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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[

 

 پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت   ۴ ]تاریخ:[

 

 !اسالم؟ مشرق االذکار، معبد بهائیان یا مرکزی بر ضد 

کنند، مکانی به نام »مشرق االذکار« یا معبد بهائیان یکی از مراکزی که بهائیان از آن برای تبلیغ خود استفاده می

است. معبد در تمام ادیان، محل عبادت است، اما معبدهای بهائیان، نه تنها موقعیت معنوی و معنوی سازی ندارند،  

ای برای مخالفت با اسالم و مقابله با  ه طور کلی اساس این مرکز، بهانهبلکه ماهیتی سیاسی و تشکیالتی دارند و ب

 .شعائر اسالمی است

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از مراکزی که بهائیان تحت نظر محافل ملی و محلی از آن برای تبلیغ و 

 .ائیان استکنند، مکانی به نام »مشرق االذکار« یا معبد بههای خود استفاده میفعالیت

ها، از احترام خاصی  ی ملتمعبد در تمام ادیان، محل عبادت و اجرای مراسم دینی است و در بین مردم همه 

برخوردار است. اما از آنجایی که بهائیت نتوانسته جایگاه دینی و مذهبی محکمی در بین مردم داشته باشد، معبدهایی 

ای فقط  ی ندارند، بلکه ماهیتی سیاسی و تشکیالتی دارند. این که در قاره که به این فرقه منسوبند، نه تنها موقعیت معنو

 [ ۱]یک یا چند مشرق االذکار بیشتر وجود ندارد، شاهد بر همین مدعا است

هایی مانند اجرای موسیقی، سرود و ضلع و یک گنبد است که در آن، مراسم  ۹ساختمان مشرق االذکار، دارای  

 .شودمی [ انجام۲آوازهای دسته جمعی]

ای برای  رسد این است که ساختار و شکل مشرق االذکار و به طور کلی اساس این مرکز، بهانهآنچه به نظر می

ها و شعائر اسالمی همانند مساجد است. اساساً بهائیت با برخی از شعارها و  مخالفت با اسالم و مقابله با نشانه

د، همانند نماز جماعت و منبر )نمادی از دعوت به کلمه توحید و شوهای دینی که جمعی و سبب وحدت مردم میبرنامه

 [ ۳] همبستگی( مخالفت صریح دارد

 :نوشتپی

 .۲۲۰تا، ص ی معارف بهائی، بیجا: موسسهی سمندی، بیویلیام هاچر، دیانت بهائی، ترجمه [۱]

 .همان [۲]

 .۵حسینعلی نوری، اقدس، ص  [۳]

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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