقالب فرهنگی و وزارت
اطالعات رسیده است بدین مضمون که بهائیان نمی توانند در دانشگاه ها ثبت نام کنند و در صورت ثبت نام باید اخراج

گردند.[۱۷۲][۱۷۳]

موج آزار و اذیت و سرکوب بهائیان در ایران پس از انقالب اسالمی توجه جامعٔه بین المللی را به خود جلب کرده است. مجمع
عمومی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای سارمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشر بین المللی، دولت های مختلف، دانشگاهیان
و روزنامه نگاران کشورهای مختلف، فعاالن مسلمان حقوق بشر و چهره های ترقی خواه جامعٔه ایران متوجه بی گناهی و رنج

بهائیان شده و سرکوب آن ها توسط حکومت ایران را محکوم کرده اند و خواستار پایان دادن به این آزار و اذیت شده اند.[۱۶۱]

برنارد لوئیس معتقد است که حکومت های اسالمی و جوامع مسلمان همواره در پذیرش ادیانی که پس از اسالم ظهور پیدا
کرده اند و به خدای یگانه اعتقاد دارند (مانند بهائیان) دچار مشکل فراوان بوده اند؛ چرا که از یک سو نمی توان پیروان این آئین ها
را همانند پیروان ادیان چندخدایی آسیا یا انیمیست در آفریقا سرکوب کرد و از سوی دیگر هم برخورد با آن ها همانند مسیحیان
و یهودیان بها دادن به آن هاست. به عالوه پذیرش آن ها مغایر پذیرش ختمیت وحی در زمان زندگی پیامبر اسالم است.[۱۷۴] آدام
سیلورشتاین معتقد است که به علت ضعف ایران در قرن بیستم مردم ایران به دنبال علتی برای این موضوع بودند و به همین
تئوری های توطئه ای از اینکه یهودیان، بهاییان، فراماسون ها و… مقابل پیشرفت ایران می ایستند به وجود آمد و بین مردم و

حتی قشرها تحصیل کرده جامعه محبوبیت یافت.[۱۷۵]

مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی

واکنش ها به بهائی ستیزی

علل بهائی ستیزی

تئوری توطئه
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باغ بهائی در حیفا اسرائیل

بابیه

شخصیت های اصلی

سید علی محمد باب-یحیی صبح ازل
مالحسین بشرویه-محمدعلی بارفروشی

طاهره قرةالعین-حروف حی

نوشته ها

کتاب بیان-قیوم االسماء
کتاب جزآ-کتاب پنج شأن

کتاب الحیات-کتاب لعالی و مجالی

تئوری های توطئه در ایران مجموعٔه از باورها هستند که سیر وقایع و تاریخ
ایران و سیاست آن را به نیروهای متخاصم خارجی و سازمان های مخفی
نسبت می دهند. در روانشناسی اجتماعی معاصر این تئوری های به عنوان
مجموعه هایی بسط یافته از �توهمات جمعی� تعریف می شوند.[۱۷۶] یکی از
گروه هایی که در ایران علیه آن ها تئوری توطئه مطرح شده است بهائیان

هستند.[۱۷۷]

اعتقاد به توطئه پیروان آیین بهائیت بر پایه سندی جعلی منسوب به شاهزاده
دیمیتری ایوانوویچ دالگوروکف (معروف به کنیاز دالگورکی)، سفیر کبیر
روسیه در ایران در سال های ۱۲۶۳ تا ۱۲۷۰ است. این سند مّدعی است
شاهزاده بابیت و بهائیت را به منظور تضعیف تشیع و به طور کلی تضعیف
ایران به وجود آورده است.[۱۷۸] این سند در تهران در اواخر دهه ۳۰ میالدی
پخش شد و از آن به بعد در مباحثات مسلمانان به طور وسیعی برای اثبات

اینکه بهائیان توسط روس ها، و بعد انگلیس ها یا آمریکایی ها یا هر دو کنترل می شدند استفاده می شد.[۱۷۹] عالوه بر این، از
آنجایی که مرکز جهانی این آئین در شهر حیفا قرار گرفته است، آئین بهائی از دید برخی، یک سازمان صهیونیستی در نظر گرفته
می شود تا یک دین؛ برخی نویسندگان آن را حتی با فراماسونری[ب] و بنیادگرایی اسالمی مرتبط دانسته اند. برخی نیز بهائیان را

به حمایت مالی از انقالب اسالمی متهم کرده اند.[۱۸۰]

برخی از ادعاهای بی پایه و متناقضی که در ایران در مورد بهائیان مطرح می شود، عبارتند از اینکه آیین بهائی یک جنبش سیاسی
است نه یک دین یا اینکه بهائیان عامالن و جاسوسان اسرائیل و صهیونیسم هستند یا بهائیان جاسوس و عامل امپریالیسم
آمریکایی، انگلیسی یا روسی هستند… و بی پایه بودن همه این ادعاها از سوی سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و
محققان بی غرض به اثبات رسیده است.[۱۸۱] برای مثال اتهام ارتباط با صهیونیسم و جاسوسی برای اسرائیل به این دلیل مطرح
می شود که مرکز روحانی و اداری جامعٔه جهانی بهائی در عکا و حیفا در اسرائیل قرار دارد که تنها دلیل این مسئله این است که
بهاءا� توسط مقامات ایرانی و عثمانی زندانی و در سال ۱۸۶۸ به عکا تبعید شد و در سال ۱۸۹۲ در همان جا درگذشت.[۱۸۱]
بهائیان در حالی عامل صهیونیسم قلمداد می شوند که آئین بهائی در سال ۱۸۹۰ و قبل از تشکیل جنبش صهیونیسم، در فلسطین

مرکز جهانی خود را بنا نهاده بود.[۱۸۲]

پس از تیرباران سید علی محمد باب در سال ۱۸۵۰، پیروانش که به �بابی�،
مشهور بودند، بر پایٔه گفتٔه باب در کتاب بیان، در پی موعود آیین بابی-که
در کتاب بیان با عنوان «من یظهره ا�» از او شده است-می گشتند.[۱۸۳]
در سال ۱۸۶۳ بهاءا�، برادر بزرگ تر میرزا یحیی نوری، خود را
«من یظهره ا��، موعود کتاب بیان، معرفی کرد؛[۱۸۴] بیشتر بابیان به او
باورمند شده و بهائی نامیده شدند؛[۱۸۵] با این حال، گروه اندکی که به
پیروی از میرزا یحیی نوری (معروف به صبح ازل) بابی ماندند، ازلی نام
گرفتند. ازلیان با پنهان کردن هویت دینی خود، عمالً در جامعه اسالمی،

حل شدند.[۱۸۶]

یاران ایران

ایادی امرا�

جدا شدن بهائیان از بابیان

بزرگان، سرشناسان و نیز کنشگران برجستٔه
ایرانی بهائی

گروه های بهائی

جستارهای وابسته
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�� طبق آمار دانشنامه بریتانیکا (سال ۲۰۱۰) مسیحیت در ۲۳۲ کشور و بعد از آن
آئین بهائی در ۲۲۱ کشور پراکنده شده اند.

�� این در حالی است که به گفته شهابی، فراماسون ها بهائیان را در جمع خود راه
نمی دادند و مسئولین آیین بهائی نیز اجازه ورود به تشکیالت فراماسون ها را به

بهائیان نمی دهند.
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فهرست مقاالت بهائی 

احکام بهائی
از ویکی پدیا، دانشنامٔه آزاد

به اعتقاد بهائی، احکام شامل دو بعد مکّمل هستند. یک بُعد، شامل احکام اخالقی می شود که در گذر زمان تغییرناپذیرند و در

به بُعد دیگر شامل احکامی است که هدف نظم بخشی  و درستکاری.  به صداقت  ادیان مختلف مشترک هستند؛ مانند دعوت 

زندگی اجتماعی را دارند و که بعضی از آنها در بستر زمان قابلیت تغییر دارد، مانند بعضی احکام مربوط به ازدواج.[١][٢] بسیاری

از احکام مربوط به زندگی معنوی و اجتماعی فرد در آئین بهائی در «کتاب اقدس» از آثار بهاءالله ذکر شده اند. اگر چه بسیاری از

به توجه  با  قوانین جدید  از  استفاده  امکان  بهاءالله  استفاده هستند،  قابل  امروزی  در جامعه  اقدس  کتاب  در  موجود  قوانین 

مقتضیات جامعه بهائی را فراهم آورده و این قوانین اندک اندک دراین آئین ظهور یا تغییر می کنند. [٣] رعایت احکام فردی مانند

[٤][٥] بهاءالله احکام را به از وظایف شخصی فرد محسوب می شوند.  و نماز در عین حالی که وظیفه ای همگانی هستند  روزه 

انسان ها ترّقی روحانی  عامل  را  احکام  بلکه  نمی گیرد،  نظر  در  یا مجازات  به هدف اجرای حکم  یک چارچوب کیفری  عنوان 
می داند.[٣][٦] بهاءالله در کتاب اقدس از پیروان خود می خواهد که احکام را با نیت و عشق به بهاءالله عمل نمایند.[٧][٦]

در احکام بهاءالله سه جنبه می توان مشاهده کرد: یک احکامی که به رابطٔه افراد با خدا می پردازد، جنبٔه دوم به مربوط به آن

دسته امور جسمانی و روحانی است که نفعشان به طور مستقیم به افراد می رسد و جنبه سّوم احکامی که در ارتباط با رابطٔه بین

افراد با یکدیگر و بین افراد و جامعه می باشد. احکام کتاب اقدس را به طور کّلی می توان تحت عناوین زیر طبقه بندی کرد: احکام

مربوط به نماز و روزه، مسائل شخصی از جمله موارد مربوط به ازدواج، طالق، ارث، دسته ای از احکام که شامل اوامر، نواهی و
نصایح و باالخره دسته ای که بعضی از احکام و شرایع ادیان قبل را نسخ می نماید.[٣]

۱ مفهوم احکام در آئین بهائی
۲ برخی از احکام
۲.۱ نماز

۲.۲ خواندن آثار الهی و دعا و نیایش
۲.۳ روزه

۲.۴ ازدواج
۲.۵ طالق

۲.۶ مشرق االذکار
۲.۷ نظافت و بهداشت

۲.۸ معاشرت با همه اهل عالم
۲.۹ تدفین

۲.۱۰ بهره پول
۲.۱۱ جنبه هایی از زندگی شخصی

۲.۱۲ احکام جزایی

۳ سایر احکام
۴ پانویس

۵ منابع

در آئین بهائی، احکام به صورت مجموعه ای از باید و نباید که ترس از مجازات ضامن اجرایی آن باشد، مطرح نمی شود.[٨] بهاءالله

احکام را بخش جدایی ناپذیر ترّقی معنوی انسان می داند.[٨] بهائیان معتقدند همان طور که اگر فردی از بام ساختمان بلندی به

پایین بپرد به دلیل نادیده گرفتن قوانین فیزیکی عالم دچار صدمه می شود، زیرپا گذاشتن قوانین معنوی که بر عالم وجود حکمفرماست نیز به انسان از نظر معنوی لطمه وارد
می سازد.[٨] در این دیدگاه، احکام دینی به انسان کمک می کند که خود را با قوانین معنوی که بر عالم حکمفرماست وفق دهند.[٨]
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در آئین بهائی احکام غالبًا نه به دستوالعمل های جزئی برای موقعیت های متفاوت بلکه به به شکل اصول کلی ارائه شده است که در بسیاری موارد هر فرد به شکلی که در زندگی

خود و در هر موقعیت مناسب می بیند این اصول را به کار می گیرد.[٩] تعالیم بهائی دربارهٔ بسیاری از جنبه های زندگی اظهارنظری نمی کنند.[٩] در برخی موارد، به صراحت ذکر شده

که یک موضوع خاص مسئلٔه انتخاب فردی است و نه حکم الهی همچنین در مورد برخی از احکام اجتماعی آئین بهائی که هم اکنون به اجرا گذاشته می شوند نیز تأکید کّلی

شدیدی بر آگاهی، درک و عقالنیت فرد است.[٩] بر طبق بیانات بهاءالله، بهائیان احکام بهائی را باید با سرور و از روی عشق اجرا نمایند.[٨] در آئین بهائی هیچ فردی مسئول این

نیست که بر دیگران نظارت کند که آیا احکام را رعایت می کنند یا خیر.[٩] در نظر بهائیان فرد فقط پاسخگوی خداست و هر شخص مسئولیت بهبود و به انضباط درآوردن رفتار و

اعمال خود را دارد.[٩] در دیانت بهائی طبقٔه روحانیون و علمای دینی که بتوانند احکام الهی را وضع یا تفسیر کنند وجود ندارد.[١٠] محافل روحانی محّلی و مّلی وظیفٔه به کاربندی
احکام اجتماعی بهائی را بر عهده دارند.[١٠]

مبنای احکام بهائی آثار مکتوب و رسمی بهاءالله مانند کتاب اقدس و ضمائم آن به همراه تبیینات و توضیحات عبدالبهاء و شوقی افندی و قوانین وضع شده توسط بیت العدل اعظم
است.[٩] حکایت های شخصی و روایت های شفاهی از زندگی بهاءالله یا دیگر بزرگان این آئین، نمی توانند به هیچ وجه مبنایی برای تعیین احکام باشند.[٩]

بهاءالله تعدادی فرایض معنوی برای پیروانش تعیین کرده است که می توان از میان آنها به نماز و مطالعٔه آثار بهائی به صورت روزانه و روزه اشاره کرد.[١١] این اعمال به عنوان
وسیله ای برای نزدیکی بیشتر فرد به خدا و پرورش صفات معنوی در او در نظر گرفته می شود.[١١]

دعا و نیایش جایگاهی اساسی در آئین بهائی دارد.[١١] بر طبق احکام بهائی، نماز روزانه عبادتی است که هر روز باید توسط فرد به جا آورده شود. سه نماز روزانه وجود دارد که فرد
حق انتخاب از میان آنها را دارد. نماز صغیر (کوچک) و نماز کبیر (بزرگ) یک مرتبه در روز و نماز وسطی (متوسط) سه مرتبه در روز باید ادا شوند.[١١]

عالوه بر نماز روزانه، بهائیان تشویق شده اند که به طور مرتب چه در زندگی فردی و چه در مواقعی که دور هم جمع می شوند به دعا و نیایش پردازند.[١٢] تعداد بسیاری مناجات و

دعا از بهاءاالله و عبدالبهاء به اصل فارسی و عربی یا به صورت ترجمه به سایر زبان ها موجود است که برای این منظور استفاده می شود.[١٢] بسیاری از دعاهای بهائی طلب یاری از

خدا برای رشد صفات و خصائل معنوی می کند یا تقاضای حفظ، بخشش، یاری، هدایت، کمک در انتشار آئین بهائی و برقراری اّتحاد و وحدت با دیگران دارد.[١٢] همچنین دعاهایی
برای کودکان، والدین و همسران وجود دارد.[١٢] دعاهای مخصوصی نیز هست که در هنگام سفر، مراسم ازدواج یا خاکسپاری، ماه روزه و ... می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.[١٢]

معموًال شکل تعیین شده ای برای خواندن چنین دعاهایی وجود ندارد، اّما توصیه شده است که افراد در خلوت به دعا و مناجات پردازند.[١٣] حالت و روحّیه ای که با آن دعا خوانده

می شود بسیار مورد تأکید قرار می گیرد: هر چه شخص منقطع تر شود، دعاهای او خلوص و تأثیر بیشتری خواهد داشت.[١٣] بهائیان خواندن دعا و مناجات را جهت ابراز محبت به

خدا می دانند و نه از جهت ترس از خداوند یا ترس از آتش جهنم و نه به امید بهشت. بهائیان دعا خواندن و مناجات با خدا را مانند زمانی می دانند که انسان مفتون محبت دیگری

می شود و هیچ گاه از ذکر و یاد معشوقش سکوت نمی کند. پس چقدر سخت است برای انسانی که مفتون محبت خداوند باشد و از ذکر او دم فرو بندد. فرد روحانی در دیانت بهائی
کسی است که از هیچ چیز مسرت نیابد مگر به ذکرالهی.[١٤]

بهائیان معتقدند؛ تنها تالوت و تعمق در آیات خداوند است که می تواند باعث ایجاد سرور حقیقی در انسان شود. آیات الهی از نظر بهائیان آیاتی است که فرستادگان خداوند هم چون

موسی، عیسی، کریشنا، بودا، ابراهیم، محمد، باب و بهاءالله با استفاده از قدرت وحی خداوندی نازل فرموده اند آورده اند.[١٥] از دیگر فرائض دینی برای بهائیان، مطالعٔه قسمت هایی از
آثار بهاءالله در هر صبح و شب و تفکّر بر معنای آنها و همچنین تکرار ذکرالله ابهی ٩٥ مرتبه در شبانه روز است.[١٢]

به حکم بهاءالله، بهائیان ١٥ تا ٧٠ ساله، هر سال در آخرین ماه از تقویم بهائی (معموالً مطابق ٢–٢١ ماه مارس)، روزه می گیرند.[١٣] در زمان روزه بهائیان از طلوع تا غروب خورشید

از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات پرهیز می کنند.[١٣] برای افراد بیمار، زنان در دوران قاعدگی، بارداری و شیردهی، افرادی که در مشاغل دشوار مشغول به کار هستند یا
مسافران معاقیت هایی وجود دارد.[١٣]

دوران روزه، دورانی برای دعا، نیایش و توجه و تفکر در نظر گرفته شده است که در آن فرد از امیال خودمحورانه پرهیز می کند و تالش می کند تا زندگی خود را به سمتی سوق دهد

آن نظارتی داشته و اجرای  رعایت  بر  و مؤسسات بهائی حق ندارند  و مسئولّیت معنوی فردی است  که نیروهای معنوی درونی روحش جانی دوباره یابند.[١٣] روزه یک وظیفه 
باشند.[١٣]

اّما ازدواج حکمی اجباری تعالیم بهائی اهّمّیت ازدواج و زنگی خانوادگی را هم برای فرد و هم برای کل اجتماع مورد تأکید قرار می دهد.[١٦] بهائیان به ازدواج تشویق شده اند، 

برخی از احکام

نماز

خواندن آثار الهی و دعا و نیایش

روزه

ازدواج
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اّما ازدواج حکمی اجباری تعالیم بهائی اهّمّیت ازدواج و زنگی خانوادگی را هم برای فرد و هم برای کل اجتماع مورد تأکید قرار می دهد.[١٦] بهائیان به ازدواج تشویق شده اند، 

نیست.[١٦] این ازدواج عالوه بر ارتباط جسمانی باید روحانی نیز باشد. ازدواج در آئین بهائی اتحاد زن و مرد است هدف اصلی پرورش روح و ایجاد هماهنگی و وحدت بین دو شریک
زندگی است.[١٧] ازدواج حقیقی رابطه ای جسمی و معنوی است که در تمام عوالم الهی ادامه می یابد.[١٦]

از شرایط ازدواج بهائی این است که هر دو نفر به سن بلوغ (١٥ سال) رسیده باشند و قبل از این سن، نامزدی نیز نمی تواند صورت گیرد.[١٦] ازدواج بهائی منوط به رضایت دو فردی

که قصد ازدواج دارند و والدین آنها است.[١٦] رضایت والدین برای حفظ پیوندهای خانوادگی و جلوگیری از هرگونه اختالف در خانواده الزم در نظر گرفته شده است.[١٦] احکام

بهائی تنها ازدواج با یک همسر را در آن واحد اجازه می دهد.[١٨] بهاءالله در کتاب اقدس تعداد همسران برای یک مرد را به دو زن محدود کرده است و ذکر کرده که تک همسری

بهتر است و موجب آسایش و آرامش برای هر دو طرف است.[١٨] عبدالبهاء بعدها در توضیح این حکم اضافه کرد که به دلیل آنکه داشتن دو همسر منوط به برقراری عدالت و برابری

کامل بین هر دو است، در عمل چند همسری منوط به شرط محال است و بنابراین در ازدواج بهائی فقط تک همسری مجاز است.[١٨] احکام بهائی همچنین ازدواج موقت (صیغه) را
مجاز نمی داند.[١٨]

بهاءالله می گوید هنگام مسافرت برای آن وقتی معین کرد و اگر در موعد مقرر باز نگشت همسر او یکسال صبر نماید و در این هنگام می تواند باز هم صبر کند یا ازدواج دیگری
نماید.[١٩]

طالق طبق احکام بهائی مجاز است ولی بسیار نکوهش شده و ناپسند در نظر گرفته می شود.[١٨] بهائیان ازدواج را پیوند مقّدسی می دانند که فقط در شرایط حاد و هنگامی که چارٔه
دیگری نیست باید به آن پایان داد.[١٨]

بعد از تصمیم به جدایی، زن و شوهر باید به مّدت یکسال صبر نمایند تا طالق نهایی شود. این دوره در اصطالح بهائی، سال تربص نامیده می شود. در طول دورٔه تربص زن و شوهر

جدا از یکدیگر زندگی می کنند. اگر در هر زمان در طول این یک سال بین زن و شوهر محّبت و آشتی برقرار شد و تصمیم بر زندگی با یکدیگر نمودند، طالق منتقی است و

می توانند به زندگی مشترک با هم برگردند. در غیر این صورت، در پایان یک سال، طالق نهایی می شود و بعد از آن هر یک از زن و مرد می توانند در صورت تمایل با فرد دیگری
ازدواج کنند. محفل روحانی محلّی تالش می کند تا بین زن و شوهر توافقی دو طرفه در زمینهٔ ترتیبات مالی در دوران تربص و طالق برقرار سازد.[٢٠]

به بهترین صورت در هر شهری ساختمانی  به پیروانش دستور می دهد که  دین بهائی  بنیانگذار  بهاءالله 

مشرق االذکار گفته بناها  این  به  به ذکر پروردگار پردازند  آن  در  و  نام خداوند ساخته شود  به  ممکن 

می شود. همچنین بهاءالله گذاشتن تصاویر را در مشرق االذکار نهی کرده است. مشرق االذکارها در دین بهائی

مختص بهائیان نمی باشد و هر کس با هر دین و اعتقادی می تواند در آن به هر نوعی که عالقه و اعتقاد
دارد، به دعا با خالق خویش بپردازد.[٢١]

بهاءالله، در مورد پاکیزگی اشیاء و اجسام این چنین می گوید:

هر چیز کثیفی را می توانید با آب شستشو بدهید و پاکیزه کنید، اما آبی که حاالت ثالثه
آن یعنی رنگ و بو و مزه اش تغییر نکرده باشد[٢٢]

بدین طریق است که حکم نجاست از جمیع اشیاء برداشته شده است.[٢٣][٢٤]

خداوند برداشته است در این ظهور مبارک حکم نجاست را از جمیع اشیاء و از ملل دیگر.[٢٥]

در شریعت های سابقه و به شهادت کتب قرآن و انجیل و تورات بسیاری از چیزها و بسیاری از قبائل و طوائف در نزد پیروان ادیان نجس بودند و پیروان آن دین باید از آن اشیاء یا از
آن اشخاص دوری کنند. از نظر یهودی و نصاری که اسالم را قبول ندارند، مسلمین نجسند. مسلمین نیز مشرکین و کسانی که خدا را قبول ندارند، نجس می دانند.[٢٦]

بر هر فرد بهائی واجب است که احکام نظافت را که در زیر شرح داده می شود اجرا نماید، الزم است ذکر شود که احکام بهائی مربوط به ١٥٠ سال پیش است و در ان زمان مردم

ایران همگی در خزینه حمامهای عمومی خود را می شستند و چون اب آنها مدت زیادی عوض نمی شد، بر اثر کثرت استعمال رنگ ان تغییر می کرد، متعفن می شد و سبب اشمئزاز
می گردید و مخالف بهداشت بود.[٢٧]

۱. الاقل هفته ای یکبار به حمام برود و خود را بشوید
۲. ورود به خزینه را منع کرده اند و دستور است که از آب تمیز استفاده شود

۳. در تابستان هر روز و در زمستان هر سه روز یکبار پاهای خود را بشوید

طالق

مشرق االذکار

مشرق االذکار نیلوفر آبی، دهلی - هند. هفتمین
مشرق االذکاری که جامعه بهائی در جهان

ساخته است.

نظافت و بهداشت
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۴. هفته ای یکبار ناخن های خود را بگیرد
۵. سعی کند که از گالب و عطر استفاده نماید تا بوی خوش بدهد.

… .۶
یکی از موارد دیگر طهارت، طهارت ماء نطفه است تا دیگر اطالق نجاست ماء نطفه بر کسی نشود و کسی را به این نسبت ناهنجار نیازارند[٢٢][٢٨]

در امر بهائی به معاشرت با جمیع ملل عالم و همه مردم در نهایت صدق و صفا تأکید شده است. در این آئین، حکم جهاد منع شده و به جای آن معاشرت با جمیع ادیان به روح و
ریحان امر شده است،[٢٩] بر لزوم همزیستی مسالمت آمیز و بردباری دینی تأکید شده و نفرت و افراطی گری دینی مورد نکوهش قرار گرفته است.[٣٠]

در دیانت بهائی، اجساد مردگان به خاک سپرده می شود.[٣١] نماز مخصوصی برای هنگام خاکسپاری وجود دارد که عالوه بر آن بهائیان می توانند هر دعا یا متن دینی دیگر تمایل

داشتند در مراسم بخوانند.[٣١] احکام بهائی بیان می دارند که محل دفن میت نباید بیشتر از یک ساعت از محل فوت او فاصله داشته باشد.[٣١] از سایر آداب دفن بهائی این است که:

باید میت را شست و در کفنی از جنس کتان یا ابریشم پیچید، در انگشت او انگشتری قرار داد که روی آن آیه ای به این مضمون نوشته شده است که از خدا به وجود آمد و سوی

خداوند برمی گردم، از غیر او بریده و به اسم بخشنده و مهربان او متمسکم.[٣٢] برای ادای احترام به بدن که جایگاه قبلی روح بوده است، میت را در تابوتی از جنس چوب، بلور یا
سنگ قرار می دهند.[٣١] تابوت را به نحوی در خاک قرار می دهند که پایش به طرف قبله (آرامگاه بهاءالله) باشد.[٣١]

ربا یا ربح نقود یا بهره پول در دین بهائی اگر به شرط انصاف و اعتدال باشد، بالمانع است.[٣٣]

با توجه به این که مردم در ان زمان، با اسم ها و روش های مختلف به انجام ربا مشغول بودند و ظاهر حالل برای آن ایجاد کرده بودند، در دین بهائی بهره پول حالل است ولی به
شروط خاص.[٣٤]

بهائیان از نوشیدن مشروبات الکلی و استفاده داروهای روانگردان نهی شده اند (مگر آنکه دکتر استفاده از آنها را تجویز نماید)[٣][٣٥][٣٦][٣٧] به دلیل اینکه این مواد عملکرد ذهن را

مختل کرده و به بدن آسیب وارد می آورد و در حالت مستی قؤه عقلی که خدا به انسان داده است، از میان می رود.[٣٧] همچنین، استفاده از مواد مخدر مانند تریاک به شدت نهی
و صحیح داشته باشد.[٣٧] تأثیر آنهاست نمی تواند تصمیم گیری اخالقی  و فرد هنگامی که تحت  و بدن آسیب می زنند  به ذهن  آنها نیز  و حرام است.[٣][٣٨][٣٩][٤٠] زیرا  شده 

استعمال دخانیات ممنوع نیست ولی تقبیح شده است.[٣٧]

در ازدواج را فقط  ابراز آن  و صحیح  راه مشروع  را سرکوب نمی کند ولی  و میل جنسی  و غریزه  از زندگی انسان در نظر می گیرد  را بخشی طبیعی  دیانت بهائی رابطٔه جنسی 
می بیند.[٣٧] بدین ترتیب هرگونه رابطهٔ جنسی قبل از ازدواج و خارج از ازدواج نهی شده است.[٣٧]> همجنس گرایی نیز در دیانت بهائی نهی شده است.[٣][٤١][٤٢]

در متون بهائی، داشتن عفت و عصمت، بهتر از صدها هزار سال عبادت ذکر شده است.[٤٣] بیت العدل اعظم مرجع حاضر دیانت بهائی، عفت و عصمت را یکی از خطیرترین و

برجسته ترین مفاهیمی ذکر می کنند که در این دوراِن انحطاط و بی بندوباری نامحدود، با آن مواجه هستیم و به بهائیان عالم دستور می دهند که بایستی نهایت سعی و جهد خود را،
در جهت ارتفاع و ارتقاء موازین و معیارهای دیانت بهائی، مبذول کنند.[٤٤]

در مورد نحؤه لباس پوشیدن، نوعی خاصی از لباس تحت عنوان «پوشش بهائی» وجود ندارد و بهائیان تنها توصیه شده اند که در لباس پوشیدن اعتدال، میانه روی و پاکیزگی را
رعایت نمایند.[٤٥] همچنین الزم نیست زنان چادر بپوشند و موی خود را بپوشانند یا اینکه مردان ریش بگذارند.[٤٥]

بهاءالله برای بعضی از جرایم مجازات هایی تعیین کرده است از جمله حبس ابد یا اعدام برای قتل یا ایجاد حریق، پرداخت دیه برای قتل غیرعمد یا تبعید، حبس و عالمت گذاشتن

بر پیشانی برای دزدی. این احکام در حال حاضر کامًال جنبۀ نظری و تئوری دارند و اجرای آنها موکول به آینده شده و بر اساس جزئیاتی خواهد بود که بیت العدل اعظم در آینده
تصمیم خواهند گرفت.[٤٦]
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یئاهب یناهج ۀعماج تياسبو - یئاهب نيئآ
· » یئاهب یّلم عماوج یاهتياسبو .تسا هتفاي رارقتسا ملاع کلامم و اهروشک یمامت رد هطقن ١٠٠٠٠٠ زا شيب رد یئاهب تنايد
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ناريا یئاهب ۀعماج تياسبو :ناريا نايئاهب
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https://www.bahai.org › pilgrimage · Translate this page

Bicentenary Bahai.org - ١٣٩٨ درگلاس نيمتسيود

سالگاد و رچه مايليو هب دينک هاگن .دندومن خوسنم ینيد تايح زا یاهبنج ناونع هب ار داهجً امسر سدقا باتک رد هللاءاهب ترضح
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هئارا ايليما و انآ ناتساد قيرط زا تقيقح ناگدنيوج هب یئاهب تنايد یفرعم ۀوحن ۀرابرد موس دحاو رد هک یاهنومن نايم نيا رد

... و رگيدکي زا راديد اب« .6 .دراد یاهژيو تيمها ،ددرگیم

دنراد رواب نايئاهب هچنآ | یدنفا یقوش ترضح تامدخ و یگدنز
هاگياج .دوب هديسرارف یئاهب تنايد »نيوکت رصع« و هدش یرپس دنديمانیم »یلوسر رصع« ار نآ یدنفا یقوش ترضح هک ینارود
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.ديدرگ هجاوم هنامحریب یتّيذا و رازآ اب رگيد راب ،روشک نيا ۀديدمتس یئاهب ۀعماج ،.ش.ه ١٣۵٧ لاس رد ناريا یمالسا بالقنا زا سپ

... تّيلوهجم زا یئاهب تنايد جورخ هب تيعضو نيا
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یئاهب تنايد خيرات دروم رد دئوس رد ناتسود یوگتفگ و ثحب
رد مظعا ليبن طسوت هک باب ترضح یگدنز ۀچخيرات دروم رد ات دندش توعد یلزنم رد ینامهم هب یناتسود دئوس رد ملهکتسا رهش رد

... و رکفت هدش تياور راونالاعلاطم باتک

https://bicentenary.bahai.org › cards · Translate this page

Bahai.org - دنهدیم ماجنا نايئاهب هچنآ | یعامتجا مادقا

تيفرظ و دوشیم هديمان »یئاهب ميلاعت زا مَهلُم نامزاس« کيً امومع ،دنکیم تيلاعف یئاهب تنايد لوصا ساسا رب هک ینامزاس نينچ

... و یريگراکب ،ديلوت یارب ار مزال ینامزاس

https://www.bahai.org › social-action · Translate this page

دنکيم هدنز ار یئاهب تنايد خيرات یتکراشم یرتائت
شيامن نارگيزاب اب دنراد یئاهب تنايد ايو اههنحص دروم رد یتالاؤس هچنانچ ات دوشیم هداد یتصرف نارگاشامت هب شيامن ناياپ زا دعب

... هدراهچ ،عومجم رد .دنزادرپب باوج و لاؤس هب

https://bicentenary.bahai.org › ty-try-... · Translate this page

یئاهب تنايد لوصا هراب رد یرصم لافطا یرنه یاهراک
هللاءاهب ترضح دلوت درگلاس نيمتسيود تبسانم هب ملاع رسارس رد عماوج و دارفا طسوت هک یرامشیب یرنه راثآ زا یکچوک ۀنومن

.تسا هدش قلخ
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Bahai.org - دنراد رواب نايئاهب هچنآ | اههمجرت و اهتياده

ینابم ،تسا هدش یروآدرگ هللاءاهب ترضح ... و هتشاد تيمها یئاهب تنايد ۀعسوت رد هزادنایب ،سدقم راثآ رسفم ناونع هب ناشيا شقن

... ،هداد حرش ار یئاهب تنايد نيداينب قياقح و
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Bicentenary Bahai.org - دئوس ۀزوم رد یهاگشيامن نابزيم یئاهب هعماج

روشک نآ رد یئاهب تنايد خيرات دروم رد دئوس نايئاهب هعماج یاضعا ،دئوس ملهکتسا رهش رد خيرات ۀزوم رد ربتکا 18 زور بورغ

... تبحص یئاهب هاگديد زا دئوس نردم خيرات زين و
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هدنز ار یئاهب تنايد خيرات یتکراشم یرتائت .ايلارتسا ... ناتسودنه · یئاهب تنايد لوصا هراب رد یرصم لافطا یرنه یاهراک .رصم

... هب یرنه هاگشيامن .اناوستوب · دنکيم

https://bicentenary.bahai.org › bahaullah

دنراد رواب نايئاهب هچنآ | باب ترضح یگدنز
زا ،مارتحا تياهن رد و دنسانشیم یئاهب تنايد هب یهلا ۀدنهدتراشب ناونع هب ار باب ترضح رفن اهنويليم ،ملاع رسارس رد هزورما

... شبنجهمّدقم « .دنريگیمرب یهلا رون ناشيا راثآ

https://www.bahai.org › life-the-bab · Translate this page

ردناسکلا سنگآ یئاواه لها هللارما یدايا ٔهرابرد یشيامن
نپاژ هب ١٩١۴ لاس رد ناشيا .دندش انشآ یئاهب تنايد اب ايلاتيا ،مر هب دوخ رفس رد و دلوتم ولولونوه رد ١٨٧۵ لاس رد ردناسکلا مناخ

... راب نيدنچ دعب ٔههد جنپ رد و دندرک ناکم لقن
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دنراد رواب نايئاهب هچنآ | یدنفا یقوش ترضح تشذگرد
یقاب ظوفحم و دحتم ،یدنفا یقوش ترضح تشذگرد زا سپ ینارحب یاهلاس رد یئاهب تنايد هک دوب هللارما نايدايا تمه و یراي اب

... رما مظعا ناسراح نيا ۀرابرد مظعا لدعلا تيب .دنام
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ءاهبلادبع ترضح یاهرفس ۀراب رد یباتک
نيا رد یباتک و هداد خساپ یئاهب تنايد خيرات ۀراب رد نتسناد هب قايتشا هب هک تسا یعماوج رايسب زا یکي ناتسراجم یئاهب ۀعماج
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... ۴۶ باتک نيا .تسا هدرک پاچ هنيمز

Bicentenary Bahai.org - ١٣٩٨ درگلاس نيمتسيود

یارجا ،»نابات دادماب« مليف زا یتمسق شيامن اب و دش عورش یئاهب تنايد رشبم ،باب ترضح یگدنز ۀراب رد یحيضوت اب نشج ۀمانرب

... و ناکدوک طسوت کچ یلحم یاهصقر
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باب ترضح ۀيلوا ناوريپ یگدنز زا هتفرگ ماهلا یياهیشاقن
هتفرگ ماهلا باب ترضح ۀيلوا ناوريپ و یئاهب تنايد نيزاغآ یاهزور دروم رد یدنمرنه تاعلاطم زا ،دنلريا زا اهیشاقن زا هتسد نيا

... رد نيسحالم ۀناعاجش رفس اهیشاقن .تسا هدش
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موبلآ کي رد یقيسوم اب هارمه یروئام نابز هب یئاهب ۀيعدا
یئاهب تنايد هب هک یقشع اب ار وا یروئام هشير هتسناوت هژورپ نيا هنوگچ هک تفگ "یويا وهات یتاک" ۀليبق زا ناوج ناديقيسوم کي

... کي یروئام" :تفگ وا .دنزب دنويپ دراد
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ناناوج نيا .دنتخادرپ راونالاعلاطم باتک ۀعلاطم هب درگلاس نيمتسيود تبسانم هب ینامور روشک رد تسراخب رهش ناناوج زا یهورگ
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ات دندش توعد یلزنم رد ینامهم هب یناتسود دئوس رد ملهکتسا رهش رد .یئاهب تنايد خيرات دروم رد دئوس رد ناتسود یوگتفگ و ثحب

... هک باب ترضح یگدنز ۀچخيرات دروم رد
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رد ،0ّءاهب ترضح .دهدیم ليکشت ار یئاهب تنايد ۀدولاش و تسا یهلا یحو ۀلزنم هب ناشناوريپ یارب هللاءاهب ترضح راثآ هعومجم

... دلج ١٠٠ زا شيب لداعم ديعبت ینالوط یاهلاس
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١٣٩٨ درگلاس نيمتسيود
رد ،0ّءاهب ترضح .دهدیم ليکشت ار یئاهب تنايد ۀدولاش و تسا یهلا یحو ۀلزنم هب ناشناوريپ یارب هللاءاهب ترضح راثآ هعومجم

... دلج ١٠٠ زا شيب لداعم ديعبت ینالوط یاهلاس
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هب یباب و ناوج ینز ناتساد نانآ .دندش یاهمانشيامن ۀيهت هب ممصم یئاهب تنايد ۀيلوا نانامرهق یاهناتساد ندناوخ رثا رد ناناوج نيا

... اب و دندروآ رتائت ۀنحص یور هب ار بنيز مان

https://bicentenary.bahai.org › romania · Translate this page

... باب ترضح ،دنتسه "کانبات تيصخش ود" زا یدامن هک یياه یشاقن
یتمسق هدنريگرب رد ،اه هرياد نيا زا کي ره و دنکيم تياده رون یوس هب ار تّيرشب هک تسا قفا رد ديشروخ ولألت رگنايامن ،هرياد ود

... ،یبآ گنر .تسا یئاهب تنايد خيرات زا

https://bicentenary.bahai.org › nqshy... · Translate this page

Bahai.org - دنراد رواب نايئاهب هچنآ | ءاهبلادبع ترضح یگدنز

اپورا و یلامش یاکيرمآ هلمج زا ديدج یاهنيمزرس هب یئاهب تنايد راشتنا رب ءاهبلادبع ترضح ،هللاءاهب ترضح تشذگرد زا سپ

... و قرش زا ار نيرئاز یمئاد ليس .دنتشاد تراظن

https://www.bahai.org › abdul-baha · Translate this page

Bahai.org - دنهدیم ماجنا نايئاهب هچنآ | راکذالاقرشم

رد انب نيا .دش هتخاس ،ناتسنمکرت یلعف تختياپ ،دابآقشع رهش رد متسيب نرق لياوا رد راکذالا قرشم نيتسخن .ناتسنمکرت ،دابآ قشع

... طسوت )یداليم١٩٣٨( .ش.ه ١٣١٧ لاس

https://www.bahai.org › devotional-life · Translate this page

site:bahai.org " یئاهب تنايد " - Google Search https://www.google.com/search?q=site:bahai.org+" یئاهب+تنايد "&lr=lang_...

3 of 4 5/17/2021, 3:16 AM



Feedback

In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to
the 42 already displayed.
If you like, you can repeat the search with the omitted results included.

... Bicentenary - یئاهب تنايد لوصا هراب رد یرصم لافطا یرنه یاهراک

.Share .یئاهب تنايد لوصا هراب رد یرصم لافطا یرنه یاهراک .رصم

https://bicentenary.bahai.org › cards · Translate this page

Bahai.org - دنهدیم ماجنا نايئاهب هچنآ | لباقتم تدعاسم و تيامح

و تايضتقم و یئاهب تنايد ميلاعت ۀراب رد یفيصوت یثحب دوخ هنک رد دياب هللاءاهب ترضح مايپ زا مهلم یزاسهعماج دنيارف کي

.دشاب هتشاد مدرم یگدنز یارب نآ یاهدمايپ

https://www.bahai.org › action › youth · Translate this page

یئاهبتنايد

یياهب هللاءاهب ترضح bahá تيياهب لدعلا تيب

Report images

View all

یناهج حلص ۀدعو
یارب شيپ نرق کي زا شيب ،یئاهب تنايد سّسؤم هللاءاهب ترضح هک ميراد فوطعم یذفان یاهشنيب هب ار امش هّجوت منتغم تصرف ...

.دومرف غالبا ناهج ناياورنامرف هب راب نيلّوا

https://www.bahai.org › opening · Translate this page

Bicentenary Bahai.org - یرنه راثآ

هللاءاهب ترضح دلوت درگلاس نيمتسيود تبسانم هب ملاع رسارس رد عماوج و دارفا طسوت هک یرامشیب یرنه راثآ زا یکچوک ۀنومن

.تسا هدش قلخ

https://bicentenary.bahai.org › artistic... · Translate this page

یياهب ماکحا

جاودزا و تيئاهب

یئاهب تنايد رد گرم

یئاهب تنايد رد ناقيا باتک

دنتسرپ یم هچ اه یياهب

ناريا رد نايياهب یگدنز لحم

یياهب نانز باجح

یياهب نييآ باتک دولناد
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آئین بھائی دیانتی جھانی از ایران برای صلح، برابری و پیشرفت. اصول دیانت بھائی. األنواع: تاریخ آئین بھائی, تاریخچھ دیانت
بھائی, تاریخ آئین بھائی در ایران.
دین الھی یکی است  · تاریخ جامعۀ بھائی ایران  · حضرت باب  · تاریخ دیانت بھائی 

Related searches

In order to show you the most relevant results, we have omitted some entries very similar to
the 58 already displayed.
If you like, you can repeat the search with the omitted results included.

صد پرسش صد پاسخ - قسمت۶٩ - عقیده بھائی دین است یا فرقھ یا ...
28 Jun 2020 — صد Listen to – چرا عقیده بھایی یک دین الھی است؟ چرا مثال یک فرقھ یا یک گروه یا یک مذھب نیست
پرسش صد پاسخ - قسمت۶٩ - عقیده بھائی دین است ...

https://podtail.com › podcast › 100-p... Translate this page

PersianBMS - عقیده بھائی دین است یا فرقھ یا مذھب؟
28 Jun 2020 — چرا عقیده بھائی یک دین الھی است؟ چرا مثال یک فرقھ یا یک گروه یا یک مذھب نیست؟ قسمت ھای دیگر این
برنامھ. وطن دوستی مفید · دیانت بھائی و جنگ ...

https://persianbahaimedia.org › ...شنید Translate this page

عامل پلمپ مغازه ھای بھائیان کیست ؟ شنیده... - نقد تخصصي بھائیت ...
بھ این معنی کھ دولت ایران بھ این خاطر کھ فرد مغازه دار عقیده بھائی دارد مغازه او را پلمپ می کنند. این در حالی است کھ از
طرفی، تعداد بھائیان ایران طبق آمار ھای مختلف از ٣٠ ...

https://ar-ar.facebook.com › posts Translate this page

علت دشمنی با بھائیت
دلیل قرآنی بی احترامی و اذیت و آزارھای دینی و قانونی کھ نسبت بھ عقیده بھائی در ایران وجود دارد چیست؟ و چھ چیزی می تواند
اختالف بین مسلمانھا و بھائی ھا را در ایران حل ...

https://hawzah.net › Question › View Translate this page

روزنامھ استرالیائی: شانزده بھائی دیگر اعدام شدند | خانھ اسناد ...
اگر اسالم برای نجات جھان آمده، شنیدن عقیده بھائی کھ ھمھ ادیان دارای اعتبار ھستند برای شخصی متعّصب و افراطی مانند خمینی
قابل تحّمل نیست. بھائیان از طرفداران جّدی ...

https://iranbahaipersecution.bic.org › index.php › archive

پاسخ جامعھ بھائی بھ برخی اتھامات روزنامھ اطالعات | خانھ اسناد ...
کلمھ الحاد را نمیشود باین جمع خداپرست اطالق نمود زیرا عقیده بھائی مبتنی  بر پرستش و ستایش ذات پروردگار یکتا و تصدیق
بحقانیت انبیاء عظام و ائمھ اطھار و قبول ...

https://iranbahaipersecution.bic.org › ... Translate this page

Porsesh , 100 Pasokh 100 | پادکست صد پرسش صد پاسخ
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۶٩ - عقیده بھائی دین است یا فرقھ یا مذھب؟ چرا عقیده بھایی یک دین الھی است؟ چرا مثال یک فرقھ
یا یک گروه یا یک مذھب نیست چرا عقیده ...

https://feeds.transistor.fm › 100-porsesh-100-pasokh

بھائیان در محکمھ | بھائی پژوھی
24 Feb 2016 — خواھان مدعی است کھ در صورت مراجعت بھ ایران،نگران است کھ بخاطر عقیده بھائی اش مورد آزار قرار
گیرد.خواھان در سال ١٩٧٩ در ایران مدرک پزشکی خود را اخذ ...

https://bahairesearch.org › article › ...ب Translate this page

ریشھ یابی مفھومی و ماھیتی عقیده بھائی - حقیقت بھائیت
درج این مطلب در سایت حقیقت بھائیت لزوما بھ معنای تأیید آن نیست و صرفا بھ جھت تبادل نظرات این صفحھ ایجاد شده است.

http://www.baharoom.ir › news › ...ری · Translate this page

خضرائی، ھوشنگ. -- تحلیلی از مبادی اخالق در دیانت بھائی ومفھوم ...
تشریح, 49ص ؛ 22 س م. نوت, "بھ تصویب محفل ملی بھائیان پاکستان". سرعنوان موضوعي, عقیده بھائی – پاکستان. عقیده
بھائی ومشکالت اجتماعی. شماره مسلسل, 5293.

http://www.nzdl.org › gsdlmod Translate this page

صد پرسش صد پاسخ - قسمت٧٧ - روحانیون در آیین بھائی – 100 ...
jun 2020 · 100 Porsesh , 100 Pasokh 28 صد پرسش صد پاسخ - قسمت۶٩ - عقیده بھائی دین است یا فرقھ یا مذھب؟
... Later beluisteren .پادکست صد پرسش صد پاسخ |

https://podtail.nl › podcast › 100-por... Translate this page

انسان در حرکات خود مجبور است یا مختار - سخنان فروتن
این عقیده بھائی است، کھ نھ جبریون درست می گویند، کھ انسان در ھمھ شئون مجبور و مجبول است، و ھمھ چیز مقّدر شده است. و
نھ تفویضیون درست می گویند، کھ انسان ابداً در ...

http://www.ayenehejahan.com › artic... Translate this page

Porsesh , 100 Pasokh 100 | پادکست صد پرسش صد پاسخ ...
صد پرسش صد پاسخ - قسمت۶٩ - عقیده بھائی دین است یا فرقھ یا مذھب؟ 6:27 · 33. صد پرسش صد پاسخ - قسمت۶٨ - اتھام
جاسوسی اسرائیل بھ بھائیان. 7:24 · 34.

https://open.spotify.com › show Translate this page

علت دشمنی با بھائیت | نصرینو
2 Sep 2020 — دلیل قرآنی بی احترامی و اذیت و آزارھای دینی و قانونی کھ نسبت بھ عقیده بھائی در ایران وجود دارد چیست؟
و چھ چیزی می تواند اختالف بین مسلمانھا و ...

https://nasrino.ir › religious › culture Translate this page

فرقھ ضالھ بھائیھ و سوء استفاده از ایات و روایات
... و قیام ھم قیام قائم آل محمد است کھ بھ عقیده بھائی ھا میرزا علی محمد باب بوده است و ھمھ می دانند کھ میرزای نگون بخت
رنگ بیت المقدس و عکا و جبل کرمل را ندیده است .

http://sobhegharibnews.persiangig.com › Bahaiyat DOC

بدتر شدن وضعیت اقلیت ھای مذھبی ایران در دوران پسا برجام
28 Oct 2016 — عقیده بھائی از ادیان بھ رسمیت شناختھ شده در قانون اساسی ایران نیست و مسئوالن جمھوری اسالمی از آن با
عنوان "فرقھ ضالھ بھائیت" یاد می کنند.

http://panahandenews.com › mazhabii Translate this page

جامعھ بھائیان آمریکا: ھمیشھ و ھمھ جا تحت کنترل (1963-1997 ...
19 Aug 2018 — شدند بھ خاطر تکذیب و انکار عقیده بھائی، تقبیح کرد. در موارد زیادی تالش کرد بھائی بودن آن ھا را تأیید ...
نکند تا بھ آن ھا پناھندگی سیاسی داده نشود.

https://mohtadyan.com › بالگ Translate this page

آیین بھائی تحت رھبری شوقی افندی | بھائی پژوھی
16 Feb 2017 — او سپس عقیده بھائی را رھا ، و جامعھ بھائی راترک کرد ، و از سوی شوقی افندی بعنوان ناقض عھد و میثاق
اعالم شد . آقای آیتی در کتابی کھ پس از این ...

http://mail.bahairesearch.ir › article Translate this page

عقاید بھائیھا بھ قلم ابوالفضل گلپایگاني در فرائد | پایگاه ...
ابوالفضل گلپایگاني در كتاب فرائد قبل از شروع در استدالل در مقالھ ي اولي بعین عبارات خودش بیان عقیده بھائي را چنین مي
نماید: اھل بھا را عقیدت اینست كھ جمیع ...

https://www.adyannet.com › book Translate this page

پرسش و پاسخ - پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده ولی فقیھ در ...
دلیل قرآنی بی احترامی و اذیت و آزارھای دینی و قانونی کھ نسبت بھ عقیده بھائی  در ایران وجود دارد چیست؟ و چھ چیزی می تواند
اختالف بین مسلمانھا و بھائی ھا را در ایران حل ...

http://shafeinews.ir › web › guest › q... · Translate this page

فرعي سرلیكونھ
عقیده بھائی ومشکالت اجتماعی. دابرخھ دکتابتون خالصھ کړی او محتویات یی �کاره کړی, عقیده بھائی – پاکستان. دابرخھ
دکتابتون خالصھ کړی او محتویات یی �کاره ...

http://puka.cs.waikato.ac.nz › library Translate this page

بھائیت از دیدگاه منتقدان؛ سن مک گلن (قسمت اول) - بھائیت در ایران
این مطلب فراتر از چھارچوب عرف و عقیده بھائی است. بھاءهللا با ممنوع ساختن ایجاد طبقھ روحانی، در میان پیروان خود، افکار
بشری را آزاد ساختھ تا گروه و طبقھ ای نتواند ...

http://95.156.252.221 › item · Translate this page

جامعھ بھائیان امریکا : ھمیشھ و ھمھ جا تحت کنترل ( 1963-1997 )
و حتی بسیاری از بھائیانی را کھ موفق بھ خروج از کشور شدند، بھ خاطر تکذیب و انکار عقیده بھائی، تقبیح کرد. در موارد زیادی
تالش کرد بھائی بودن آنھا را تأیید نکند ...

http://ferqehayesiyasi.blogfa.com › p... Translate this page

اعطای نشان SIR از سوی حکومت انگلیس بھ عبدالبھاء(عباس افندی ...
ھمین طوری سھل انگاری شده کھ عقیده بھائی مثل نعناع در جھان ریشھ دوانده و عدد کم آنھا ھم خیلیھا حتی خبره ھای سیاست را
فریب داده. میدانستید عقیده بھائی از نظر ...

https://bayanebahaian.blogsky.com › ... Translate this page

تبارشناسي بھائیت مشخصات كتاب جمعي از نویسندگان سایت ...
حال آنكھ از عقاید مسلم بھائیان این است كھ: «عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر
اقدامي كھ براي متّحدالشكل كردن امور اجرا شود اجتناب ...

http://download.ghbook.ir › downloa... Translate this page

عیسویت در كابل | اصالح انالین
2 Jun 2010 — پیروان عقیده بھائی برای تقریباً 150 سال در کشور بھ ادای فرایض دینی شان پرداختھ اند. این گروه بصورت
برجستھ در کابل مستقر ھستند و قرار ...

https://www.eslahonline.net › ...عیسوي Translate this page

SAY10 (@ShahriarMN) | Twitter
... تحت فشار قرار بگیرد» *حکومت اسالمی سال ١٣٩٩: تعدادی از قبول شدگان در کنکور بدلیل عقیده (#بھائی بودن) از تحصیل
.pic.twitter.com/aAJeeYfYZa!محروم شدند

https://twitter.com › shahriarmn Translate this page

Rezvan_IRAN on Twitter: "با سالم دوست عزیز آقای خامنھ ای ...
31 Oct 2020 — بگیرد» *حکومت اسالمی سال ١٣٩٩: تعدادی از قبول شدگان در کنکور بدلیل عقیده (#بھائی بودن) از ...
.pic.twitter.com/aAJeeYfYZa!تحصیل محروم شدند

https://twitter.com › Rsoli10 › status Translate this page

طاھره قره العین - پایگاه جامع شناخت بھائیت
اگر معتقدین بھ عقیده بھائی را کافر یا غافل یا … بدانیم نفوذ میلیونی بدحجابی مفرط در کشوری کھ عالمھ کورانی آن را خاستگاه
اصلیترین یاران صاحب عصر و امر ...

https://bahaiat.com › ... › سران Translate this page

Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com بھائیان#
عقیده بھائی بر اینست کھ دعا نیروی مافوقی را بھ فعّالیّت وا می دارد کھ نسبتاً کمتر شناختھ شده ولی دلیلی در دست نیست کھ معتقد
شویم عمل این نیرو خارج از نظام کلّی و ...

https://www.picuki.com › tag › بھائیان · Translate this page

BLOGFA - بھائیت در ایران 4 - رسم زمانھ
ھدف از این کار، ایجاد دولت جھانی آینده با عقیده بھائی بود. اقوام اسالو(روس¬ھا، اوکراینی¬ھا و بیلوروس¬ھا) در مجالس
منطقھ¬ای مختلف، حضور می¬یافتند، در حالی کھ اقوام چند ...

http://ahadahad.blogfa.com › post Translate this page

الطایالت باب - شھید آوینی
«عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي متّحدالشكل كردن امور اجرا
شود اجتناب مي ورزد»(12). فضل الھ مھتدي معروف بھ ...

http://www.aviny.com › lataielat Translate this page

نقطھ نظر -
13 Oct 2009 — بھ عقیده بھائی یک سیستم ھمکاری مانند انجمن تعاونی باید توسط کشاورزان در سطح قصبھ درست شود کھ در
جھت حفظ منافع آنان باشد. منابع کافی را ھم ...

http://www.noghtenazar.org › node Translate this page

@bahai9 - all telegram channel posts در شناسایی آئین بھائی ...
صد پرسش صد پاسخ - قسمت ۶٩ - عقیده بھائی دین است یا فرقھ یا مذھب؟ چرا عقیده بھایی یک دین الھی است؟ چرا مثال یک فرقھ
یا یک گروه یا یک مذھب نیست ھمھ  قسمت ھا ...

https://telemetr.io › channels › posts Translate this page

بازداشت مدیران دانشگاه بھائیان ایران - ایرانیان انگلستان
7 May 2010 — این اسالمیون کھ اعتقاد دارند کھ اسالم حق و حقیقت است/ پس چرا اینقدر از عقیده بھائی ھا میترسند. حق کھ
نباید از باطل بترسد. تعداد بھائی ھا در ایران ...

https://iranianuk.com › ...بازداشت-مدیر Translate this page

تناقض در آموزه ھای بھاییت
«عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي متّحدالشكل كردن امور اجرا
شود اجتناب مي ورزد»(78). فضل الھ مھتدي معروف بھ ...

http://bahaism-news.blogfa.com › post · Translate this page

سمنان و دستورھای از باال!!! - خبرنورد
14 Mar 2009 — بھ پلمپ محل کسب ایشان نمودند جواز کسب فروشگاه لباس وی حدودا" یک ھفتھ قبل بدون ھیچ دلیل قانونی ...
و صرفا" بعلت عقیده (بھائی بودن)با عنوان

https://khabarnavard.blogspot.com › ... Translate this page

BLOGFA - شناخت فرقھ بھائیت ^... قست ششم - شیعھ دات کام ^...
«عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي متّحدالشكل كردن امور اجرا
شود اجتناب مي ورزد»(78). فضل الھ مھتدي معروف بھ ...

http://mamani1985.blogfa.com › post · Translate this page

بی اعتباری کتاب اقدس اثبات - بھائیت در ایران
گذارده، وضع وتدوین خواھد کرد، این ھم خالف مقصود است؛ زیرا چنانکھ در مقدمھ گفتیم، عقیده بھائی. ان این است. قوانینی کھ
مجالس شوری. وضع می کنند، ھر چند مقتضیات ...

http://bahaismiran.com › media › books PDF

Telegram-канал bahai9 - در شناسایی آیین بھایی ...
صد پرسش صد پاسخ - قسمت ۶٩ - عقیده بھائی دین است یا فرقھ یا مذھب؟ چرا عقیده بھایی یک دین الھی است؟ چرا مثال یک فرقھ
یا یک گروه یا یک مذھب نیست ھمھ  قسمت ھا

https://ru.tgchannels.org › channel Translate this page

فرقھ بھائیت و انحرافات عیان و پنھان آن :: مدافعان حریم آیت هللا آقا ...
«عقیده بھائی تمرکز افراطی و زیاده از حّد امور را در مرکز واحد رد می کند و از ھر اقدامی کھ. برای متّحدالشکل کردن امور
اجرا شود اجتناب می ورزد» . Image result for  تصاویر  ...

http://iranepak110kn.blog.ir › ... · Translate this page

بھائیت - فرقھ ضالھ بھائیت
«عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي متّحدالشكل كردن امور اجرا
شود اجتناب مي ورزد»(78). فضل الھ مھتدي معروف بھ ...

http://khosravi1367.blogfa.com › cat... Translate this page

Behnazar - ... ظلم جمھوري اسالمي ایران در حق بھائیان و موضوع رفع
10 Dec 2013 — و شركت ھا و مؤسسات خصوصي بدون ھیچگونھ تقصیر و بدون مجوز قانوني و صرفاً بھ جھت داشتن ...
عقیده بھائي از كار بر كنار نموده اند از جملھ وزیر بھداري ...

http://behnazar.blogspot.com › 2013/... Translate this page

خزعبالت « باب » - مرکز نشر اعتقادات
27 Aug 2008 — عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي»
متّحدالشكل كردن امور اجرا شود اجتناب مي ورزد»(34). فضل الھ ...

https://www.eteghadat.com › forum Translate this page

راھیان بھشت
13 Oct 2012 — :بھ وجود آید کھ دارای تأسیسات و تشکیالت وسیعھ است»(77) حال آنکھ از عقاید مسلم بھائیان این است کھ ...
«عقیده بھائی تمرکز افراطی و زیاده از حّد امور ...

http://rahyan-e-behesht.blogfa.com › ... Translate this page

ھمھ چیز درباره بھائیت(6)/الطائالت و دستورات من درآوردی باب
«عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي متّحدالشكل كردن امور اجرا
شود اجتناب مي ورزد»(34). فضل الھ مھتدي معروف بھ ...

http://www.soobhevesal.ir › thread884 Translate this page

شیخیھ ، بابیت و بھائی در بھائیت
5 Jun 2011 — عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي
متّحدالشكل كردن امور اجرا شود اجتناب مي ورزد (78). فضل الھ ...

http://babahai.blogfa.com › babahai Translate this page

BLOGFA - خط مقدم مبارزه بابھائیت
«عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي متّحدالشكل كردن امور اجرا
شود اجتناب مي ورزد»(78). فضل الھ مھتدي معروف بھ ...

http://antibahii.blogfa.com › ... · Translate this page

آبان ١٣٩٨ - برداشت
طبق عقیده بھائی ، شیطان وجود ندارد و اعتقاد بھ وحدت خدا و دین محوری است. دین توحیدی آخناتون (یا احتماالً یکپارچھ ) با
خدای مرکزی آتون آتون . زرتشت معموالً بھ عنوان ...

http://aliarnn4.blogfa.com › ... Translate this page

ببینید کھ «مرکز جھانی بھائی» در لغتنامھ ھای دیگر است
معمار مجتمع قادر بھ بیان عقیده بھائی بھ باغ بود. باغ ھا یکی از مھم ترین مکان ھای دین بھائی ھستند. در اینجا حرم باب است. در
آن بنیانگذار دین دفن شده است. یکی از ...

https://rookame.ru › baths › see-what... Translate this page

بھائیت - دلبــــــاخـــتــگـــان والیـــت
23 Dec 2008 — عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي»
متّحدالشكل كردن امور اجرا شود اجتناب مي ورزد»(78). فضل الھ ...

http://www.meisamc30.blogfa.com › ... Translate this page

سولدوز
14 Aug 2013 — عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي»
متّحدالشكل كردن امور اجرا شود اجتناب مي ورزد»(78). فضل الھ ...

http://www.suldozz.blogfa.com › cat... Translate this page

دستھایبشت برده یھود فراماسونری وبھاییت - یاران منتظر المھدی .عج.
«عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي متّحدالشكل كردن امور اجرا
شود اجتناب مي ورزد»(78). فضل الھ مھتدي معروف بھ ...

http://mahdi-saleh.blogfa.com › cate... Translate this page

فروردین ١٣٨٩ - پایگاه خبری الغدیر یزد
«عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي متّحدالشكل كردن امور اجرا
شود اجتناب مي ورزد»(78). فضل الھ مھتدي معروف بھ ...

http://alghadiryazd.blogfa.com › ... · Translate this page

... Orod the Great - آخرین مطالب انجمن علمی پردیس کوروش کبیر
1 Sep 2010 — عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي»
متّحدالشكل كردن امور اجرا شود اجتناب مي ورزد»(34). فضل الھ ...

http://fariad27.blogspot.com › 2010/09 Translate this page

تقلید حي عقیدة اجتماعیة كاثولیكیة ودبلوماسیة الكرسي ...
1 day ago — عقیده بھائي تمركز افراطي و زیاده از حّد امور را در مركز واحد رد مي كند و از ھر اقدامي كھ براي»
متّحدالشكل كردن امور اجرا شود اجتناب مي ورزد»(78). فضل الھ ...

http://ch.github-plus.ru › ... · Translate this page

Rob Arnesen - داستان سکس خواھر وبرادر بھ پیشنھاد خواھر
... پسر عمو را یک صفحھ با موضوع ریشھ یابی مفھومی و ماھیتی عقیده بھائی بھ پیشنھاد جناب آقای بھائی ایجاد شد لطفا بھ جھت
تبادل آرا در خودش را با نیما روحانی شیشوان ...

http://robarnesen.no › hjl › keyyc Translate this page

Four kingdoms of Daniel - Wikipedia - چھار پادشاھی دانیل
بھائی <883>پیشگویی 2300 روز و 70 ھفتھ را در ھمان تعبیر می کند بھ عقیده بھائی ، 1844 پایان دنیای قدیم و آغاز دوره
ھزاره بود. این بھ معنای پایان عصر اسالمی ، پایان ...

https://fa.wikiarabi.org › wiki › Four... Translate this page

احکام و عقاید بھایی | دین بھائی چیست و چھ می گوید |...
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https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://podtail.com/en/podcast/100-porsesh-100-pasokh/--2020-06-28/&prev=search&pto=aue
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https://persianbahaimedia.org/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8/%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://persianbahaimedia.org/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8/%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://persianbahaimedia.org/%25D8%25B9%25D9%2582%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DB%258C%25D8%25A7-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2587-%25DB%258C%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8/%25D8%25B5%25D8%25AF-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25B4-%25D8%25B5%25D8%25AF-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AE/%25D8%25B4%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://persianbahaimedia.org/%25D8%25B9%25D9%2582%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C-%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25DB%258C%25D8%25A7-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2587-%25DB%258C%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8/%25D8%25B5%25D8%25AF-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25B4-%25D8%25B5%25D8%25AF-%25D9%25BE%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AE/%25D8%25B4%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C/&prev=search&pto=aue
https://ar-ar.facebook.com/bahaicensure/posts/976295365848029:0
https://ar-ar.facebook.com/bahaicensure/posts/976295365848029:0
https://ar-ar.facebook.com/bahaicensure/posts/976295365848029:0
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://ar-ar.facebook.com/bahaicensure/posts/976295365848029:0&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://ar-ar.facebook.com/bahaicensure/posts/976295365848029:0&prev=search&pto=aue
https://hawzah.net/fa/Question/View/10271/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA
https://hawzah.net/fa/Question/View/10271/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA
https://hawzah.net/fa/Question/View/10271/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://hawzah.net/fa/Question/View/10271/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://hawzah.net/fa/Question/View/10271/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA&prev=search&pto=aue
https://iranbahaipersecution.bic.org/index.php/fa/archive/rwznamh-astralyayy-shanzdh-bhayy-dygr-adam-shdnd
https://iranbahaipersecution.bic.org/index.php/fa/archive/rwznamh-astralyayy-shanzdh-bhayy-dygr-adam-shdnd
https://iranbahaipersecution.bic.org/index.php/fa/archive/rwznamh-astralyayy-shanzdh-bhayy-dygr-adam-shdnd
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/paskh-jamh-bhayy-bh-brkhy-athamat-rwznamh-atlaat
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/paskh-jamh-bhayy-bh-brkhy-athamat-rwznamh-atlaat
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/paskh-jamh-bhayy-bh-brkhy-athamat-rwznamh-atlaat
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/paskh-jamh-bhayy-bh-brkhy-athamat-rwznamh-atlaat&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/paskh-jamh-bhayy-bh-brkhy-athamat-rwznamh-atlaat&prev=search&pto=aue
https://feeds.transistor.fm/100-porsesh-100-pasokh
https://feeds.transistor.fm/100-porsesh-100-pasokh
https://feeds.transistor.fm/100-porsesh-100-pasokh
https://bahairesearch.org/article/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87
https://bahairesearch.org/article/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87
https://bahairesearch.org/article/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://bahairesearch.org/article/%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AD%25DA%25A9%25D9%2585%25D9%2587&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://bahairesearch.org/article/%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AD%25DA%25A9%25D9%2585%25D9%2587&prev=search&pto=aue
http://www.baharoom.ir/fa/bahairesearch/news/416/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://www.baharoom.ir/fa/bahairesearch/news/416/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://www.baharoom.ir/fa/bahairesearch/news/416/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.baharoom.ir/fa/bahairesearch/news/416/%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2587-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C-%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C-%25D8%25B9%25D9%2582%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.baharoom.ir/fa/bahairesearch/news/416/%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2587-%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C-%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AA%25DB%258C-%25D8%25B9%25D9%2582%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C&prev=search&pto=aue
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0areu--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-ps-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-10&cl=CL5.8&d=HASH4f26a68e8c4a08be293b67&x=1
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0areu--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-ps-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-10&cl=CL5.8&d=HASH4f26a68e8c4a08be293b67&x=1
http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-00000-00---off-0areu--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-ps-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-10&cl=CL5.8&d=HASH4f26a68e8c4a08be293b67&x=1
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.nzdl.org/gsdlmod%3Fe%3Dd-00000-00---off-0areu--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-ps-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-10%26cl%3DCL5.8%26d%3DHASH4f26a68e8c4a08be293b67%26x%3D1&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.nzdl.org/gsdlmod%3Fe%3Dd-00000-00---off-0areu--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-0l--11-ps-50---20-about---00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-10%26cl%3DCL5.8%26d%3DHASH4f26a68e8c4a08be293b67%26x%3D1&prev=search&pto=aue
https://podtail.nl/podcast/100-porsesh-100-pasokh/--2020-08-23/
https://podtail.nl/podcast/100-porsesh-100-pasokh/--2020-08-23/
https://podtail.nl/podcast/100-porsesh-100-pasokh/--2020-08-23/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://podtail.nl/podcast/100-porsesh-100-pasokh/--2020-08-23/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://podtail.nl/podcast/100-porsesh-100-pasokh/--2020-08-23/&prev=search&pto=aue
http://www.ayenehejahan.com/article_twelve.html
http://www.ayenehejahan.com/article_twelve.html
http://www.ayenehejahan.com/article_twelve.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.ayenehejahan.com/article_twelve.html&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.ayenehejahan.com/article_twelve.html&prev=search&pto=aue
https://open.spotify.com/show/6VhU2pbKZusx4Ezvhb1qxw
https://open.spotify.com/show/6VhU2pbKZusx4Ezvhb1qxw
https://open.spotify.com/show/6VhU2pbKZusx4Ezvhb1qxw
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://open.spotify.com/show/6VhU2pbKZusx4Ezvhb1qxw&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://open.spotify.com/show/6VhU2pbKZusx4Ezvhb1qxw&prev=search&pto=aue
https://nasrino.ir/religious/culture/157497/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA/
https://nasrino.ir/religious/culture/157497/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA/
https://nasrino.ir/religious/culture/157497/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://nasrino.ir/religious/culture/157497/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://nasrino.ir/religious/culture/157497/%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA/&prev=search&pto=aue
http://sobhegharibnews.persiangig.com/Bahaiyat/Word%20Bahaiyat.doc
http://sobhegharibnews.persiangig.com/Bahaiyat/Word%20Bahaiyat.doc
http://sobhegharibnews.persiangig.com/Bahaiyat/Word%20Bahaiyat.doc
http://panahandenews.com/fa/mazhabii/631-aghaliathadarpasabarjam
http://panahandenews.com/fa/mazhabii/631-aghaliathadarpasabarjam
http://panahandenews.com/fa/mazhabii/631-aghaliathadarpasabarjam
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://panahandenews.com/fa/mazhabii/631-aghaliathadarpasabarjam&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://panahandenews.com/fa/mazhabii/631-aghaliathadarpasabarjam&prev=search&pto=aue
https://mohtadyan.com/1397/05/28/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-2/
https://mohtadyan.com/1397/05/28/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-2/
https://mohtadyan.com/1397/05/28/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-2/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://mohtadyan.com/1397/05/28/%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA/%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25A7-2/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://mohtadyan.com/1397/05/28/%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA/%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25B1%25DB%258C%25DA%25A9%25D8%25A7-2/&prev=search&pto=aue
http://mail.bahairesearch.ir/article/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://mail.bahairesearch.ir/article/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://mail.bahairesearch.ir/article/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://mail.bahairesearch.ir/article/%25D8%25A2%25DB%258C%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://mail.bahairesearch.ir/article/%25D8%25A2%25DB%258C%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AA-%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A8%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2588%25D9%2582%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C&prev=search&pto=aue
https://www.adyannet.com/fa/book/11439
https://www.adyannet.com/fa/book/11439
https://www.adyannet.com/fa/book/11439
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://www.adyannet.com/fa/book/11439&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://www.adyannet.com/fa/book/11439&prev=search&pto=aue
http://shafeinews.ir/web/guest/11;jsessionid=A56CDA2B2AD1B7044DFF43C1968FC579?p_p_id=sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M_counterFrom=2700&_sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M_mvcPath=%2FassetPublisher%2Fquestion_abstract.jsp
http://shafeinews.ir/web/guest/11;jsessionid=A56CDA2B2AD1B7044DFF43C1968FC579?p_p_id=sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M_counterFrom=2700&_sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M_mvcPath=%2FassetPublisher%2Fquestion_abstract.jsp
http://shafeinews.ir/web/guest/11;jsessionid=A56CDA2B2AD1B7044DFF43C1968FC579?p_p_id=sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M_counterFrom=2700&_sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M_mvcPath=%2FassetPublisher%2Fquestion_abstract.jsp
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://shafeinews.ir/web/guest/11%3Bjsessionid%3DA56CDA2B2AD1B7044DFF43C1968FC579%3Fp_p_id%3Dsabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M_counterFrom%3D2700%26_sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M_mvcPath%3D%252FassetPublisher%252Fquestion_abstract.jsp&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://shafeinews.ir/web/guest/11%3Bjsessionid%3DA56CDA2B2AD1B7044DFF43C1968FC579%3Fp_p_id%3Dsabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M_counterFrom%3D2700%26_sabzarticleviewer_WAR_sabzarticleportlet_INSTANCE_zmICtsiN4E1M_mvcPath%3D%252FassetPublisher%252Fquestion_abstract.jsp&prev=search&pto=aue
http://puka.cs.waikato.ac.nz/cgi-bin/library.cgi?e=d-00000-00---off-0areu--00-0--0-10-0--0-0---0prompt-10---4------4-0-1l--11-en-50-0--20-about--100-ps-1-00-0-0-11-civil-0utfZz-8-00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.366
http://puka.cs.waikato.ac.nz/cgi-bin/library.cgi?e=d-00000-00---off-0areu--00-0--0-10-0--0-0---0prompt-10---4------4-0-1l--11-en-50-0--20-about--100-ps-1-00-0-0-11-civil-0utfZz-8-00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.366
http://puka.cs.waikato.ac.nz/cgi-bin/library.cgi?e=d-00000-00---off-0areu--00-0--0-10-0--0-0---0prompt-10---4------4-0-1l--11-en-50-0--20-about--100-ps-1-00-0-0-11-civil-0utfZz-8-00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.366
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ps&u=http://puka.cs.waikato.ac.nz/cgi-bin/library.cgi%3Fe%3Dd-00000-00---off-0areu--00-0--0-10-0--0-0---0prompt-10---4------4-0-1l--11-en-50-0--20-about--100-ps-1-00-0-0-11-civil-0utfZz-8-00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00%26a%3Dd%26cl%3DCL4.366&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ps&u=http://puka.cs.waikato.ac.nz/cgi-bin/library.cgi%3Fe%3Dd-00000-00---off-0areu--00-0--0-10-0--0-0---0prompt-10---4------4-0-1l--11-en-50-0--20-about--100-ps-1-00-0-0-11-civil-0utfZz-8-00-0-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00%26a%3Dd%26cl%3DCL4.366&prev=search&pto=aue
http://95.156.252.221/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA/item/8239-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B3%D9%86-%D9%85%DA%A9-%DA%AF%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84
http://95.156.252.221/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA/item/8239-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B3%D9%86-%D9%85%DA%A9-%DA%AF%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84
http://95.156.252.221/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA/item/8239-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%B3%D9%86-%D9%85%DA%A9-%DA%AF%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://95.156.252.221/index.php/%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA/item/8239-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%259B-%25D8%25B3%25D9%2586-%25D9%2585%25DA%25A9-%25DA%25AF%25D9%2584%25D9%2586-%25D9%2582%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://95.156.252.221/index.php/%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA/item/8239-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%259B-%25D8%25B3%25D9%2586-%25D9%2585%25DA%25A9-%25DA%25AF%25D9%2584%25D9%2586-%25D9%2582%25D8%25B3%25D9%2585%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584&prev=search&pto=aue
http://ferqehayesiyasi.blogfa.com/post/97
http://ferqehayesiyasi.blogfa.com/post/97
http://ferqehayesiyasi.blogfa.com/post/97
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://ferqehayesiyasi.blogfa.com/post/97&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://ferqehayesiyasi.blogfa.com/post/97&prev=search&pto=aue
https://bayanebahaian.blogsky.com/1387/11/28/post-15/page/3
https://bayanebahaian.blogsky.com/1387/11/28/post-15/page/3
https://bayanebahaian.blogsky.com/1387/11/28/post-15/page/3
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://bayanebahaian.blogsky.com/1387/11/28/post-15/page/3&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://bayanebahaian.blogsky.com/1387/11/28/post-15/page/3&prev=search&pto=aue
http://download.ghbook.ir/downloads.php?id=6857&file=6857-f-13911210-tabar-shenasi.htm&packagename=ir.ghbook.reader&platform=site
http://download.ghbook.ir/downloads.php?id=6857&file=6857-f-13911210-tabar-shenasi.htm&packagename=ir.ghbook.reader&platform=site
http://download.ghbook.ir/downloads.php?id=6857&file=6857-f-13911210-tabar-shenasi.htm&packagename=ir.ghbook.reader&platform=site
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://download.ghbook.ir/downloads.php%3Fid%3D6857%26file%3D6857-f-13911210-tabar-shenasi.htm%26packagename%3Dir.ghbook.reader%26platform%3Dsite&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://download.ghbook.ir/downloads.php%3Fid%3D6857%26file%3D6857-f-13911210-tabar-shenasi.htm%26packagename%3Dir.ghbook.reader%26platform%3Dsite&prev=search&pto=aue
https://www.eslahonline.net/2010/06/02/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84/
https://www.eslahonline.net/2010/06/02/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84/
https://www.eslahonline.net/2010/06/02/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://www.eslahonline.net/2010/06/02/%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584/&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://www.eslahonline.net/2010/06/02/%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2584/&prev=search&pto=aue
https://twitter.com/shahriarmn?lang=en
https://twitter.com/shahriarmn?lang=en
https://twitter.com/shahriarmn?lang=en
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://twitter.com/shahriarmn%3Flang%3Den&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://twitter.com/shahriarmn%3Flang%3Den&prev=search&pto=aue
https://twitter.com/Rsoli10/status/1322598729145339910
https://twitter.com/Rsoli10/status/1322598729145339910
https://twitter.com/Rsoli10/status/1322598729145339910
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://twitter.com/Rsoli10/status/1322598729145339910&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://twitter.com/Rsoli10/status/1322598729145339910&prev=search&pto=aue
https://bahaiat.com/?page_id=444
https://bahaiat.com/?page_id=444
https://bahaiat.com/?page_id=444
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://bahaiat.com/%3Fpage_id%3D444&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://bahaiat.com/%3Fpage_id%3D444&prev=search&pto=aue
https://www.picuki.com/tag/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.picuki.com/tag/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.picuki.com/tag/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://www.picuki.com/tag/%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://www.picuki.com/tag/%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586&prev=search&pto=aue
http://ahadahad.blogfa.com/post/104/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-4
http://ahadahad.blogfa.com/post/104/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-4
http://ahadahad.blogfa.com/post/104/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-4
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://ahadahad.blogfa.com/post/104/%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-4&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://ahadahad.blogfa.com/post/104/%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-4&prev=search&pto=aue
http://www.aviny.com/occasion/jang-narm/bahaeiat/shenakht/lataielat.aspx
http://www.aviny.com/occasion/jang-narm/bahaeiat/shenakht/lataielat.aspx
http://www.aviny.com/occasion/jang-narm/bahaeiat/shenakht/lataielat.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.aviny.com/occasion/jang-narm/bahaeiat/shenakht/lataielat.aspx&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.aviny.com/occasion/jang-narm/bahaeiat/shenakht/lataielat.aspx&prev=search&pto=aue
http://www.noghtenazar.org/node/807
http://www.noghtenazar.org/node/807
http://www.noghtenazar.org/node/807
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.noghtenazar.org/node/807&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.noghtenazar.org/node/807&prev=search&pto=aue
https://telemetr.io/en/channels/1095595576-bahai9/posts
https://telemetr.io/en/channels/1095595576-bahai9/posts
https://telemetr.io/en/channels/1095595576-bahai9/posts
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://telemetr.io/en/channels/1095595576-bahai9/posts&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://telemetr.io/en/channels/1095595576-bahai9/posts&prev=search&pto=aue
https://iranianuk.com/20100507223600038/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://iranianuk.com/20100507223600038/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://iranianuk.com/20100507223600038/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://iranianuk.com/20100507223600038/%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://iranianuk.com/20100507223600038/%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586&prev=search&pto=aue
http://bahaism-news.blogfa.com/post/473/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AA
http://bahaism-news.blogfa.com/post/473/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AA
http://bahaism-news.blogfa.com/post/473/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AA
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://bahaism-news.blogfa.com/post/473/%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B6-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25AA&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://bahaism-news.blogfa.com/post/473/%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B6-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%25D8%25AA&prev=search&pto=aue
https://khabarnavard.blogspot.com/2009/03/blog-post_9387.html
https://khabarnavard.blogspot.com/2009/03/blog-post_9387.html
https://khabarnavard.blogspot.com/2009/03/blog-post_9387.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://khabarnavard.blogspot.com/2009/03/blog-post_9387.html&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://khabarnavard.blogspot.com/2009/03/blog-post_9387.html&prev=search&pto=aue
http://mamani1985.blogfa.com/post/85
http://mamani1985.blogfa.com/post/85
http://mamani1985.blogfa.com/post/85
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://mamani1985.blogfa.com/post/85&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://mamani1985.blogfa.com/post/85&prev=search&pto=aue
http://bahaismiran.com/fa/media/books/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3.pdf
http://bahaismiran.com/fa/media/books/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3.pdf
http://bahaismiran.com/fa/media/books/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3/%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3.pdf
https://ru.tgchannels.org/channel/bahai9?start=952&lang=all
https://ru.tgchannels.org/channel/bahai9?start=952&lang=all
https://ru.tgchannels.org/channel/bahai9?start=952&lang=all
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://ru.tgchannels.org/channel/bahai9%3Fstart%3D952%26lang%3Dall&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://ru.tgchannels.org/channel/bahai9%3Fstart%3D952%26lang%3Dall&prev=search&pto=aue
http://iranepak110kn.blog.ir/1396/01/19/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%20%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA%20-%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
http://iranepak110kn.blog.ir/1396/01/19/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%20%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA%20-%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
http://iranepak110kn.blog.ir/1396/01/19/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87%20%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA%20-%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://iranepak110kn.blog.ir/1396/01/19/%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2587%2520%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%2520%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA%2520-%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2588%2520%25D9%25BE%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://iranepak110kn.blog.ir/1396/01/19/%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2587%2520%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%2520%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA%2520-%25D8%25A7%25D8%25B2%2520%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%2520%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586%2520%25D9%2588%2520%25D9%25BE%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586&prev=search&pto=aue
http://khosravi1367.blogfa.com/category/10
http://khosravi1367.blogfa.com/category/10
http://khosravi1367.blogfa.com/category/10
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://khosravi1367.blogfa.com/category/10&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://khosravi1367.blogfa.com/category/10&prev=search&pto=aue
http://behnazar.blogspot.com/2013/12/1359.html
http://behnazar.blogspot.com/2013/12/1359.html
http://behnazar.blogspot.com/2013/12/1359.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://behnazar.blogspot.com/2013/12/1359.html&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://behnazar.blogspot.com/2013/12/1359.html&prev=search&pto=aue
https://www.eteghadat.com/forum/topic-t2962.html
https://www.eteghadat.com/forum/topic-t2962.html
https://www.eteghadat.com/forum/topic-t2962.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://www.eteghadat.com/forum/topic-t2962.html&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://www.eteghadat.com/forum/topic-t2962.html&prev=search&pto=aue
http://rahyan-e-behesht.blogfa.com/post/76/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA(%D8%A8%D8%AE%D8%B411%D8%A7%D9%84%DB%8C20)
http://rahyan-e-behesht.blogfa.com/post/76/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA(%D8%A8%D8%AE%D8%B411%D8%A7%D9%84%DB%8C20)
http://rahyan-e-behesht.blogfa.com/post/76/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA(%D8%A8%D8%AE%D8%B411%D8%A7%D9%84%DB%8C20)
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://rahyan-e-behesht.blogfa.com/post/76/%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2588%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA(%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B411%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C20)&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://rahyan-e-behesht.blogfa.com/post/76/%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2588%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%25D8%25AA(%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B411%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C20)&prev=search&pto=aue
http://www.soobhevesal.ir/forum/thread884.html
http://www.soobhevesal.ir/forum/thread884.html
http://www.soobhevesal.ir/forum/thread884.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.soobhevesal.ir/forum/thread884.html&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.soobhevesal.ir/forum/thread884.html&prev=search&pto=aue
http://babahai.blogfa.com/author/babahai?p=10
http://babahai.blogfa.com/author/babahai?p=10
http://babahai.blogfa.com/author/babahai?p=10
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://babahai.blogfa.com/author/babahai%3Fp%3D10&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://babahai.blogfa.com/author/babahai%3Fp%3D10&prev=search&pto=aue
http://antibahii.blogfa.com/?p=2
http://antibahii.blogfa.com/?p=2
http://antibahii.blogfa.com/?p=2
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://antibahii.blogfa.com/%3Fp%3D2&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://antibahii.blogfa.com/%3Fp%3D2&prev=search&pto=aue
http://aliarnn4.blogfa.com/1398/08?p=3
http://aliarnn4.blogfa.com/1398/08?p=3
http://aliarnn4.blogfa.com/1398/08?p=3
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://aliarnn4.blogfa.com/1398/08%3Fp%3D3&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://aliarnn4.blogfa.com/1398/08%3Fp%3D3&prev=search&pto=aue
https://rookame.ru/fa/baths/see-what-the-world-bah-center-is-in-other-dictionaries-world-bah-center.html
https://rookame.ru/fa/baths/see-what-the-world-bah-center-is-in-other-dictionaries-world-bah-center.html
https://rookame.ru/fa/baths/see-what-the-world-bah-center-is-in-other-dictionaries-world-bah-center.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://rookame.ru/fa/baths/see-what-the-world-bah-center-is-in-other-dictionaries-world-bah-center.html&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://rookame.ru/fa/baths/see-what-the-world-bah-center-is-in-other-dictionaries-world-bah-center.html&prev=search&pto=aue
http://www.meisamc30.blogfa.com/category/9?p=3
http://www.meisamc30.blogfa.com/category/9?p=3
http://www.meisamc30.blogfa.com/category/9?p=3
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.meisamc30.blogfa.com/category/9%3Fp%3D3&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.meisamc30.blogfa.com/category/9%3Fp%3D3&prev=search&pto=aue
http://www.suldozz.blogfa.com/category/3
http://www.suldozz.blogfa.com/category/3
http://www.suldozz.blogfa.com/category/3
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.suldozz.blogfa.com/category/3&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://www.suldozz.blogfa.com/category/3&prev=search&pto=aue
http://mahdi-saleh.blogfa.com/category/7
http://mahdi-saleh.blogfa.com/category/7
http://mahdi-saleh.blogfa.com/category/7
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://mahdi-saleh.blogfa.com/category/7&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://mahdi-saleh.blogfa.com/category/7&prev=search&pto=aue
http://alghadiryazd.blogfa.com/1389/01
http://alghadiryazd.blogfa.com/1389/01
http://alghadiryazd.blogfa.com/1389/01
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://alghadiryazd.blogfa.com/1389/01&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://alghadiryazd.blogfa.com/1389/01&prev=search&pto=aue
http://fariad27.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
http://fariad27.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
http://fariad27.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://fariad27.blogspot.com/2010/09/blog-post.html&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://fariad27.blogspot.com/2010/09/blog-post.html&prev=search&pto=aue
http://ch.github-plus.ru/115
http://ch.github-plus.ru/115
http://ch.github-plus.ru/115
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ar&u=http://ch.github-plus.ru/115&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ar&u=http://ch.github-plus.ru/115&prev=search&pto=aue
http://robarnesen.no/hjl/keyyc.php?ar=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://robarnesen.no/hjl/keyyc.php?ar=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://robarnesen.no/hjl/keyyc.php?ar=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://robarnesen.no/hjl/keyyc.php%3Far%3D%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B3%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B1&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=http://robarnesen.no/hjl/keyyc.php%3Far%3D%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25B3%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25B4%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B1&prev=search&pto=aue
https://fa.wikiarabi.org/wiki/Four_kingdoms_of_Daniel
https://fa.wikiarabi.org/wiki/Four_kingdoms_of_Daniel
https://fa.wikiarabi.org/wiki/Four_kingdoms_of_Daniel
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://fa.wikiarabi.org/wiki/Four_kingdoms_of_Daniel&prev=search&pto=aue
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&u=https://fa.wikiarabi.org/wiki/Four_kingdoms_of_Daniel&prev=search&pto=aue
https://www.bahaisofiran.org/what-bahais-believe
https://www.bahaisofiran.org/what-bahais-believe
https://www.bahaisofiran.org/what-bahais-believe
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&q=%D8%A2%DB%8C%D8%A7+%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%AF%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ1QIwOnoECAwQAQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&q=%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA+%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%8A+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ1QIwO3oECBQQAQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&q=%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ1QIwPHoECA8QAQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&q=%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ1QIwPXoECBIQAQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&q=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ1QIwPnoECBEQAQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&q=%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ1QIwP3oECBAQAQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&q=%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ1QIwQHoECBMQAQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&q=%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ1QIwQXoECA4QAQ
https://support.google.com/maps/answer/3184808
https://support.google.com/websearch?p=ws_settings_location&hl=en-NL
https://support.google.com/websearch/?p=ws_results_help&hl=en-NL&fg=1
https://policies.google.com/privacy?hl=en-NL&fg=1
https://policies.google.com/terms?hl=en-NL&fg=1
https://support.google.com/websearch/?p=ws_results_help&hl=en-NL&fg=1
https://policies.google.com/privacy?hl=en-NL&fg=1
https://policies.google.com/terms?hl=en-NL&fg=1
https://www.google.com/search?q=%22%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%22&client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ_AUoAXoECAEQAw
https://www.google.com/search?q=%22%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%22&client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ_AUoAnoECAEQBA
https://maps.google.com/maps?client=firefox-b-1-d&q=%22%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%22&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ_AUoA3oECAEQBQ
https://www.google.com/search?q=%22%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%22&client=firefox-b-1-d&sxsrf=ALeKk032xxuAIcAbD7k-GhIUKej-vhga0g:1621326158247&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=2ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQ_AUoBHoECAEQBg
https://www.google.com/preferences
https://www.google.com/webhp?hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjalujN5tLwAhUGG80KHX8DCFsQPAgI
https://www.google.nl/intl/en/about/products?tab=wh
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=en&continue=https://www.google.com/search%3Fclient%3Dfirefox-b-1-d%26q%3D%2522%25D8%25B9%25D9%2582%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2587%2B%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A6%25DB%258C%2522


This service was developed in an attempt to provide a more efficient search algorithm than the one offered by
DSAL, University of Chicago. It tolerates the orthographic variations seen in Persian. Keep in mind that some
definitions displayed here might be obsolete in Modern Persian. For Modern Persian you may want to try
Google Translate first.
License

Francis Joseph Steingass
A COMPREHENSIVE PERSIAN-ENGLISH DICTIONARY

 Search

 <  >  Random

ʻaqīdat, ʻaqīda عقیدة

A عقیدة ʻaqīdat, ʻaqīda: A fundamental article of religion. || Faith.

bad-ʻaqīda: Unbelieving, sceptical.
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جامعھ ای جھانی
دیانت بھائی در بیش از ١٠٠٠٠٠
نقطھ در تمامی کشورھا و ممالک

عالم استقرار یافتھ است.

وب سایت ھای جوامع ملّی بھائی »

زندگی حضرت بھاءهللا

بیت  العدل  اعظم

دویستمین سال تولد حضرت بھاءهللا

سرویس خبری جامعۀ بھائی

بانک رسانھ ای بھائی

بامداد تابان

آغوشی فراگیر

نوری برای عالم

مرزھای یادگیری

«عالم بین باشید، نھ خودبین...» — حضرت بھاءهللا
در طول تاریخ خداوند سلسلھ ای از مربیّان الھی را برای بشر فرستاده است کھ بھ عنوان مظاھر
ظھور الھی شناختھ می شوند و تعالیمشان شالودۀ پیشرفت تمّدن را فراھم آورده است. از میان این
مظاھر ظھور می توان بھ حضرت ابراھیم، کریشنا، زرتشت، موسی، بودا، مسیح و محّمد اشاره

کرد. حضرت بھاءهللا، جدید ترین این پیام آوران بیان می دارند کھ منشأ تمامی ادیان عالم یکی است و
ادیان مختلف، در حقیقت، بخش ھای متوالی یک دین الھی را تشکیل می دھند.

بھائیان معتقدند کھ اکنون نیاز مبرم نوع بشر، یافتن بینشی وحدت بخش در مورد آیندۀ اجتماع و
ماھیّت و ھدف زندگی است. چنین بینشی در آثار حضرت بھاءهللا روشن می شود.

سایر زبان ھا

عربي

中文

English

Français

िह�ी

Português

Русский

Español

Kiswahili

آنچھ بھائیان باور دارند »

عھد و میثاق حضرت بھاءهللا
سرآغاز دیانت بھائی و منشأ وحدت بی نظیر آن

حیات روح
روح جاودان، ھدف از زندگی و پرورش خصائص روحانی

خداوند و جھان خلقت
خداوند، ظھور الھی، بشریّت، جھان طبیعت و پیشرفت تمّدن

روابط ضروری
پرورش روابط بین افراد، جوامع و مؤّسسات، روابطی کھ اصل

یگانگی نوع انسان را منعکس می سازند

صلح عمومی
اصول ضروری برای دستیابی بھ صلح و ساختن یک مدنیّت نوین

جھانی

آئین بھائیآئین بھائی
وب سایت جامعۀ جھانی بھائیوب سایت جامعۀ جھانی بھائی

آنچھ بھائیان انجام می دھند »

پاسخ بھ ندای حضرت بھاءهللا
ھدف دو جانبھ: شالودۀ حیات بھائی

زندگی آمیختھ بھ نیایش
تلفیق خدمت و عبادت در حیات جامعۀ بھائی

حیات خانواده و کودکان
اھّمیّت خانواده و تعلیم و تربیت کودکان

جوانان
کوشش ھای جوانان بھائی برای مشارکت در اصالح عالم

توان مندی مؤّسسات
توسعۀ ساختارھای اداری جامعۀ بھائی و بھبود فرآیندھای

مرتبط با آن

مشارکت در حیات اجتماع
فعّالیّت و تالش دوشادوش دیگران برای پیشبرد مدنیّت

ماّدی و روحانی

کتابخانٔھ آثار بھائی »

کتابخانٔھ آثار بھائی منبع اینترنتی رسمی نصوص بھائی است و شامل منتخباتی از آثار حضرت بھاءهللا،
حضرت باب، حضرت عبدالبھاء، حضرت شوقی افندی و بیت العدل اعظم و سایر متون بھائی می   باشد.

«اگر علمای عصر
بگذارند و من فی

األرض رائحٔھ محبّت
و اتّحاد را بیابند، در
آن حین نفوس عارفھ
بر حّریّت حقیقی آگاه

شوند، راحت اندر
راحت مشاھده نمایند،
آسایش اندر آسایش.»

– حضرت بھاءهللا

© ٢٠٢١ جامعۀ جھانی بھائیتماس  |  موارد حقوقی  |  حریم خصوصی آئین بھائی
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Dari Persian
 آئین, آیین

Iranian Persian

Tajik оъин, оин (oʾin, oyin)

آئین

See also: آیین

Persian
Alternative forms
Etymology
Noun

Derived terms
Descendants
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Urdu
Etymology
Noun

( âyin)   آیین

Akin to Old Armenian օրէն (ōrēn), an Iranian borrowing.

(â'in) • آئین

1. institution, rite, ceremony, custom, ordinance, canon,
usage, prescription

2. common law (in contradistinction to the laws delivered by Muhammad)
3. mode, form, manner
4. ornament, decoration

( â'in-nâme)   آئین نامه
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From Persian آئین  m (â'in).

�� �� ٔ���ٓ • (āīn) m (Hindi spelling आईन)

1. constitution
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