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 3 بخش - محمدشرح حیات و تعالیم حضرت 

اهلل محّمد حسینی استاد پیشین رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امروز آقای دکتر نصرت

از بحث کلّی ایشان دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی که خود بخشی 

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، به سخنان خود در بارۀ دیانت در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

 دهند.اسالم ادامه می

دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پر مهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، در ایّامی 

فرمودند هر سال یک ماه برای تفّکر و تأّمل روحانی به ّمد در اوج ثروت و سعادت زیست میکه حضرت مح

پرداختند. در اوقاتی که چهل سال و به قولی چهل و سه سال از عمر آن های اطراف مّکه رفته به عبادت میتپّه

در همان ایّام بود که نخستین بار حضرت گذشته بود برای عبادت سالیانه به غار ِحراء تشریف بردند. در آن غار و 

ک یعنی فرشتٔه بیه زیبائی در خصوص َملَ آیات الهی بر قلب مقّدس آن حضرت نازل گردید. در قرآن شریف تش

االمین که ِجبریل یا َجبریل، ِجبرئیل یا َجبرئیل باشد گردیده است. حاالت عجیبی در حضرت حامل وحی روح

مقام مظهریّت یعنی رسالت یا نبّوت حضرتشان بوده است. اّما هم وجود  محّمد پدید گشته است که همه مبیّن

جبرئیل و هم آن حاالت رمزی است، نمادی است از کیفیّت حقیقی ارتباط با حضرت الوهیّت. نزول وحی بر 

ست. آید. هر توصیفی در آن ساحت نارسا اقلب مظاهر الهیّه یعنی پیامبران آسمانی کیفیّتی است که به بیان نمی

حتّی مظاهر الهی یعنی رسوالن الهی نیز آن گونه که باید و شاید به عرفان، یعنی شناخت واقعی مقام عظیم الوهیّت 

فرماید: شوند. این است که حضرت محّمد رسول اهلل به ساحت الوهیّت معروض میو حقیقت وحی فائز نمی

 .امد به عرفان یعنی شناخت حقیقی تو فائز نگردیدهای خداوند آن گونه که باید و شای«. ماعرفناَک حّق معرفتک»

باری محّمد کودک یتیم فقیر که به ظاهر در جهان گمنام بود به مدد عنایت حّق صاحب ثروت سرشار گردید و 

نظیر پیامبری مبعوث گشت. خطاب خداوند به رسول اکرم الهی در قرآن شریف در سورۀ سرانجام به مقام بی

 در ای
ٰ
حی ّّ َاَلم َیجدَک َیتیمًا فآوی و َوَجَدَک ضاالًّ َفهدی و َوَجَدَک عائاًل »ن خصوص چنین است: َوالّضُّ

آیا نیافت خداوند ترا یتیم و مأوای داد، و ترا سربگم دید و هدایت فرمود، و گرانبار یعنی عیالمند بودی «. فاغنی

گردید سورۀ َعلَق بود. خدیجه که از حاالت ای که بر قلب رسول اکرم نازل غنی یعنی بی نیاز فرمود؟ نخستین سوره

رسول اکرم در شگفت شده بود نزد پسر عموی خود که مسیحی بود رفت و داستان بگفت. او خدیجه را مطمئّن 

نمود که این حاالت، حاالت نزول وحی است و حضرت محّمد رسول الهی است. خدیجه چون اطمینان یافت به 

علی پسر عموی آن حضرت نیز که کودکی ده ساله بود افتخارایمان حضرت رسول اکرم مؤمن گشت. حضرت 



یافت. پس از آن دو، زیدبن حارثه پسرخواندۀ رسول اکرم مؤمن شد. حدود چهار سال گذشت تا رسول اکرم مقام 

رسالت حضرتشان را علنًا به خاندان بنی هاشم ابالغ فرمودند و سپس در جمع مّکیان به عموم حاضران مطالب را 

ه تفصیل بیشتر تکرار نمودند. در آن اوقات تعالیم کلّی حضرتشان منحصر به اعتقاد به خدای واحد و َترک ب

فرمودند که دختران خویش را زنده به گور نکنید و به تهذیب افکار و اعمال خویش پردازید پرستی بود و نیز میُبت

آن حضرت در میان مّکیان انتشار یافت. ابوبکر تا در روز داوری نزد خداوند روسپید گردید. اندک اندک امر 

نخستین فردی بود که خارج از خاندان رسول اکرم بدان حضرت مؤمن شد. سپس عثمان و برخی از دیگر مّکیان 

اند. یک ایرانی دیگر چون طلحه و ُزَبیر و عّمار یاسر مؤمن شدند. ابوذر غّفاری و سلمان فارسی نیز از مؤمنین اّولیّه

خار ایمان یافت. بدین علّت بعدًا برخی از اقوام عرب گفتند که دولت ایران سبب پیدایش این آئین جدید نیز افت

کند. به نمایند و او به عنوان وحی الهی بر ما عرضه میشده و َاعجام یعنی فارسیان عقاید خود را به محّمد القاء می

. مسلمین اّولیّه از ترس آزار و تمسخر مّکیان، در پناه هر حال به تدریج جمعیّت مؤمنین از پنجاه تن تجاوز یافت

پرداختند. مؤمنین غالبًا بسیار جوان بودند و از ها و درخارج از شهر مّکه به نیایش و تالوت آیات میها و دّرهکوه

جاز آمدند. اگر چه جماعت کوچکی از ُحنفاء یعنی یکتاپرستان در حمردم عادی حجاز و دیگر نقاط به شمار می

پرستی به یکتا پرستی به زیستند که از بقایای پیروان حضرت ابراهیم بودند ولیکن عامل مؤثّری درتغییر عقاید ُبتمی

پرستان را به های نخست تنی چند از ُبتآمدند. ظهور و نفوذ رسول اکرم بود که در همان سالحساب نمی

داشت. با وجود مخالفت از تمّسک به توحید باز نمی یکتاپرستی هدایت نمود به شأنی که هیچ نیروئی آنان را

کوش، رسول اکرِم الهی مأموریّت آسمانی خویش شدید َابوَلَهب عموی رسول اکرم و برخی از دیگر دشمنان سخت

را به اردۀ الهی به مردم قریش ابالغ فرمودند. افراد خاندان بنی هاشم حمایت خود را از رسول اکرم اعالم داشتند 

ولهب که طائفه قریش را علیه آن حضرت تحریک نمود. این بود که اشراف و پیشوایان طائفٔه قریش شایعات جز اب

جستند و اساس پراکنده کردند و آن حضرت را افسونگر خواندند. مردم قریش نیز از دیدار آن حضرت دوری میبی

بادا سخنان حضرتشان شنیده شود و بستند که مهای خود را مینمودند گوشچون از نزدیک آن حضرت عبور می

گفتند اگر خداوندی باشد و اراده نماید که پیامبری مبعوث نماید چرا رؤسای شهر مّکه در آنان تأثیر نماید. آنان می

و َیثرب )مدینه( را مبعوث نفرماید و این مأموریّت را به شخصی عادی چون محّمد دهد. برخی از مخالفان از 

های پیشینیان گوید افسانهگفتند آنچه محّمد میکتاب با نهایت ِحقد و حسد و اعراض میمشرکان و کّفار اهل 

گفتند، ای خداوند اگر او بر حّق است از آسمان توانیم مانند آن بیاوریم. حتّی برخی میاست و اگر ما بخواهیم می

ال از قرآن شریف چنین آمده بر سر ما سنگ بباران و عذابی دردناک نصیب ما نما. این حکایت در سورۀ انف

 :است

و اذا ُتتلی علیهم آیاُتنا قالوا قد َسمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا. ان هذا ِااّل اساطیراالولین. و اذ قالوا اللّهم ان کاَن »

 «هذا هو الحّق من عندک فامطر علینا حجارًة من الّسماء او اتینا بعذاب الیم



تواند پیامبر خداوند بزرگ باشد، حال آنکه چون دیگران غذا چگونه می گفتند این مردبرخی اعتراض نموده می

 : رود. چنانکه در سورۀ فرقان از قرآن شریف نازل گردیده استخورد و در بازارها راه میمی

 «ما لهذا الّرسول یأکل الّطعام و یمشی فی االسواق»

نبیاء و رسوالن الهی را بر حسب ظاهر چون دیگر از این نکتٔه دقیقه آگاه نبودند که خداوند مظاهر الهی یعنی ا

کنند و تنها نمایند و توالد و تناسل میآشامند، ازدواج میخورند، میآفریند و آنان چون دیگر مردمان میآدمیان می

اند. خداوند در قرآن شریف در این خصوص در سورۀ انبیاء خطاب به رسول به نزول وحی الهی ممتاز از دیگران

و ما ارسلنا َقبَلَک ااّل رجااًل نوحی الیهم فسئلوا اهل الّذکر ان کنتم التعلمون و ما جعلنا هم جسدُا »فرماید: میاکرم 

 «الیأکلون الّطعام و ما کانوا خالدین

مفاد آیٔه مبارکه این است که، ای محّمد ما پیش از تو رجالی یعنی رسوالنی را نفرستادیم مگر آنکه بدانان وحی 

دانید از اهل ذکر بپرسید. خداوند به هیچ یک از مظاهر الهی یعنی انبیاء و رسوالن ای مردم اگر نمی نمودیم و

دهد که نیاز به طعام نداشته باشند و هرگز هیچ یک از آنان بر حسب ظاهر عمر جاودان ندارند. الهی جسدی نمی

مفاد آیٔه مبارکه « انّک میٌّت و انّهم میّتون» فرماید:خداوند در قرآن شریف در سورۀ ُزَمر خطاب به رسول اکرم می

میری و همٔه انبیاء مرده و خواهند مرد. پس روشن است که هیچ یک از رسوالن، این است که ای محّمد تو می

کّل نفس »انبیاء و اولیاء بر حسب ظاهر عمر جاودان ندارند و به فرمودۀ قرآن شریف در سورۀ آل عمران: 

 «الموتذائقة

چشد. چه نیکو فرموده است خداوند به رسول اکرم در سورۀ کهف از قرآن شریف آنجا طعم مرگ را می هر نفسی

 » فرماید:که می
ّ
بگو جز این نیست که من بشری هستم مانند شما که به من «. قل انّما انا بشر مثلکم یوحی الی

آیا من جز بشر « ل کنت ااّل بشرًا رسوالً ه»شود. در سورۀ بنی اسرائیل از زبان رسول اکرم آمده است که: وحی می

رسولی هستم؟ این بیان مبارک قرآن شریف هنگامی نازل گردیده است که مخالفان از آن حضرت طلب معجزه 

 :اند. اجازه بفرمائید عین آیات قرآن شریف را زیارت کنیمنموده

ًّ او تکون لک جنّ وقالوا لن نؤمن لک حتّی تفجر لنا من» ة من نخیل و عنب فتفّجر االنهار خاللها االرض ینبوعًا

تخجیرا اوتسقط الّسماء کما زعمت علینا کسفا و تاتی باهلل و المالئکه قبیال اویکو ن لک بیت من زخرف او ترقی 

 «الّسماء ولن نؤمن لرقیّک حتّی تنّزل علینا کتابًا نقرؤه. قل سبحان ربّی هل کنت ااّل بشرًا رسوالً فی

شویم تا آنکه چشمٔه آبی از فرماید گفتند منکران رسول اکرم که هرگز به تو مؤمن نمیاست که می مفاد آیٔه قرآن این

زمین برای ما بشکافی یعنی بجوشانی یا بیرون بیاوری، یا باغی بسازی از درختان خرما و انگور که از میان آن 

های آن را بر سر مازنی، فرود آوری یعنی پارهای بر سر ما درختان نهرها جاری باشد. یا آسمان را همآن گونه که گفته

ای از طال بسازی، یا به آسمان باال روی، اگر یا خداوند را با گروه فرشتگان بیاوری یعنی به ما نشان دهی، یا خانه

شویم مگر آنکه کتابی با خود بیاوری که آن را بخوانیم. بگو ای به آسمان هم باال روی هر گز به تو مؤمن نمی



ام؟ هر زمان که د، مقّدس است پروردگار من، جز این است که من بشری هستم که به رسالت برانگیخته شدهمحمّ 

اند، سخن همین بوده است. البتّه بارها قرآن شریف یا به عبارت منکرین اسالم از رسول اکرم طلب معجزه نموده

آینده در این خصوص به تفصیل گفتگو  هایاند و ما در هفتهدیگر آیات الهی را اعظم معجزۀ خویش دانسته

 خواهیم نمود. سپاسگزارم ش

 


