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

و وحدت اساس ادیان  های آسمانیطهران و پژوهشگر بهائی، در پی گفتارهای گذشته، در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

 گیرند.میالهی، امروز شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی را پی

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

اصاًل اهل مازندران و متولّد در اند و ایشان هفتۀ پیش بعرض رسید که مؤّسس دیانت مقّدس بهائی حضرت بهاءاهلل

بهاءاهلل بیست و هفت ساله بودند و هنوز امر خویش را آشکار نفرموده بودند و  اند. هنگامی که حضرتطهران

درطهران اقامت داشتند، حضرت باب درشیراز اظهار امر فرمودند. حضرت باب به حقیقت راه را برای ظهور 

 .حضرت بهاءاهلل هموار فرمودند

و پیام دوست: آقای دکتر شما هفتۀ پیش نیز بدین نکته اشاره کردید که حضرت باب راه را برای ظهور حضرت رادی

 .بهاءاهلل هموار فرمودند. ممکن است در این خصوص توضیح بیشتری برای شنوندگان عزیز ما بفرمائید

ردم زمان گرفتار اوهام و خرافات دکتر محّمدحسینی: یقینًا، ببینید در احیانی که حضرت باب ظاهر شدند غالب م

خویش بودند. بسیاری از قواعد و رسوم دینی نیز علّت وجودی خود را از دست داده بود. الزم بود قواعد جدیدی 

 .تشریع شود که با روح عصر تطبیق نماید

ه بود به حضرت باب که واجد مقام مظهریّت الهی بودند یعنی از سوی حّق مقام رسالت به ایشان تفویض گردید

وضع قواعدی پرداختند که حّد متوسّطی بود میان قواعد دینی گذشته و تعالیم حضرت بهاءاهلل. اجازه بفرمائید در 

این خصوص ذکر یک تمثیل شود، مثالی آورده شود. حضرت بهاءاهلل نخستین بار در تاریخ روحانی عالم اصل 

ه مبتنی بر تعلیم اساسی آن حضرت، وحدت عالم وحدت رجال و نساء یعنی تساوی حقوق مردان و زنان را ک

 :انسانی، است به جهان بشری ارائه فرمودند. فرمودند

 «ذکور و ِاناث در صقع واحد قائم»

 :اند. فرمودند که حّق در این دور نورانییعنی مردان و زنان دارای حقوق و مقام مساوی

 «در صقع واحد....مقّر و مقام عطاء فرموده فرق ما بین عباد و اماء را از میان برداشته و کّل را»

فرمایند که خداوند در این عصر جلیل به زنان و مردان مقام و حقوق واحد عنایت دراین بیان مبارک نیز تصریح می

 .فرموده است



حضرت عبدالبهاء مبیّن آیات حضرت بهاءاهلل در توضیح تعلیم تساوی حقوق زنان و مردان در صدها لوح و خطابۀ 

این عصر، عصر بلوغ عالم است، این عصر، عصر تساوی اش این است که فرمایند که خالصهبارک بیاناتی میم

ای است که دو بال دارد یک بال آن زن و بال دیگر مرد است. حقوق زنان و مردان است. عالم انسانی چون پرنده

د باز ماند پرنده پرواز نتواند. با ابتناء بر این تعلیم اند و اگر یک بال از کار خوهر دو بال متساویًا عامل پرواز پرنده

یعنی بر پایۀ این تعلیم زن و مرد به صحنۀ جامعه آمدند و دوشادوش یکدیگر به خدمت عالم انسانی پرداختند. باید 

توّجه داشت که در میانۀ سدۀ نوزدهم میالدی که مقارن با زمان پیدایش دیانت بهائی بود زن موجودی ضعیف و 

گشت و در زیر تّسلط کامل مرد و از حقوق انسانی خویش محروم بود. در برخی از العقل محسوب میناقص

ها زن و مرد بیگانه حتّی مجاز به تکلّم با یکدیگر نبودند. حضرت باب در آثار مبارکشان و از جمله بیان سرزمین

ر نهایت عّفت و عصمت با یکدیگر مالقات فارسی فرمودند که مرد و زن به اصطالح آن زمان نامحرم، مجازند د

 .کنند و تا حّد معیّنی تکلّم نمایند

توّجه داریم که این حکم حّد متوسّطی است میان عقاید راسخ زمان و تعلیم حضرت بهاءاهلل مبنی بر تساوی حقوق 

اند. هلل هموار فرمودهاند. راه را برای تحّقق تعلیم حضرت بهاءازنان و مردان. حضرت باب طریق را تسطیح فرموده

ارادۀ الهی این بود که تعلیم عظیم تساوی حقوق زنان و مردان در آغاز با نوعی حکمت و باصطالح تحّفظ ارائه 

فرمایند محبّت به زنان باردار، یعنی حامله گردد. اینکه حضرت باب در آثار مبارکشان و از جمله بیان فارسی می

ارد ایجاد آمادگی در مردان برای پذیرش تعلیم عظیم حضرت بهاءاهلل تساوی پاداش خیر مضاعف یعنی دو برابر د

 .حقوق زنان و مردان است

فرمایند که ُمفادش این است که حضرتشان بیانی می« صحیفۀ عدلیّه»حضرت باب در یکی از آثار مبارکشان بنام 

سانند. مرادشان این است که همگان اند که مردمان را در اعتقادات خویش به نقطۀ وحدت بربرای آن ظاهر شده

چون جماعتی متّحد آمادۀ ظهور حضرت بهاءاهلل شوند. بیانات حضرت باب در زمینۀ احکام اجتماعی اصواًل 

ای موّقت برای داروی ُمسّکنی است که پزشک الهی به بشریّت عطاء فرموده است تا آمادۀ درمان اصلی نسخه

 :شود. زیرا بفرمودۀ حضرت بهاءاهلل

 «کندبیند و به دانائی درمان میرگ جهان در دست پزشک داناست درد را می»

اجازبفرمائید مثال دیگری ارائه شود. در ادوار پیشین حکم جهاد در جهان بیداد کرده است. از جمله مجاهدان 

های صلیبی بر پایۀ صدور حکم جهاد بیش از دویست سال با مجاهدین از مسلمین ستیز مسیحی در جنگ

اند. چون پیشینیان در اند. حضرت باب دراین خصوص نیز راه را برای ظهور حضرت بهاءاهلل هموار فرمودهردهک

انتظار ظهور صاحب زمانی مجاهد بودند حضرت باب بر حسب ظاهر حکم جهاد را تغییر ندادند ولیکن فرمودند 

اذن جهاد صادر نفرمودند. تا آنکه چند سال اذن ایشان، بدون اجازۀ ایشان، ُمجاز به جهاد نیست و هرگز احدی بی

پس از شهادت ایشان حضرت بهاءاهلل ظهور فرمودند و از جمله در لوح بشارات به تصریح خطاب به جهانیان 



 :فرمودند

الکتاب در این ظهور اعظم به جمیع اهل عالم عنایت شد محو حکم جهاد است از کتاب، بشارت اّول که از امّ »

 «العظیمالفضلتعالی الکریم ذو

 :حکم جهاد را از کتاب اوامر الهی حذف و محو فرمودند. فرمودند

 «ن ُتقَتُلوا فی رضاه خیٌر من ِان َتقَتُلوااِ »

 .اگر در راه رضای الهی کشته شوید بهتر از آن است که بکشید

که قباًل نیز بعرض رسید  باری بپردازیم به بیان تاریخ امر بهائی. نام حضرت باب سیّد علی محّمد بود و همانگونه

میالدی در شهر شیراز تولّد یافتند. حضرت  ۱۸۱۹هجری قمری برابر با بیستم اکتبر  ۱2۳5در روز اّول محرم سال 

ای به عبادت شدند و در گوشهباب درخردسالی چندی به مکتب تشریف بردند ولیکن غالبًا در کالس حاضر نمی

یگر شباهت نداشتند. معلّم ایشان شیخ عابد که بعدها بدیشان مؤمن گشت نمودند. ابدًا به کودکان داشتغال می

حکایات جالبی از آن دوران بیادگار نهاده است ولیکن فرصت نقل آن حکایات نیست. پدر آن حضرت در 

ترین مردان روحانی زمان خردسالی ایشان درگذشت. پدری که اگر چه بازرگانی عادی بود ولیکن با برخی ازبرجسته

ویشی و بستگی داشت. حضرت باب در پانزده سالگی با دائی خود به امور بازرگانی اشتغال یافتند و پس از خ

چند سال مستقاّل به تجارت پارچه و چند متاعی دیگر و در دفتر حضرتشان در شیراز بکار پرداختند. سفری تقریبًا 

موی مادرشان ازدواج فرمودند. از این ازدواج یکساله به کربال فرمودند و پس از مراجعت با خدیجه خانم دخترع

کودکی به نام احمد تولّد یافت که اندکی پس از تولّد درگذشت. همسر حضرت باب که شاهد تغییر حاالت 

های جالبی بیادگار روحانی آن حضرت بودند در خصوص کمال روحانیّت و جذبۀ آسمانی حضرتشان داستان

هجری  ۱2۶۰به اظهارامر آن حضرت گردید. در شب پنجم جمادی االولی سال  اند. این تغییر حاالت منّجرنهاده

میالدی در خانۀ بظاهر کوچکی در یکی از زوایای شهر شیراز )در خانه  ۱۸۴۴قمری برابر با شب بیست و سّوم می 

ه او فرمودند که ای اظهار امر فرمودند، بموروثی پدرشان( به مردی بسیار عالم و جانپاک، ماّل محّمد حسین بشرویه

نمایند. فرمودند قلب اند که مردمان هزار سال است در انتظار ظهورش روز شماری میهمان موعود بزرگواری

 .مبارکشان مطلع نزول وحی الهی گشته است

 سپاسگزارم ش

 


