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  اركان اربعة بيت توحيد
 محمّد افنان

 
اصطالحی است که در آثار امر بابی و بهائی " رکان اربعۀ بیت توحیدا"عنوان 

 .  نخست مفاهیم و سوابق کلمات مرکّبۀ آن را باید دانست.بسیار متداول است
، از اصطالحاتی است که وسعت دامنۀ استفاده از آنها ارکان، و جمع آن رکنکلمۀ 

زبان فارسی و عربی بسیار است و در بسیاری از مباحث فلسفی، علمی، و ادبی 
 .  بکار رفته است

، به طور کلّی، جزء اصلی و عمدۀ هر چیزی است، و از این رو رکنمقصود از 
به سرور و مهتر قوم نیز معمول است، و به همین جهت در بسیاری از  رکناطالق 

.  بصورت مُضاف به عنوان یا اسم دیگری ملحق شده استها نیز  القاب و کُنیه
هارگانه، یعنی خاک، آب، باد، و آتش، و چهار طبع یبوست یا برای عناصر چ

خشکی، رطوبت یا تَری، برودت یا سردی، و حرارت یا گرمی نیز متداول شده 
 .  است

افاعیل عروضی را نیز با .  های انسان نیز چهار رکن بدن گویند ها و پای به دست
ئز اهمّیّت عدد چهار در معارف قدیم حا  .نمایند  مشخّص میرکنعنوان 

ترین تشکّل حجم با آن رابطۀ مستقیم  ترین و ابتدائی مخصوص است، زیرا ساده
 .  توان فضائی مستقل بوجود آورد دارد، و با ایجاد چهار حدّ واصل یا دیوار می
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چون هر خانه یا چهاردیواری را چهار رکن است، خانۀ کعبۀ معظّمه را نیز به چهار 

انی، و رکن حجر، که همان است که بر آن حجراالسود رکن عراقی، شامی، یم
 .  اند گذاری کرده نصب شده، نام
گانۀ خلق و ایجاد که در حدیث اسالمی آمده و بعدًا در آثار مبارکۀ  مراتب هفت

ی و بهائی تأیید و توجیه شده، در معارف شیخی چهار مرحلۀ اوّل آن، یعنی باب
 .   ارکان اربعۀ وجود نامیده شده استمشیّت، اراده، قدر، و قضا، به عنوان

در معارف شیخی چهار رکن اعتقاد و ایمان وجود دارد که عبارت از شناسائی و 
 .قبول مراتب توحید، نبوّت، امامت، و شیعۀ کامل است

بیت توحید در رتبۀ مادی و ظاهری به خانۀ کعبه اطالق میشود و در مقام روحانی 
تسبیح با .  ح، تحمید، تهلیل، و تکبیر استو اعتقادی شامل چهار رکن تسبی

" اللّه اکبر"و تکبیر با " ال اله اال اللّه" و تهلیل با ،"الحمدللّه"، تحمید با "اللّه سبحان"
 .مقارنت دارد

نقش مزبور را با ارکان اربعۀ  "هاء"حضرت عبدالبهاء در شرح اسم اعظم نیز چهار 
 .اند بیت توحید تسمیه فرموده

.  اللّه مرتبۀ جسمانی و ظاهری بیت توحید الهی است  اشاره شد بیتچنانکه قبًال
امر به بیت نیست الّا آنکه از این بیت : "فرمایند حضرت نقطه در این خصوص می

آن بیت .  استدالل کنند مستدلون بر بیت توحید و تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر
اللّه از محقّق  یُظهره وقت ظهور مَنرا مرتفع سازند و در مظاهر آن نظر نموده که در 

اللّه قلوب مؤمنین باوست که اونها مؤمنین  بیت... بیت محتجب نگردند 
 )١۶، واحد چهارم، باببیان مستطاب..." (اللّه هستند  یُظهره مَنب

حضرت .  اند به همین کیفیّت مشارق اذکار نیز به عنوان بیت توحید معرّفی شده
الحقّ در  ت حضرت حاجی میرزا محمّدتقی افنان وکیلعبدالبهاء در ترحمۀ حیا

االذکار پرداخت، و  آباد شتافت و به بنای مشرق به عشق ":فرمایند می تذکرةالوفا
 و در کرداالذکار  این خدمتی عظیم بود، زیرا اوّل شخصی است که بنیان مشرق

 وّم، مؤسّسۀ ، چاپ دتذکرةالوفا (..." بانی اوّل گشت بیت توحید عالم انسانیبنای 
 )١٢٧مطبوعات امری آلمان، ص


