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 تعالیم و احکام در کتاب اقدس 

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

بررسی تفصیلی تعالیم حضرت دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهائی به 

 گفتارهای ایشان مطالعۀ تاریخ بهائی نیز ادامه خواهد یافت. برنامهبهاءاهلل می
ّ
های آقای دکتر پردازند، البتّه طی

محّمد حسینی از این پس به این ترتیب خواهد بود که یک یا چند هفته در خصوص تعالیم و یک یا چند هفته در 

اشت. این مباحث به عنوان بخشی از بحث کّلی ایشان در خصوص تاریخ و تعالیم باب تاریخ گفتگو خواهند د

 شود.های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی ارائه میآئین

دکتر محّمدحسینی: سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پر مهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، اینک که 

ایم ضروری اهلل را به پایان بردهعالیم آئین مقّدس بهائی توضیح مرحلۀ اکمال غائی شریعتدر مسیر بررسی تاریخ و ت

 .دانیم که به تشریح تعالیم و احکام حضرت بهاءاهلل به تفصیل مبادرت نمائیممی

هدف دیانت جهانی بهائی که وسیلۀ حضرت بهاءاهلل، مظهر امر پروردگار در این عصر انوار تشریع گشته است، 

أسیس وحدت عالم انسانی در مفهوم کامل خود و در نتیجه تحّقق صلح اعظم، صلح دائم بین الملل، و استقرار ت

تمّدن بدیع جهانی الهی است. برای استقرار این تمّدن بدیع جهانی، حضرت بهاءاهلل به ارادۀ الهی به وضع 

 .و وحدت عالم انسانی است اند که جوهرش وحدت خداوند، وحدت دیناصول و قواعدی مبادرت فرموده

که در گفتارهای « بدیع»خواستم خواهش کنم در خصوص لفظ رادیو پیام دوست: آقای دکتر محّمد حسینی می

تمّدن بدیع » و « نظم بدیع جهانی بهائی« »امر بدیع بهائی»شما )البتّه به استناد آثار بهائی( در عباراتی چون 

« بدیع»رای شنوندگان عزیز بیان بفرمائید. لطفْا بفرمائید که آیا منظور از بکار رفته است توضیحی ب« جهانی الهی

سابقه و بدیع است یا اینکه این َبداعت به این است که آنچه در دیانت جهانی بهائی ارائه گشته کاماْل بی

 .اصطالح نسبی است

واژۀ پارسی تازگی است،  دکتر محّمدحسینی: موضوع بسیار جالب و مهّمی را مطرح فرمودید. بداعت معادل

نوآفرینی است. بدیع به معنای نو و تازه است، به معنای جدید است، به معنای نوآفرین است، نو آفریده است. 

توان شود که قباْل مثیل و نظیر نداشته باشد. با صداقت پژوهشگرانه میای اطالق میبدیع به مخلوق یا مصنوع تازه

یعات در شریعت بهائی کاماًل بدیع است و مثیل و نظیری در ادوار گذشته نداشته گفت که برخی از تأسیسات و تشر

است البتّه برخی از نهادها و تعالیم و احکام دیانت بهائی تشابهی با ادیان مقّدس گذشته دارد ولیکن در آنها نیز 



، رسول الهی، در این شود. باید توّجه داشت که آنچه حضرت بهاءاهلل، مظهر الهینوعی بداعت نسبی دیده می

اند در علم الهی، در بطن هستی، مکنون بوده است. وحدت عصر انوار از سوی پروردگار به جهانیان ارائه فرموده

 امر بهائی، در فعل خلقت
ّ
 THE) که جوهر همۀ تعالیم حضرت بهاءاهلل است به فرمودۀ حضرت شوقی ربّانی ولی

ACT OF CREATION)  ای در خلقت، در جامعۀ انسانی نیست ، امر بدیعی، امر تازهنهفته بوده است. وحدت

در تاریخ « وحدت کّل نوع بشر»، «وحدت عالم انسانی»اند یعنی ولیکن به نوعی که حضرت بهاءاهلل ارائه فرموده

ت انسانی به کلّی بدیع است. زیرا حضرت بهاءاهلل همۀ موانعی که بر سر راه تحّقق وحدت کّل نوع انسان بوده اس

اند که با همۀ جهانیان از هر رنگ، نژاد، قومیّت، عالم امر فرموده اند. به بهائیاناند، بر طرف کردهمرتفع فرموده

ملّیّت، مذهب و زبان به کمال روح و ریحان معاشرت نمایند، معاملت کنند، در طریق خدمت حتّی جان خویش 

شود که این ی گذشته بوده است ولیکن مالحظه میهای آسمانفدای آنان کنند. اگر چه وحدت هدف همۀ آئین

 ادوار از وحدت قبیله به وحدت ملّی و منطقه
ّ
ای و در شریعت حضرت بهاءاهلل به وحدت کامل وحدت در طی

که در آثار حضرت « وحدت کّل نوع انسان»توان گفت که تعلیم جهانی تکامل یافته است. لذا به جرأت می

به کلّی بدیع است و ما دراین خصوص در آینده به تفصیل گفتگو خواهیم کرد. حافظ  بهاءاهلل ارائه گردیده است

است، بدیع است. حضرت بهاءاهلل برای تحّقق این وحدت در عالم « میثاق حضرت بهاءاهلل»این وحدت نیز که 

اند. در کتاب فرموده انسانی مرکز میثاق حضرتشان را، مبیّن اصول و قواعد آئین مقّدسشان را کتبْا و صریحْا معیّن

فرزند « کتاُب عهدی»ایم و نیز در لوح وصیّت حضرتشان دور بهائی به شرحی که قباْل گفته« الکتاب ّام» اقدس

اهلل و به حقیقت، حافظ وحدت جمع بهائیان و همۀ جهانیان بزرگوارشان حضرت عبدالبهاء را به عنوان مبیّن کلمة

بهاءاهلل که بعدًا به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت از جمیع جهات بدیع اند. نظم بدیع حضرت معیّن فرموده

معهد مقّدس جهانی که از جمله مأمور تشریع مقّرراتی است که « بیت العدل اعظم الهی» است. موضوع تشکیل 

ع بهائی حائز کمال اند و باید بنابر اقتضای زمان در دور بهائی وضع گردد در نظام بدیحضرت بهاءاهلل وضع نفرموده

العدل اعظم الهی که اهمیّت است و نهادی کاماْل بدیع است. و ما در خصوص این معهد مقّدس اعلی یعنی بیت

شارح امور مبهمه و حافظ وحدت عالم انسانی است در آینده به تفصیل گفتگو خواهیم داشت. در زمینۀ تعالیم 

اصواْل تساوی حقوق آدمیان به نوعی که حضرت بهاءاهلل  حضرت بهاءاهلل موضوع تساوی حقوق زنان و مردان،

اند به کلّی بدیع است. این سخن بگذار تا وقت دگر. هنگام تشریع و حضرت عبدالبهاء تبیین و توضیح فرموده

بررسی اصول و قواعد شریعت بهائی و نظم بدیع جهانی حضرت بهاءاهلل که پایۀ تمّدن بدیع الهی آیندۀ عالم است 

 .ته بهتر درک خواهد گردیداین نک



های رادیو پیام دوست: آقای دکتر محّمدحسینی اشاره به تمّدن بدیع الهی آیندۀ جهان فرمودید. از تمّدن تعریف

خواستم خواهش کنم اصطالح تمّدن را با های علمی آمده است. میهای عمومی و واژه نامهنامهمختلفی در لغت

 .گان عزیزمان تعریف بفرمائیدتوّجه به آثار بهائی برای شنوند

دکتر محّمدحسینی: چشم. اجازه بفرمائید پیش از تعریف تمّدن به استناد آثار بهائی به تعریف آن بر اساس 

های علمی خصوصْا جامعه شناسی بپردازیم. اگر چه تعریف جامع و مانعی از تمّدن تا کنون دیده نشده است نظام

ش پژوهشگران است این است که تمّدن )سیویلزسیون یا سیویلزیشین( فرهنِگ ولیکن تعریفی که بیشتر مورد پذیر

 .پیشرفتۀ صنعتِی شهری است

 .رسدکنم که در اینجا تعریف فرهنگ نیز ضروری به نظر میرادیو پیام دوست: تصّور می

نی نیز برای دکتر محّمدحسینی: البتّه. فرهنگ در تعریف کلّی میراث اجتماعی انسان است. جانوران غیرانسا

گذارند ولیکن این میراث، صرفْا میراث جسمانی است. انسان عالوه بر میراث جسمانی های بعد میراث مینسل

گذارد. های بعد به یادگار میها یعنی نمادهای قراردادی خّط و زبان میراث اجتماعی نیز برای نسلبه مدد سمبل

فرهنگ ماّدی در مفهوم کلّی مجموعه ابزارها وبناها واشیائی  هر فرهنگ واجد دو جنبۀ ماّدی و غیر ماّدی است.

نهد. فرهنگ غیر ماّدی مجموعۀ عقاید، رسوم و معارفی است که های بعد به یادگارمیاست که نسلی برای نسل

در این مقام فلسفه، علم و  (knowledge) گذارد. مراد از معارف یا معرفتهای بعد به یادگار مینسلی برای نسل

ها ها خشونت و ستیز با صاحبان دیگر فرهنگهنر )در مفهوم نظری یا غیر ماّدی خود( است. در برخی از فرهنگ

رسد و شهرهای عنصر چشم گیر است. در جوامع پیشرفتۀ صنعتی شهری گاه این خشونت و ستیز به اوج خود می

 .بزرگ نا آشنا اصواْل خالی از روح شفقت الهی است

قباْل مطرح گردید تمّدن )مدنیّت( در اصطالح مجامع علمی به فرهنگ پیشرفتۀ صنعتی شهری باری همانطور که 

گردد. در قاموس اصطالح شناسی بهائی برای ارائۀ تعریف تمّدن بدیع جهانی الهی باید عنصر اخالق اطالق می

هانی را در این عصر جهانی الهی افزوده گردد که شامل شفقت الهی و رحمانیّت انسانی است. قواعد اخالق ج

اند و ما در آیندۀ نزدیک به بررسی این نورانی حضرت بهاءاهلل، مظهر ربّانی، رسول الهی، به عالمیان ارائه فرموده

قواعد خواهیم پرداخت. قواعدی که همراه قواعد عبادتی و اجتماعی و اصول عرفانی و فلسفی به دیانت مقّدس 

اش شت که فرهنگ بی اخالق رحمانی، تمّدن محروم از شفقت الهی ثمرهبخشند. باید توّجه دابهائی شکل می

آشوب و اضطرابی است که اینک جهان انسانی را احاطه کرده است. در باب چنین تمّدن فاقد رحمانیّت و 

به زودی شهرها از آتش این تمّدن « سوف تحترق المدن من ناره»فرمایند: شفقت است که حضرت بهاءاهلل می

. به استناد آثار بهائی دین در مفهومی واال که پایۀ تمّدن حقیقی است مجموعۀ اصول و قواعدی است که سوزدمی



بخشد و موقع ما را در گردد و به زندگی ما مفهو م میدر هر دور به الهام ربّانی بر یکی از پیامبران آسمانی نازل می

ح تعلیم عظیم حضرت بهاءاهلل، توافق علم ودین، به نماید. این تعریف به هنگام تشریوجود تشخیص و تعیین می

تفصیل شکافته خواهد شد و توضیح خواهد گشت. در اینجا با فرض تسلّم این تعریف دین یعنی با این فرض که 

پردازیم که حضرت بهاءاهلل در این عصر بلوغ به این تعریف دین مسلّم و جامع است به بررسی اصول و قواعدی می

اند تا به زندگی آدمی مفهوم بخشد و موقع او را در هستی )عالم ماّدی و عوالم روحانی( ارائه فرمودهعالم انسانی 

تشخیص و تعیین نماید و پایۀ تمّدن بدیع جهانی الهی گردد. البتّه اصول و قواعدی را که حضرت بهاءاهلل در آثار 

رادیو پیام دوست مورد بررسی قرار خواهیم داد.  اند در حّد وقتمبارکۀ حضرتشان تأسیس و تشریع و توضیح فرموده

اجازه بفرمائید که در آغاز به بررسی اصول پردازیم و پس از اختتام مبحث اصول، قواعد شریعت حضر ت بهاءاهلل 

اند که تفکیک را مطالعه نمائیم. اگر چه اصول و قواعد با یکدیگر در نهایت ارتباطند و گاه آن چنان به هم آمیخته

از یکدیگر دشوار است. به هر حال این تقسیم بندی بیشتر برای ایجاد سهولت در بررسی مطالب ارائه  آنها

 .گرددمی

خواستم خواهش کنم اگر ممکن است ابتداء به اختصار فهرستی از این اصول و قواعد را رادیو پیام دوست: می

 .بپردازید دانید به توضیح آنهابیان بفرمائید و سپس بهر صورت که صالح می

توان دکتر محّمدحسینی: حتمْا. اصول و قواعد دیانت حضرت بهاءاهلل بسیار کثیرند. از جمله اصول مورد بحث می

به اصل توحید الوهیّت و لزوم عرفان حّق، اصل رحمانیّت انسانی، اصل خلود یعنی جاودانگی حیات انسانی، 

جازات و مکافات است، اصل لزوم نفثات روح قدسی این اصل که روح انسانی باقی است و عالم وجود دار م

الهی یعنی لزوم دین، اصل تکامل وجود، اصل تکامل جامعۀ انسانی، اصل استمرار ظهور مظاهر الهی یعنی ادامۀ 

ظهوررسوالن الهی در ادوار آینده، اصل وحدت انسانی، اصل وحدت اساس ادیان الهی اشاره نمود. در بحث از 

کنیم و سپس هر عد شریعت حضرت بهاءاهلل را به قواعد عبادتی، اخالقی و اجتماعی بخش میقواعد، ابتداء قوا

بندی شخصی است و برای سهولت در بندی صرفْا یک تقسیمکاویم. این تقسیممقوله را در حّد توان خویش می

وعمل به موجب تعالیم و گردد. در مبحث قواعد عبادتی از جمله به لزوم عرفان حّق امر مطالعۀ قواعد ارائه می

پردازیم. سپس به وجوب تالوت آیات الهی، لزوم اداء صلوة )نماز( وجوب صوم )روزه( استقامت احکام او می

برامر الهی، لزوم رعایت حکمت، نهی از استغفار نزد عباد )حرمت طلب بخشش از گناهان از غیر خداوند( و 

ر مبحث قواعد اخالقی از خلوص نیّت، عدم ریاء، صدق خالص، کنیم. دتعالیم و احکام عبادتی دیگر اشاره می

تقوی، انقطاع، عدالت و انصاف، رعایت ادب، وفاء، لزوم خضوع و حرمت غرور، امانت، عّفت و عصمت، 

حرمت افتراء و غیبت، نهی از مجادله و اعتراض بردیگری، لزوم سخاوت و بذل و بخشش، رفق و مدارا، حرمت 

ن دیگران، لزوم اشتغال به کار واینکه کار نفس عبادت نزد خداوند محسوب است )که البتّه محزون و مکّدر نمود



ها( گیرد( اجتناب از مسکرات، مخّدرات و قمار)حرام بودن آندر مبحث قواعد اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می

اخالقی سخن خواهیم گفت. در لزوم نظافت و لطافت، احترام به والدین، حرمت ستم بر حیوانات و دیگر مقّررات 

مبحث قواعد اجتماعی نخست از مبادی اجتماعی چون وحدت عالم انسانی )هدف دیانت بهائی( وحدت دین 

)وحدت اساس ادیان الهی( توافق علم و دین، لزوم تعدیل معیشت و حّل مشاکل اقتصادی، تساوی حقوق زنان و 

و اجباری، لزوم تحّری حقیقت و وحدت زبان و عمومی  مردان، لزوم ترک تعّصبات جاهالنه، تعلیم وتربیت

پردازیم. در بخش گوئیم و سپس به شرح احکام اجتماعی میمقیاسات و پول و دیگر تعالیم اجتماعی سخن می

حقوقی احوال شخصیّه چون تولّد، ازدواج، مرگ و ارث و در بخش جزائی )در جزائیّات( حرمت قتل، حرمت 

شود در بخش اداری در مبحث نظم ، حرمت سرقت و برخی از دیگر منهیّات کاویده میزناء و انحرافات جنسی

الهی، انتخابات بهائی و دیگر مؤّسسات اداری دیانت العدل اعظمبدیع جهانی حضرت بهاءاهلل گفتگو از بیت

ی گفت که شود. شاید بتوان به اعتباربهائی است. در همۀ این اصول و قواعد روح وحدت و عشق مالحظه می

مفهوم وحدت نیز همان عشق است. وجود خدای عشق است. جهان هستی نیز جز عشق چیز دیگر نیست. همۀ 

 .این تفصیالت برای تحّقق عشق به خداوند، عشق به وجود و عشق به آدمیان است

 استاد کائنات که این کارخانه ساخت

 مقصود عشق بود و جهان را بهانه ساخت

 سپاسگزارم ش


