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 1بخش  –پیدایش آیین بهائی 

اهلل محّمدحسینی استاد پیشین دانشگاه رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، آقای دکتر نصرت

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

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، از امروز تاریخ و تعالیم دیانت مقّدس تاریخ و تعالیم آئین

 بهائی را مورد بررسی قرار خواهند داد.

ها درمؤسسات تابعۀ دانشگاه طهران و برخی از دیگر مدارس عالی آموزش کشور به آقای دکتر محّمد حسینی سال

اند. در دو دهۀ اخیرنیز در شناسی اشتغال داشتهشناسی و جرمشناسی، جامعهدریس ادب فارسی، حقوق، تاریخت

شناس در مؤسسات عمومی و اند و به عنوان جرمشناسی ادامه دادهشناسی و جرمکشور کانادا به تدریس تاریخ

ا مقاله در خصوص دیانت مقّدس بهائی تا هاند. از دکتر محّمدحسینی چند کتاب و دهخصوصی به کار پرداخته

 کنون به چاپ رسیده است.

حسینی: بسیار سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، از دکتر محّمد

ضمن بررسی دیگر دهیم. یقینًا به یاد دارید که امروز تاریخ و تعالیم دیانت مقّدس بهائی را مورد مطالعه قرار می

اند که در آن عصر های آسمانی جهان معروض گشت که همۀ ادیان الهی بشارت به طلوع عصری فرمودهآئین

عدالت واقعی و وحدت کامل عالم انسانی و صلح عمومی دائمی در جهان استقرار خواهد یافت. به اعتقاد 

ها در عصر بلوغ عالم انسانی ظاهر حّقق این آرمانبهائیان عالم حضرت بهاءاهلل مؤّسس دیانت جهانی بهائی برای ت

 .مثیل استاند. عصری که در تاریخ دین، فلسفه، علم و هنر بدیع و بیگشته

های آغازین سدۀ نوزدهم میالدی در زمانی که تعّصبات های نخستین سدۀ سیزدهم هجری برابر با سالدر دهه

غرق در اوهام و خرافات واهی و جماعات گرسنه، ناآرام و  نمود و غالب مردم جهاننژادی و مذهبی بیداد می

شبان محروم از حقوق حّقۀ انسانی خویش بودند و ظلم و جور به اوج خود رسیده بود ولوله و شوری عظیم در بی

های مقّدس جهان انسانی پدید گشت. صدها تن از عالمان دین و نفوس مخلص پاک نهاد به استناد آیات کتاب

قرب ظهور موعود ملل و اقوام بشارت فرمودند، به گفتۀ دیگر آنان بشارت دادند که زمان تحّقق  آسمانی به

های آسمانی در خصوص ایجاد صلح پایدار در جهان انسانی فرا رسیده است و زود است که های کتابوعده

 .ملکوت خداوند بر سطح ارض استقرار یابد

دیری نگذشت که دیانت مقّدس بهائی پدید گشت و منشور آزادی حقیقی در دست، قیود بردگی گسست و فرمود 

ها است و هم در آن اوان بود که ناگهان در عصر تعّصبات جاهلیّه گذشت، این عصر عصر تساوی حقوق انسان



های اختراع و حّقق یافت. چشمههای مقّدس آسمانی تافکار جهانیان انقالبی شگرف چهره گشود، نبّوات کتاب

ای از طبیعت باز شد و پردۀ فواصل و ابعاد درید. همانگونه که در آیات اکتشاف به فیضان آمد و هر روز راز تازه

بینی شده بود شهرها به یکدیگر نزدیک گشت. اختراع تلگراف، های مقّدس آسمانی و روایات ملل پیشکتاب

ان اختراع دیگر سیمای جهان انسانی را به کلّی دگرگون نمود. نویسندگان تاریخ تلفن، وسائل موتوری و سپس هزار

نظیر در علم، ظهور اختراعات و اکتشافات علمی و فنی جهان را درقرن نوزدهم طلوع یک عصر کاماًل بدیع و بی

ترین موج نبوغ ظیماند، به عقیدۀ آنان انقالب فکری و فنّی قرن نوزدهم و سدۀ پس از آن عتاریخ انسانی شمرده

 .انسانی در دریای وجود بوده است

های ملّی و جهانی بسیار با هدف پس از تحریم صریح بردگی در کتاب اقدس و دیگر آثار حضرت بهاءاهلل نهضت

لغو بردگی تشّکل یافت. در میانۀ سدۀ نوزدهم فلسفه راه تازه یافت، علوم زیستی و از جمله دانش پزشکی چنان 

ها انسان از مرگ و نابودی گردید. علوم اجتماعی و از جمله دانش وسیع که موجب نجات میلیون تحّول یافت

 .شناسی پدید گشت. جهان، جهان دیگر شد و طالیع عصر بلوغ عالم چهره گشودجامعه

 همواره طلوع مظاهر مقّدسۀ الهیّه یعنی رسوالن مستّقل الهی سبب تحّولی عظیم در آفاق و انفس بوده است.

اند که سطح تکنیک عامل اصلی تحّول اجتماع بشری است گرایان افراطی گفتهبرخالف آنچه که برخی از جامعه

به عقیدۀ بهائیان و نیز به نّص تاریخ همواره ظهور مظهر الهی و نزول وحی ربّانی عامل اساسی تحّول و تکامل 

ایم که چگونه ظهور هر ایم و دیدهبردهن نکته پیجامعۀ انسانی بوده است و ما ضمن بررسی تاریخ ادیان الهی بدی

یک از مظاهر الهی یعنی رسوالن الهی منشاء تمّدنی عظیم گشته است. به هر حال آنچه ُمسَتند است این است که 

پذیرش روحانی در این عصر نورانی در حّدی است که خداوند، عصر حاضر را عصر بلوغ عالم فرموده است. باید 

جامعۀ انسانی به ارادۀ الهی که مستِمّر است اقتضای ظهور عظیم حضرت بهاءاهلل نموده و از سوی  گفت که تکامل

 .ای مستقیم و غیرمستقیم اثر کرده استدیگر ظهور مظهر الهی در آفاق و انفس به گونه

ولّد آن حضرت اند. تباری مؤّسس دیانت مقّدس بهائی، حضرت بهاءاهلل، اصاًل اهل مازندران و متولّد در طهران

میالدی در طهران واقع گشت.  ۱۸۱۷هجری قمری برابر با دوازدهم نوامبر  ۱2۳۳درسحر روز دّوم محرم سال 

حضرت بهاءاهلل پس از تحّمل بیش از چهل سال تبعید و زندان و بالیای فراوان در هفتاد و پنج سالگی در دّوم 

میالدی در کنار شهر عّکا واقع در ساحل دریای  ۱۸۹2ی هجری قمری برابر با بیست و نهم م ۱۳۰۹ذوالقعدۀ سال 

 .مدیترانه صعود فرمودند یعنی درگذشتند

ُنه سال پیش از ظهور حضرت بهاءاهلل حضرت باب در شیراز ظاهر شدند و فرمودند که راه را برای ظهور حضرت 

 ۱2۳۵در روز اّول محرم سال سازند. ایشان مبّشر ظهور حضرت بهاءاهلل بودند. حضرت باب بهاءاهلل هموار می

میالدی در شیراز تولّد یافتند و در سی و یک سالگی در روز بیست و هشتم  ۱۸۱۹هجری قمری برابر با بیستم اکتبر 

ها تبعید و زندان و صدمات میالدی پس از تحّمل سال ۱۸۵۰هجری قمری برابر با نهم جوالی  ۱2۶۶شعبان سال 



و روحانی زمان در سربازخانۀ تبریز با شلیک صدها گلوله به شهادت رسیدند. چند  فراوان به دستور پیشوایان اداری

اند و های آسمانی عالمسال پس از شهادت ایشان حضرت بهاءاهلل ظاهر شدند و فرمودند که موعود جمیع کتاب

 .اندبرای استقرار صلح ابدی در کرۀ زمین ظاهر گشته

شت ایشان، فرزند ارشدشان حضرت عبدالبهاء به استناد آثار کتبی پدر پس از صعود حضرت بهاءاهلل، پس از درگذ

عالی مقامشان به عنوان مبیّن کلمات آن حضرت و به عنوان مرکز میثاق، مرکزعهد و یا پیمان آن حضرت ادارۀ 

 .دار گردیدندجامعۀ جهانی بهائی را عهده

 ۱۸44جری قمری برابر با بیست و سّوم می ه ۱2۶۰االولی سال تولّد حضرت عبدالبهاء در روز پنجم جمادی

میالدی در طهران واقع گشت. آن حضرت کودک خردسالی بودند که همراه پدر از ایران تبعید شدند. بیش از 

 ۱۹2۱پنجاه سال در تبعید و زندان به سر بردند و سرانجام در هفتاد و هشت سالگی در تاریخ بیست و هشتم نوامبر 

حکومت عثمانی آن زمان صعود فرمودند. پس از صعود حضرت عبدالبهاء به استناد میالدی در فلسطین تحت 

 
ّ
دار ادارۀ امور امراهلل عهدهالواح وصایای آن حضرت نوۀ دختری ایشان حضرت شوقی افندی ربّانی به عنوان ولی

انی جامعۀ جهانی بهائی گردیدند. سی و شش سال تالش مداوم آن حضرت در گسترش آئین بهائی داست

انگیز است که بعدًا در این برنامه به تفصیل بیان خواهد گردید. ایشان در شصت سالگی در چهارم نوامبر حیرت

 .میالدی به ملکوت الهی صعود فرمودند ۱۹۵۷

العدل اعظم الهی تأسیس یافت. این هیئت عالی مقام که متشّکل از نه نفر است منتخب پس از صعود ایشان بیت

اند الم است. به عبارت گویاتر جمیع بهائیان عالم که واجد شرایط شرکت در انتخابات بهائیجمیع بهائیان ع

پردازند و هر پنج سال نمایند و آنان به انتخاب محفل ملّی آن کشور مینمایندگان خود را در هر کشور انتخاب می

گونه ی کتبی و مخفی و بدون هیچنمایند و با رأیک بار اعضای محافل ملّی در مرکز جهانی بهائی اجتماع می

نمایند. العدل اعظم الهی مبادرت میپروپاگاند چون دیگر انتخابات بهائی به انتخاب اعضاء محترم بیت

مقام که تأسیسش در العدل اعظم مدیر جامعۀ جهانی بهائی است و ما به تفصیل راجع به این هیئت عالیبیت

 .ت بعدًا گفتگو خواهیم کردنظیر استاریخ روحانی و اداری عالم بی

امر بهائی اینک در جمیع نقاط عالم انتشار یافته است و مردمان از جمیع نژادها، پیروان ادیان آسمانی مختلف، 

 .اندها تن از بهائیان عالم پیوستهمکاتب روحانی و اجتماعی متفاوت به میلیون

یو در یک هفته و دو هفته و یک سال و دو سال نیز ها تعلیم عظیم دیانت مقّدس بهائی از طریق این رادشرح ده

ها مورد بررسی قرار گیرند ولیکن جوهر آن تعالیم این است که در محدودۀ عرفان و ها باید سالمیّسر نیست، آن

دهد جهان خلقت مخلوق مشیّت و ارادۀ خداوند رحمان است. عالم وجود در تکامل فلسفه، امر بهائی تعلیم می

فرماید تا با انسانی نیز در تحّول است و خداوند در هر زمان یکی از مربّیان آسمانی را مبعوث می است و جامعۀ

توّجه به مقتضیّات و نیازهای زمان به هدایت مردمان قیام نماید. در اندیشۀ فلسفی بهائی حیات انسانی از مرحلۀ 



نماید که اساس ادیان الهی ت بهائی تصریح میگردد. دیانگردد ولیکن با حیات روحانی جاودانه میلقاح آغاز می

یکی است و همۀ مظاهر الهیّه، رسوالن الهی، برای ایجاد اتّحاد انسانی و ترویج اصول عالیۀ اخالقیّه چون راستی، 

اند. تعالیم و احکام عبادتی دیانت بهائی مفّصل است و باید مشروحًا درستی، امانت، عّفت و عصمت ظاهر گشته

عه قرار گیرد. تعالیم و احکام اجتماعی بهائی، نظم بدیع جهانی بهائی، موضوع وحدت عالم انسانی، مورد مطال

صلح عمومی، ترک جمیع تعّصبات جاهالنه، تساوی حقوق زنان و مردان، لزوم وحدت خّط و زبان و به عبارت 

ها و جاد تفاهم و پیوند دلگویاتر تدریس یک زبان جهانی عالوه بر زبان مادری در همۀ مدارس عالم برای ای

ها، تعدیل معیشت عمومی یعنی توزیع عادالنۀ ثروت در میان ملل و نیز افراد هر ملّت به منظور حّل مشاکل اندیشه

اقتصادی جهان، همه و همه باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. از هفتۀ آینده تاریخ و تعالیم دیانت بهائی به 

 عزیز و باوفای رادیو پیام دوست خواهد رسید. سپاسگزارم ش تفصیل به عرض شنوندگان

 


