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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[

 

 بانموسسه راهبردی دیده]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۳فروردین   ۱۸]تاریخ:[ 

 

 معابد جاسوسی 

االذکار در هر قاره ساخته شده که بهائیان از آن به  امروز هفت مشرقبان، تا به به گزارش موسسه راهبردی دیده

ی کنونی تشکیالت بهائیت، بیشتر نیروی  کنند. در مرحله ای از پیشرفت فرقه بهائی در جهان استفاده میعنوان نشانه

ن نکته قابل تذکر  کنند، البته ایخود را صرف بنای مؤسسات اجتماعی و روحانی، و همچنین توسعه و تحکیم آنها می

است که ساخت و نگهداری چنین بناهایی نیاز به منابع مالی فراوانی دارد که این منابع به سادگی برای این فرقه  

 کنند.جاسوسی امکان پذیر است، چرا که آنان با خوش خدمتی به راحتی بودجه خود را تأمین می

میان آنان از لحاظ معماری اصول کلی مشترک وجود هر معبد بهائی طرحی متفاوت با دیگری دارد، چرا که در 

ها نه وجه  ی مشرق االذکارندارد تا باعث وحدت در میان همه این مراکز جاسوسی شود. البته تنها نقطه مشترک کلبه

 و یک گنبد مرکزی بودن آنان است.

ی ساخته شد. این بنا تا سال  آباد روسیه واقع در آسیای مرکزم در عشق   ۱۹۰۸االذکار در حدود سال اّولین مشرق

ی بهائیان آن منطقه قرار داشت. ساختمان معبد در توسط اتحاد جماهیر شوروی مصادره شد( مورد استفاده).م .۱۹۳۸

 م. پس از آسیبی که در اثر زلزله به آن وارد شد. تخریب گردید.  ۱۹۶٢سال 

نویز امریکا در کنار دریاچه  در ایالت ایلی  م. در ویلمت واقع ۱۹۵۳االذکار مغرب زمین در سال اّولین مشرق

  -۱ها یکی پس از دیگری ساخته شد که عبارتند از:  االذکارمیشیگان و در شمال شیکاگو ساخته شد. سایر مشرق

در حومه فرانکفورت درکشور   -۳در نزدیکی سیدنی در کشور استرالیا  -٢کامپاال واقع در کشور اوگاندا )افریقا( 

 در آبیا در ساموآی غربی به وجود آمدند  -۵مشرف بر پاناما سیتی در پاناما  -۴آلمان 

م. در شهر دهلی نو در شبه قاره هند ساخته شد. از آن زمان تا کنون برای  ۱۹۸۶االذکار در سال جدیدترین مشرق

ی آن  روزنامه در بارهتبلیغات و جذب افراد مختلف، جوائز معماری بزرگی به این بنا تعلق گرفته و صدها محله و 

»گلبرگ« مرمرین جدا از هم تشکیل  ٢۷اند. معماری این بنا که از گل نیلوفر آبی الهام گرفته شده، از مطلب نوشته

 نفر را دارد.  ٢۵۰۰دهند. تاالر مرکزی این بنا گنجایش های سه تایی، نه وجه بنا را تشکیل میشده که در خوشه 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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