
    
   بيت العدل اعظم

 
بيت العدل اعظم که 
حضرت بـهاءاهللا آنرا 
بعنوان قوه تشريعيه امر 
بـهائي معين فرموده در 

.  تشکيل شد۱۹۶۳سال 
ت مرکّب از نه نفر أياين ه

است که هر پنج سال 
بار از طرف جميع اعضاء  يک

محافل ملّي بـهائيان جهان 
  . انتخاب ميشود

المللي بـهائي ميپردازد و  بيت العدل اعظم بتمشيت امور روحاني و اداري جامعه بين
مور حفظ أ در اراضي مقدسه منيز بعنوان امناء اماکن مقدسه و ساير امالک

 حضرت بـهاءاهللا به بيت العدل اعظم اختيار داده است که در مواردي که  .آنهاست
ت است أکتب و آثار مقدسه بـهائي ذکرشان را ننموده قوانيني تشريع نمايد و اين هي

 .که جامعه بـهائي را در جهاني که پيوسته در تغيير است رهبري و راهنمائي ميکند

ا، اسرائيل ف  مقر بيت العدل اعظم، حي

  مقر بيت العدل اعظم، حيفا، اسرائيل

۵۸ 

ه وسيله اصلی برای تحول جامعه و  و فرموده است ک۱."اصل آنچه را که برايت ذکر نموديم عدل و انصاف است: "حضرت بهاءاللّه ميفرمايد 
 آنچه سبب امتياز جامعه ۲».ظهور اتّحاد است بين عباد) عدل(مقصود از آن «نيت صلح پايدار ايجاد عدل در جميع شئون حيات است و 

عتقدند که اتّحاد جهان عملی و ممکن است و در راه اين عقيده با اخالص و رغبت جهد و کوشش بهائی ميگردد آنست که بهائيان م
هائی بر اساس همکاری و عدالت بسازند و در اين راه از پشتيبانی نظام تشکيالتی که  بهائيان در سراسر جهان ميکوشند جامعه. مينمايند

 . سيس فرموده برخوردارندأحضرت بهاءاللّه بنفسه ت

رت بهاءاللّه تعليم داده است که از مظاهر عملی نيروی دينی در عصر جديد آن است که عموم مردمان با هم با مشورت تصميم بگيرند و حض
با هم عمل کنند و تصميم و عملشان بر اساس اصول روحانی باشد و فرموده برای آنکه مطمئن باشيم که نيروی دين وسيله اجراء عدالت 

تهای رسمی باشد نه در أگيری دارد در دست هي  نيازمنديهای حقيقی عالم انسانی شود بايد مقامی که اختيار تصميمگردد و حکومت خادم
رتيب مالحظه ميکنيم که هر چند حضرت ت باين  ۴». خرد به مشورت ظاهر  و ظهور بلوغ «  ۳».در جميع امور مشورت الزم «  .دست افراد

بهاءاللّه مانند تمام مظاهر ظهور قبل به بسط و اعالن حقائق روحانی پرداخت و اگر چه با ظهورش در عالم انسانی روحی جديد بدميد ولی 
رت بهاءاللّه احکام و دستگاه سازمان و تشکيالتی را ايجاد فرموده تا تحقّق عدالت را در جميع شئون انسانی تضمين عالوه بر اينها حض

  .نمايد

که حضرت بهاءااللّه خلق فرموده و جانشينانش، حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی، آنرا بنا نمودند " نظم اداری"بهائيان معتقدند که 
ومی و فعل و انفعاالت اجتماعی عرضه ميکند که استعدادهای معنوی و خالّق نهفته در تهای عمأگيری توسط هي يمطرحی را بر اساس تصم

آن طرح نمونه و الگوئی بنيانی است که برای حيات جامعه در سطح جهانی الزم است و شامل . ذات انسان را پرورش دهد و ظاهر سازد
های نظام اداری بهائی آنست که توازنی را  از اعظم جنبه. بر شفقت و حسن اخالق و رفتار استتنوع و حافظ منافع متقابله است و مبنی 

  :حضرت ولی امراللّه چنين مرقوم فرمود.  ميدارد بين حفظ آزادی فردی و ترويج خير عمومی نگه



ضع فرموده بياي سلف  سيساتش را استوار أ ت به نفسه اصولش را بيان واند متفاوت است زيرا حضرت بهاءاهللا اين نظم اداري اساساً با آنچه 
يل و تنفيذ احکام شرعيهأاند و به هيئتي که م اش را معين فرموده و مبين کلمه .اند اش بوده اختيارات الزم عنايت کرده مور تک

و ان
  ۵م

نظيری استوار گشته و متشکّل محافل شوری است که آزادانه از طرف ملّت در سطح محلّی   بر اصول انتخابی و مشورتی بینظم اداری بهائی
نظيری را بنحوی فراهم  ترين سطوح است يعنی مجال بی گيری در پائين چنين سازمانی مستلزم تصميم. اند المللی انتخاب شده و ملّی و بين

شرکت نمايند و در عين حال اختيارات همکاريهائی را تدارک ميبيند که مساعی ی در امور حاکم بر خويش آورد که عامه مردم عاد می
امروز بيت العدل اعظم فعاليتهای . اند تهای حاکمه را بيت العدل ناميدهأحضرت بهاءاللّه اين هي. آهنگ نمايد عموم را در سطح جهانی هم

ت قانونگزاری نظم اداری بهائی مقرر فرموده أاعظم را بعنوان اعظم هيضرت بهاءاللّه بيت العدل ح. جامعه جهانی بهائی را هدايت ميکند
که اند  مه خويش مرقوم داشته بيت العدل اعظم در اساسنا۶.هستند" امناي الهی بين بندگانش"اعضايش بفرموده حضرت بهاءاللّه . است

اين آيات باهرات با .  اعظم و سلطه و اختيار وظائف و دائره اقداماتش کل منبعث از آيات منزله حضرت بهاءاهللا است   بيت العدلأمنش"
ل مجموعاً مرجع واجب اند ک  و ولي امراهللا که بعد از حضرت عبدالبهاء يگانه مبين منصوص بيانات مقدسه تبيئنات و توضيحات مرکز ميثاق

  ۷." محسوب   اساس بيت العدل اعظم و اسة اعـاالط

بهائی را طبق بيانات حضرت بهاءاللّه و حضرت عبدالبهاء قوانينی که بيت العدل اعظم تشريع ميکند همان اختيار و صالحيت آثار مقدسه 
دارد و تفاوتش در اين است که بيت العدل اعظم مختار است که چون مقتضيات زمان ايجاب نمايد آنچه را خود تشريع نموده تعديل يا لغو 

جع را«حضرت عبدالبهاء ميفرمايد هر امری که در آثار مقدسه نباشد . وليکن قوانينی که در آثار مقدسه آمده است قابل تغيير نيست. نمايد
  ۸». يابد همان حق و مراداهللا است  تحقق  بيت عدل آنچه باالتفاق و يا باکثريت آراء. بيت عدل عمومي

مان منوال و اصول سسات انتخابی بر هؤاين م. محلّی و ملّی است" محافل روحانی"اداره امور بهائی در سطح محلّی و ملّی در حال حاضر با 
بهائيان معتقدند . مشورتی بکار ميپردازند که معمول بيت العدل اعظم است و اين محافل روحانی بالمآل به بيت العدل اعظم تبديل ميگردند

اءاللّه فرموده  حضرت به  .طعانه مطاع استاند اما تنها تصميمات بيت العدل اعظم ملهم و قا که بيت العدلهای محلّی و ملّی ضامن رفاه مردم
آنچه از  « :ت را مصون از خطا شمرده استأاست که چنين موهبتی را به بيت العدل اعظم پروردگار تواند عطا فرموده و قانونگزاری آن هي

و هو  ما يشاء  انّه يلهمهم. دحدودات در کتاب بر حسب ظاهر نازل نشده بايد امناي بيت عدل مشورت نمايند آنچه را پسنديند مجري دارن
 تا   هر روز را امري و هر حين را حکمي مقتضي لذا امور بوزراي بيت عدل راجع «   حضرت بهاءاهللا فرموده است بدليل آنکه۹».المدبر العليم

  ۱۰».ايشان ملهمند بالهامات غيبي الهي... عمول دارندآنچه را مصلحت وقت دانند م

. المللی اداری بهائی انگاشت ت بينأباين ترتيب بيت العدل اعظم را حضرت بهاءاللّه واسطه هدايت الهی قرار فرموده و نبايد آنرا فقط هي
ت أ اما بايد دانست که اين مواهب مختصّ هي۱۱».تحت حمايت و عصمت حق است«موده که بيت العدل اعظم ئيد فرأت عبدالبهاء نيز تحضر

  .بيت العدل است نه افراد اعضاء مرکّبه آن

و سپس ) حضرت بهاءاللّه(هدايت مطاع الهی اول بواسطه مظهر ظهور . فصل جديدی در تاريخ امر بهائی آغاز کردتشکيل بيت العدل اعظم  
به جهانيان واصل ميشد اما پس از صعود حضرت ولی ) حضرت شوقی افندی(و بعد ولی امراللّه ) حضرت عبدالبهاء(بواسطه مرکز ميثاق 

تی که افراد أيق منتسبين مظهر ظهور الهی حاصل نميشود بلکه هي هدايت جامعه بهائی از طرسيس بيت العدل اعظم ديگرأامراللّه و ت
  .اند اند واسطه هدايت بهائيان خود انتخاب نموده

ای رسيده که در آن عقل و  بشر امروز بمرحله. له مهمی استأرابطه بيت العدل اعظم و ارکانش که محافل محلّی و ملّی هستند بسيار مس 
گيری و اداره امور در سطح عامه مردم رايج شود  حضرت بهاءاللّه بسيار باينکه در اجتماع انسانی تصميم. ای يافته است  نيروی تازهادراک

بخشد تا فعل و انفعاالت و مشارکت بين مردم  نهند از اين روی نظم اداری بهائی به محافل ملّی و محلّی اختيار و قدرت می اهميت می
در نتيجه . اند صورت پذيرد و طرحی نو بوجود آيد گيری محروم بوده داره امور خويش و تصميمی که در سراسر تاريخ از امخصوصاً مردم

تها هستند که أمسئوليت اجراء اصول روحانی و اجتماعی حضرت بهاءاللّه اساساً به محافل روحانی ملّی و محلّی راجع است و اين هي
عالوه بر . ای متّحد و متّفق را که حضرت بهاءاللّه اعالن فرموده تضمين نمايندجديد حيات و ايجاد جامعه مسئوليت دارند که تحقّق اصل ت

سسات اداری بهائی بنا به دستور حضرت بهاءاللّه بايد مواظبت نمايند که جامعه های بهائی مروج منافع و مطيع قوانين در محل و ؤاين اين م
 اطاعت  ۱۲».قلوب را از برای خود مقرر داشت« همه چيز را بما واگذاشت و فقط کيد بيان فرموده کهأه بتحضرت بهاءاللّ. کشور خويش باشند

شند واجب است و در هر کشوری که محفل ملّی و وفاداری از حکومت در هر کشوری که بهائيان در آن ساکنند چه در اقلّيت يا اکثريت با



ترين مقامی است که اطاعت  تشکيل شده يکی از وظائفش مواظبت در اجراء اصل مهم مذکور است از اين روی بيت العدل اعظم نيز بلندپايه
  . های بهائی را از قوانين و احکام حضرت بهاءاللّه در سراسر عالم تضمين مينمايد جامعه

 تشکيل شد و در آن سال اعضاء محافل ملّی در سراسر جهان در محيطی مشحون از آرامش و تعمق و ۱۹۶۳ظم در سال بيت العدل اع
نيايش نه نفر را از ميان تمام بهائيان عالم بعضويت آن مرجع اعلی انتخاب نمودند و در نزد بهائيان تشکيل بيت العدل اعظم مانند انتصاب 

حتّی طرز . ميخوانند" عصر تکوين"للّه بزرگترين واقعه تاريخی بهائی در عصری است که اهل بها آنرا حضرت شوقی افندی بواليت امرا
 طرز  ۱۳.توصيف فرموده است» مصدر کلّ خير«تی است که حضرت عبدالبهاء آنرا أانتخابات بيت العدل اعظم بسيار فاخر و شايسته آن هي

از اين راه . پروپاگاندا و نامزد کردن انتخاباتی ممنوع است. ی سری به انتخاب مباشرت نمايندأانتخابات بهائی اينست که نمايندگان با ر
هود انتخابات سياسی است های مش طلبی که از جنبه از دسته بندی و قدرت. حداکثر آزادی ممکن بهر شخصی که انتخاب ميکند داده شده

 در آخرين انجمن شور  .انتخاب بيت العدل اعظم هر پنج سال يکبار در همان فضای روحانی و از کف نفس صورت ميگيرد. حتراز ميگرددا
  . جامعه ملّی در انتخابات بيت العدل اعظم شرکت نمودند۱۶۰ تشکيل شد نمايندگان بيش از ۱۹۹۸المللی که در سال  بين

 زيرا ايمان به    .بيت العدل اعظم گذشته از اهميت اداريش نماينده امری است که جوهر آئين بهائی يعنی وحدت و يگانگی استتشکيل 
تشکيل بيت العدل اعظم بعنوان . مين نمايدأتنهائی هر چند هم که محکم و با حسن نيت باشد قادر نيست که اتّحاد يک جامعه دينی را ت

معنايش اين بود که وحدت دين بهائی مخصوصاً در قرن اول پيدايشش محفوظ ماند، ی جميع امور جامعه بهائی صاحب اختيار و راهنما
های مختلف در اديان ريشه  پذير است و در آن زمان است که فرقه چنانکه در تاريخ اديان ديده شده هر دينی در قرن اولش بسيار آسيب

عهد و ميثاق حضرت بهاءاللّه از هم نگسسته و از قدرت "داشت  مرقوم ۱۹۶۳شکيلش در سال بيت العدل اعظم کمی پس از ت. دوانده است
سساتش که ؤ و م پذيري در جميع امور بشري است همچنان در مجراي تشکيالت هدايت الهيه که سبب انعطاف... عالمگيرش نکاسته است

 باين ترتيب در نظر بهائيان وعده محتوم حضرت  ۱۴..."ا، جاري است حضرت بهاءاهللا خلق و به آن اختيار کامل و هدايت حتميه عط آن را
  ۱۵.خداوند امرش را بر بنيادي ثابت و راسخ بنا نهاد که با تندبادهاي عالم و اشارات امم متزلزل نگردد: "بهاءاللّه برآورده شده

همت در " ترويج  :بيت العدل اعظم که تارک نظم اداری بهائی است ميراثی که باو رسيده از راههای گوناگون محافظت مينمايد مانند
؛ حفظ آثار و آيات مقدسه از "المتياز حيات فردي و اجتماعي بهائي استتحسين اخالق و اتصّاف بصفات و کماالت رحمانيه است که ما به ا

؛ حراست و توسعه مرکز جهانی روحانی و اداری "قيود مقهوريت و مظلوميت" دفاع و حمايت از جامعه بهائی و آزاديش از  ؛"تصرف و تحريف"
" مقتضيات زمان" بيت العدل اعظم نيز موظّف است که امر بهائی را با   ۱۶.مين ابتکار و آزادی افرادأحقوق شخصي و ت"امر بهائی؛ و محافظت 

 تشريع قوانين ۱۷.رو بترقّی انسانی منطبق سازد و از اين روی اختيار وضع قوانينی که در آثار مقدسه بهائی نباشد به او محول گشته است
الي ؤگذشته تمايل بشر چنان بود که براي هر س] اديان[در ادوار  " :ای از طرف بيت العدل اعظم چنين بيان شده است در امر بهائی در نامه

اما در دور بهائي از آغاز ظهور حضرت بهاءاهللا چنين بوده است .  به آن تفاصيل گردنددجواب گيرند و در جزئيات امور عقيدتي و عملي مقي
اما قسمت بزرگي از تفاصيل را به وجدان . که اصول کلّي را بيان نمايند، جزئيات اساسي و الزم را که بر همه اطاعتش الزم است معين سازند

  ۱۸."نيز کاربر همان منوال است در امور اداري و تشکيالتي. منان واگذارندؤافراد م

حضرت بهاءاللّه بيت العدل اعظم را مکلّف ساخته که عالوه بر مسئوليتی که در هدايت جامعه بهائی برای توسعه و پيشرفت دارد نيز بايد در 
تا عالم از مصاريف باهظه «انسانی نفوذ مثبتی داشته باشد و بترويج صلح پايدار در ميان کشورهای جهان پردازد  مين رفاه عمومی عالمأت

در تربيت عباد « و نيز بيت العدل اعظم بايد  ۱۹.رهائي يابند» اس زحمت و مشقّت است«که » محاربه و مجادله«و مردم از » فارغ و آزاد شود،
کيد أکّد حضرت بهاءاللّه، بيت العدل اعظم بتؤ طبق اين دستورهای م۲۰».و تعمير بالد و حفظ نفوس و صيانت ناموس اشراق نموده ناظر باشند

هضتی را برای ترويج صلح جهانی براه انداخت و اقدامات متنوعی را در موضوعهای حقوق بشر و ترقّی زنان و رفاه اجتماعی و اقتصادی ن
که به سران جميع کشورها ارسال " مردم جهان"خطاب به " نويد صلح جهانی" بيت العدل اعظم در پيامی بعنوان ۱۹۸۵در سال . برانگيخت

  .سيس صلح و رفاه عمومی است مرقوم داشتأی را که الزمه ضروری تشد رئوس مطالب

چنانکه حضرت بهاءاللّه پيش بينی فرموده بود، مقر بيت العدل اعظم درکوه کرمل در حيفا در جوار مقام اعلی و مزار حضرت بهاءاللّه  
 .استقرار يافت

  

  يادداشتها
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ز اقدس، .١٩   . ۵۰ص   الواح بعد 
  . ۷۳ص   الواح بعد از اقدس،  .٢٠

   مرکز جهاني بهائي
اوضاع و احوال تاريخی، امر بهائی را مانند اديان يهود و مسيحيت و اسالم با ارض اقدس ارتباط داده است و جامعه بهائی کمال حرمت و 

  . و حضرت عبدالبهاء رابطه يافته بصورت اوليه نگهداری ميکنندمحبت منازل و ساير اماکنی را که با تبعيد حضرت بهاءاللّه



 در هر پنج سال يکبار نيز  .در هر سال هزاران نفر از بهائيان از همه جای عالم به حيفا و عکّا ميآيند تا بزيارت اماکن متبرکه نائل گردند
المللی بهائی  عدل اعظم را که از نظر خود در کوه کرمل به اداره امور بينيفا ميآيند تا اعضاء بيت الهای ملّی از همه جا به ح نمايندگان جامعه

  . ميپردازند انتخاب نمايند

اند که از بسياری از کشورها برای خدمت به ناحيه حيفا و عکّا دعوت ميشوند و در مدتهای  کارمندان بيت العدل اعظم بهائيان داوطلب
  .کنندمختلف خدمت مي

   المللي نون جامعه بينکا: مرکز جهاني بهائي

. حضرت بهاءاللّه قبل از رحلت از اين عالم اشاره فرموده که مرکز جهانی امر بهائی در ناحيه حيفا و عکّا در شمال کشور اسرائيل امروز باشد
  .اين ناحيه امروز هم مرکز روحانی و هم مرکز اداری امر بهائی است

مقام اعلی، مزار حضرت باب با گنبد زرينش، بر دامن کوه کرمل نشسته و روضه . مرقد حضرت بهاءاللّه و حضرت باب در اين ناحيه است
ديگر خليج حيفا در خارج شهر عکّا است و هر دو در ميان باغهای بسيار زيبا و دلگشائی قرار دارند و در مبارکه حضرت بهاءاللّه در طرف 

  .ترين نقاط جهانند نظر همه بهائيان اين دو نقطه مقدس

مرکز اداری امر بهائی در حيفا است و مقر بيت العدل اعظم در جوار مقام اعلی و در 
ت حاکمه امر أبيت العدل اعظم هي. مل قرار داردوسط باغهائی بشکل قوس بر کوه کر

 ۷۰ نفر از ۸۰۰ندانش قريب به بهائی است و از مقرش، و در ابنيه نزديکش با کارم
از شهر حيفا مبادله اخبار با . کشور، باداره امور جامعه بهائی عالم مشغول است

های رفاه  امهالمللی و نظارت بر برن های بين های ملّی و طرح اهداف و نقشه جامعه
المللی صورت  آوری و نگهداری آمار و اداره صندوق بين اقتصادی و اجتماعی و جمع

المللی نيز جای گرفته که در آن اشياء  در همان قوس کرمل بنای داراآلثار بين. ردميگي
های مربوط به حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و حضرت عبدالبهاء  متبرکه و نوشته
  .نگهداری ميشود

 ساختن بناهاي جديدي که نماينده توسعه امر بهائي در سراسر ۱۹۹۰ اوائل سالهاي در
عالم بود شروع گرديد و در کوه کرمل حفاري براي احداث طبقات متعددي در باال و 

سسات بهائي باشد آغاز شد که در ؤپائين مقام اعلي و چند بناي ديگر که مرکز م
  .خاتمه قرن بيستم به اکمال رسيد

ل هزاران نفر از زائرين از اطراف دنيا برای عبادت به مقامات مقدسه و زيارت هر سا
اماکن متبرکه به ناحيه حيفا و عکّا ميآيند و زيارتشان سبب تحکيم بيشتر پيوستگی 

  .و همبستگی امر بهائی ميگردد

   رفاه اجتماعي و اقتصادي

حضرت بهاءاللّه طرحی را برای . و اقتصادی جنبه نظام مشورتی آن استاز ممتازترين خواص جامعه بهائی از لحاظ ترقّيات اجتماعی 
ئی و توافق گروهی ابداع فرموده است و خطا نيست اگر بگوئيم هر فرد بهائی بنحوی از انحاء شاگرد مکتب أر گيری بر اساس هم تصميم

ر در اوائل قرن بيستم مدارس و شد که بهائيان آن کشوبار در ايران آشکار  ترقيات اجتماعی و اقتصادی در نظام بهائی اول. مشورت است
  . سيس کردندأسيس اولين مدرسه دخترانه را در کشور تأدرمانگاهها و ساير خدمات اجتماعی از جلمه ت

مقام اعلي، حيفا، اسرائيل؛ آرامگاه جسد عنصري 
  .حضرت باب



  

های رفاه مخصوصاً در آسيا و امريکای التين و افريقا بسيار متعدد است و  امروز برنامه
رزی، جنگل بانی، ترک های کشاو شامل مدارس درمانگاهها، کالسهای بهداشت، برنامه

های خدمات  اعتياد الکلی و خوابگاههای کودکان است و راديوهای بهائی با برنامه
های مذکور کمک ميکنند بلکه فرهنگ   لحاظ عملی به برنامهتنها از اجتماعی خويش نه

های رفاه بهائی را محافل روحانی محلّی  برنامه. بوميان را نيز حرمت و ترويج مينمايند
های مذکور بر اساس شرکت عامه مردم در هر محلّ  اد ميکنند و از اين راه برنامهپيشنه

اند  ها را که بر پای خود ايستاده  اين برنامهطرح ميشود و از اين راه ميتوان سر موفّقيت
 .دريافت

. حضرت بهاءاللّه ميفرمايد که انسان برای پيش بردن تمدن مترقّی خلق شده است
ديدگاه بهائی نسبت بآينده چنين است که يک جامعه جهانی در صلح و آرامش بوجود آيد که افراد و مجتمعاتش در رفاه و آسايش زيست 

های رفاه اقتصادی و اجتماعی از جمله وسائلی است که  حيطی که جامعه بسيار نگران تحوالت اخالقی و روحانی است برنامهنمايند و در م
  .قّق آمال مذکور بکار ميبرندبهائيان برای تح

الً جهان را به جهان است از پيروزمندی هائی که امروز متداول است مث) organic(جامعه جهانی بهائی که يک واحد مرکّب زنده و پوينده 
شمال و جهان جنوب تقسيم ميکنند پا فراتر می نهند و برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی بهائی در همه جا صرف نظر از درجات ترقّيات 

ق بخشند و هر مادی هر کشور اعمال ميگردد زيرا بهائيان ميکوشند که تعاليم حضرت بهاءاللّه را بر سير تدريجی بنای تمدنی نوين انطبا
  .فرد بهائی بالقوه در اين مسير سهمی دارد

باين ترتيب مساعی بهائی در ميدان رفاه اقتصادی و اجتماعی معموالً بر اساس ابتکارات عامه مردم ساکن در هر دهکده و شهر صورت ميگيرد و چون هر يک از اين برنامه 
 که سازمانهای را ميتوان با وسعت برنامه های پيچيده ای اما تعداد کمی از آن برنامه ها. ها به رشد الزم برسند تشکيالت اداری دائمی را برای خود ايجاد خواهند کرد

دولتی و بين المللی با امکانات و سرمايه خود 
  .ايجاد کردند مقايسه نمود

با وجود اين برنامه های بهائی امتيازش 
در روش و اصول برنامه های رفاهی 
است که در سراسر جهان بهائيان بکار 

. اند نه در وسعت آن برنامه ها گرفته
قه برنامه های اقتصادی و فی الحقي

اجتماعی بهائی بيان ديگری است از 
اينکه چگونه ايمان در عمل نمودار 
ميشود و ابتکارات برنامه های رفاه 
بهائی چنان طرح شده که تمام مردم 

در . را نفع رساند نه فقط بهائيان را
کانون برنامه های رفاه بهائی اين اصل 

های روحانی نهفته است که بين جنبه 
و عملی زندگانی بشر رابطه ای 

ناگسستنی موجود است زيرا آرزوی بهتر ساختن جامعه و اطمينان باينکه آن آرزو 
برآوردنی است ناچار در اثر بيداری روح انسانی حاصل ميشود و در عين حال که روشهای 

را بر قيام بر عملی در حلّ مشکالت کليد موفّقيت در ابتکارات رفاهی است ولی آنچه ما 
خدمات اجتماعی برميانگيزد آبياری ريشه روحانی بشری است که قوای ضروری را برای کسب موفّقيت در ترقّيات حقيقی جامعه بشری 

  .احداث ميکند

ائي در پاناما ه  يک مدرسه ب

 

يل  ادآموزي که توسط جامعه بهائي بر الس س در يک 
سازمان يافته، يکي از دانش آموزان مشغول خواندن شعري 

  . استاست که خود او سروده

ز و ک  

 مؤسسه اي که با الهام -مرکز عمراني و رفاهي مغولستان 
 کالسهاي آموزشي در -از تعاليم بهائي سازمان يافته 

مچنين کشت نباتات ضروري  داشت و تغذيه و  رشته ب
  .ارائه ميدهد

ه ه



قّی مادی  تر–بهائيان معتقدند که ترقّی و پيشرفت فرد و جامعه هم به شعله وجدانی روحانی نيازمند است و هم به فانوس منابع مادی 
  .ای است برای ترقّی اخالقی و روحانی و اجتماعی بخودی خود هدف شمرده نميشود بلکه وسيله

معنای تغيير و دگرگونی آن نيست که فقط مهارت و تجربه فنّی بدست آوريم بلکه مهمتر از آن ترقّی کيفيات و صفات و رفتاری است که 
  .فريندآ نسانی میطرحهائی را برای مبادالت و فعل و انفعاالت ا

ها و شهرهائی در اطراف جهان سعيشان بر اين است که طرحی از حيات ارائه دهند که در آن امتزاج شئون روحانی و  بهائيان در دهکده
های رفاه اجتماعی مستلزم ايجاد جامعه هائی است که در آن موازين روحانی از قبيل  چنين مفهومی از برنامه. عملی مجسم شده باشد

ت سبب افزايش رفاه مادی کرده و افزايش منابع و ترقّی مادی بنوبه خود سبب شود که مساعی روحانی جديدی در دل و امانت و سخاوع
و آسايش عباد و " ترقّيات عالم و مقامات امم"حضرت بهاءاللّه . هائی در داخل و خارج امر بهائی مبذول گردد همبستگی و وحدت جامعه

  .اند و اصول الهی شمردهرا از جمله احکام صلح در جميع بالد 

اند که ايجاد و انتشار معرفت و دانش اساس و پايه ترقّی اجتماعی است  آنان که در ميدان رفاه اجتماعی خدمت ميکنند باين نتيجه رسيده
بر افزودن استعداد افراد  و اقتصادی بهائی يد آن مطلب است بنابراين برنامه رفاه اجتماعیؤاند م و تجاربی را که بهائيان در اين زمينه داشته

اين مسير باال بردن . سسات تکيه دارد که همه آنها بايد قدم بردارند و در راه رفاه روحانی و مادی خويش بکوشندؤو جامعه ها و م
گی مشغولند تا  درجات مختلف فرهناستعدادها مستلزم فعاليتهای جهانی برای آموختن است که در آن بهائيان تقريباً از تمام اقوام و از

اين . روشهای علوم و اخالقيات و روحانيات را که در تعاليم بهائی مدون است بر اوضاع و شرايط مخصوص محلّ خود منطبق گردانند
تحليلشان اقدامات مربوط به عمل و سنجش و تعديلهائی است که بوسيله آنها جامعه های محلّی بتدريج توانائی تشخيص و تجربه و 

  .افزايش يافته بر مقابله حوائج و نيازهای خويش توانا خواهند شد

گيری گروهی و اجراء گروهی از مردم عادی يک ناحيه بوده است و مشورت با تمام افراد  فعاليتهای بهائيان در ميدان رفاه بر اساس تصميم
بب ميشود که راه حل های نوينی برای حلّ مشکل ش مشورتی غالباً سبکار بردن رو. های رفاهی بهائی است جامعه راز موفّقيت برنامه

جامعه و تعديل بهتر توزيع منابع هر محل گردد و عالوه بر آن افرادی از آن جامعه را از قبيل زنان و اقليتها که بنا به سنتهای تاريخی 
ه ثابت کرده است که مشورت از تجرب. رکت مينمايداند تشويق و ترغيب به مشا گيری محروم بوده هميشه از شرکت در مرحله تصميم

های پايدار و تعديل شده ای در اقداماتش برميانگيزد و او را در خودکفائی و باال بردن  ايست که جامعه را برای توليد برنامه وسائل ضروريه
  .سطح زندگيش مساعدت ميکند

ها و اجرايش برای وصول باهداف معينه بسيار مهمتر  امری که از خود برنامه
است تجهيز کردن مردم است که دست بدست هم دهند و با روشی نوين و 

از نظر آئين بهائی سرچشمه قابليات و . حی بپردازندتّفاق باجراء طربا
استعدادهائی که برای بافت اجتماعی و اقتصادی و اخالقی حيات جامعه الزم 

با امتزاج کامل اصول روحانی . است بايد هم از قلب و هم از مغز انسان باشد
 ميگردد که سبب در برنامه های رفاهی آراء و شئون عملی و ارزشهائی پديدار

ها از  باين ترتيب برنامه. ترويج اعتماد به نفس و حفظ کرامت انسانی ميشود
انسان را بمثابه معدن که : "حضرت بهاءاللّه ميفرمايد. نياز به غير رهائی مييابد

و ميفرمايد مقصد افراد و جامعه بايد " دارای احجار کريمه است مشاهده نما
" احجار کريمه"آن بتواند جواهر و دبير کند که با چنان باشد تا اموری را که ت

را که در انسان مستور است استخراج نمايد و هر چه افراد انسان بيشتر 
استعداد درونی خود را پرورش دهد جامعه آنان نيز تحول ميپذيرد و مسير 

  .نيز سرعتی بيشتر مييابد" اصالح عالم"

اش در راه رفاه اجتماعی و اقتصادی الگوئی را برای پرورش استعدادها  ششهای مختصر کنونیاز اين روی جامعه بهائی اميدوار است که کو
  .که به پيشرفت معنوی و مادی منجر خواهد شد مقابل انظار جهانيان بگذارد

خت کاري توسط دانش آموزان مدرسه بهائي رباني در  يک پروژه د
ور، هندوستان   .نزديکي شهر گوال

ر
ي



   مشرق االذکارهاي بهائي

 
هرچند از نظر هندسي . عبادتگاهها يا مشرق االذکارهاي بهائي به روي همه مردم باز است

هريک از بناها با يکديگر مختلف هستند ولي از لحاظ معماري يک اصول کلي درآنها مراعات 
نند هستند، که همزمان از وحدت  طرف و يک تاالر مرکزي گنبد ما۹ همه داراي -ميشود

برنامه هاي عبادتي ساده و متشکل از . ذاتي نوع بشر و تنوع و گونه گوني آن حکايت ميکند
. دعا و مناجات و تالوت متخباتي از آثار بهائي و کتب مقدسه اديان مختلف جهان است

  .موسيقي تنها بوسيله گروه کر و بدون ساز اجرا ميگردد

   

اند، مشرق  همانطور که حضرت بهاءاهللا مطرح نموده
سسات ؤاالذکار يک مرکز و کانون روحاني براي م

 آموزشي و اداري در اطراف آن بنا ي، بشردوستانه،وابسته مختلفي است که بمنظور خدمات علم
  .ميشوند

  
  
  
  
  

  

 

  مشرق االذکار بهائي، آپيا، ساموآ غربي

  مشرق االذکار بهائي، دهلي نو، هندوستان

  سيدني، استراليا مشرق االذکار بهائي،


