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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 نیمروز  :[روزنامه]

   ۱۳۸۴شهریور ماه  ۴جمعه  ]تاریخ:[

 ۸۴۸ ]شماره:[

 

ھ. ق. مؤسس آئین جدیدی، که بنام خود او   ۱۳۱۰ی ذیقعده – ۱۲۳۳محرم  ۲بهاءهللا، شهرت میرزا حسینعلی نوری، 

شود. میرزا حسینعلی نوری ھنگام دعوت باب، بی آن که  آئین بهائی و به اصطالح پیروانش »امر بهائی« خوانده می

ی سوء قصد بابیه نسبت به ناصرالدینشاه، به زندان افتاد. پس  ھرگز با او دیدار کرده باشد، بدو گروید و بعد از واقعه

یشی پوشیده در ورین بابیه به سر برد و سپس کسوت داز آن با کسانش به عراق عرب تبعید شد. یک چند در بغداد ب

پیش حدود سلیمانیه و کردستان به سیاحت پرداخت و در مراجعت به بغداد، در باغ نجیب پاشا نزدیک بغداد، در 

هللا« ظهور او را پیش گوئی نموده  ای از بابیه دعوی کرد که »موعود« باب و کسی که باب بنام »من یظهرهعده

ه.ق( و از اینجا، بین پیروان او که »بهائی و بهائیه« خوانده شدند و سایر بابیه که برادرش   ۱۲۸۰است، اوست )

پدید آمد و بین دو برادر خالف افتاد. چندی بعد، ھر دو برادر   شمردند، تفرقهی باب میمیرزا یحیی صبح ازل را خلیفه 

را از عراق به قسطنطنیه و از آنجا به ادرنه تبعید نمودند و چون کار میرزا حسینعلی در بین بابیه رواج بیشتر یافت و  

را با پیروانش، به  اختالف بهائی و ازلی افزون شد، دولت عثمانی میرزا حسینعلی را با پیروانش به عکا و صبح ازل 

قبرس فرستاد. میرزا حسینعلی در عکا به نشر تعالیم و دعاوی خویش پرداخت و کتاب اقدس را که اساس تعالیم اوست  

در آنجا نوشت. آثار دیگرش عبارت است از ایقان، ھفت وادی، کلمات مکنونه، کتاب الشیخ و ادعیه. نیز مکاتیب او، 

ھای اروپائی ز جهت اشتمال بر افکار و آراء او اھمیت دارد و غالب این آثار به زبان که بنام الواح خوانده شده است، ا

 خوانند. نیز ترجمه شده است. میرزا حسینعلی در عکا وفات یافت. پیروانش او را »جمال مبارک« و »جمال قدم« می

( باب و بعد از او میرزا حسینعلی به بهائیان انبیاء را »مظاھراالھیه« ]الهیه[ می خوانند و معتقدند بعد از محمد )ص

عنوان مظهر االھی ]الهی[ به عالم آمده است، اما گویند که بعد از بهاءهللا الاقل تا ھزار سال دیگر، مظهر االھی 

ی اخالقی در نزد بهائیه عبارت است از وحدت افراد عالم و مساوات بین زن  ]الهی[ در عالم نخواھد آمد. مبادی عمده

ی خوانند و روزهخالفت با تعصبات ملی و سیاسی و دینی. بهائیه نماز خاص دارند که ھر روز سه نوبت میو مرد و م

کنند( و در آغاز ھر  روز تقسیم می ۱۹ماه و ھر ماه را به  ۱۹روز آخر ھر سال )سال را به   ۱۹آنها عبارت است از 

آن بخواندن اذکار و ادعیه و کتب مقدس  ماه نوزده روزه، مجمعی دارند بنام »ضیافت روز نوزدھم« که در

ازدواج و طالق و زنا و ارث نیز احکام و مراسم خاص دارند. مراکز مهم اجتماعات رسمی آنها  یدربارهپردازند. می

  ۱۹۵۳و در نزدیک شیکاگو )آمریکا( در  ۱۹۰۲آباد در »حظیرةالقدس« نام دارد که در خیلی از بالد دارند. در عشق 

العدل ملی یا  اند. مرکز محافل و امور آنها در والیات و بالد »بیتاالذکار« ساخته معبدی بنام »مشرقنیز مرکز و 

 ی اعضای آنها انتخابی است.مرکزی« نام دارد که ھمه 

 گوئیم.  »باب« و حوادثی که در دوران او و پس از او در ایران بر سر بابیه آمد، بعداً سخن می  درباره

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکترون]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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