
ندارند. به درســتي كه اوست عطا 
كننده فياض.«)))

توجه به اين نکته الزم اســت کــه براي طيف 
گسترده اي از مردم در بســياري از کشورها خانه 
مســکوني مهم ترين مايملک محسوب مي گردد و 
اموال ديگر افراد اهميت چنداني ندارد. اين حکم 
نسبت به اوالد مؤنث بسيار ظالمانه تلقي مي شود.

توهین به جنسیت زن
بهاءاهلل در راســتاي ديدگاه و تفکر خود که 

مردان را داراي برتري ذاتي مي داند، در مقا 
م تمجيد از زن مي گويد:

»امــروز هر يك از امــاء كه به 
فائز  عرفــان مقصود عالميــان 

شــد، او در كتاب الهــي از رجال 
محسوب می شود.«)))

بايد از طرفداران انديشه هاي بهاءاهلل پرسيد:
 آيا واقعًا جنسيت مذکر اين قدر اهميت دارد که 

4. عبدالحميد اشراق خاوري،  گنجينه حدود واحکام، مؤّسسه ملّي مطبوعات 
امري، نشر سوم، 12٨ بديع، ص125.

5.  پيام ملکوت، ص 2٣2.

اگر زني به منتهای عرفان رســيد، مرد به حساب 
مي آيد؟

نظر اسالم در باره تساوی
استاد مطهري رحمه اهلل مي گويد: »از نظر اسالم، 
اين مســئله هرگز مطرح نيست که آيا زن و مرد، 
دو انســان متساوي در انسانيت هســتند يا نه؟... 
از نظــر اســالم، زن و مرد هر دو انســانند و از 

حقوق انساني متساوي بهره مندند. آنچه از نظر 
اســالم مطرح است، اين است که زن و مرد به 

دليل اينکه يکي زن اســت و ديگري مرد، 
در جهات زيادي مشــابه يکديگر نيســتند... 

خلقــت و طبيعت آن را يکنواخت نخواســته 
است و همين جهت ايجاب مي کند که از لحاظ 

بســياري از حقوق و تکاليــف و مجازاتها، وضع 
مشابهي نداشته باشند.«)))

6 .  نظام حقوق زن در اسالم، ص 121 و 122.



تساوی حقوق زن و مرد در بهائیت
يکــی از تعاليــم دوازده گانه بهائيت مســأله 

تساوی حقوق زن و مرد است.
اين درحالی اســت که بهاءاهلل حقيقتا معتقد 

به تســاوي حقوق زن و مرد نيســت؛ زيرا 
براســاس نصوص و احکامي که از او برجاي 

مانده اســت، ثابت مي شــود که وي به برتري 
ذاتي مردان معتقد اســت و دســتور العمل هاي 

دين مجعول خود را بر پايه اين انديشــه بنا نهاده 
اســت. به عنوان مثــال، وقتی خانمــی از بهاءاهلل 
می پرسد که چرا تا به حال از جانب خداوند زنی 

مبعوث نشده است؟ در جواب می گويد:
»شبهه اي نيســت كه رجال اقدمند 
و اقــوي حّتي در حيوانــات مانند 

كبوتران و گنجشکان و طاووسان 
و امثــال آنــان هــم ايــن امتياز 

مشهود.«)))
دقت در واژگان اقدم و اقوي و توجه به محتواي 
ســؤال و فحواي کالم بهاء در شــاهد مثال، هيچ 
ترديدي باقي نمي گذارد که بهاءاهلل به مســاوات 
ميان زن و مرد اساســًا بي اعتقاد اســت. بنابر اين 

تفکر است که بهاءاهلل زنان را از حضور در بيت 
العدل که مهم ترين نهاد مديريتي در ســازمان 
شبه ديني بهائي است محروم و ممنوع ساخته 
و برای اين محروميــت نيز توضيحی قابل 

قبول ارائه نکرده اســت. شوقی افندی در اين 
باره می نويسد:

 »از آنجا كه جناب عباس افندی 
اين موضوع  اند، حکمــت  فرموده 
در آينــده ظاهر خواهد شــد، ما با 
اطمينان به صحــت مطلب بايد آن 
را قبــول كنيــم، ولی نمــی توانيم 
اعتراضــات  فرونشــاندن  بــرای 

1 . رياض قديمي گلزار تعاليم بهائي، نسخه هاي WORDـ  و PDF موجود در 
سايت جامع آثار بهائي، ص2٨٨، به نقل از بدائع اآلثار، ج1، ص 15٣.

حاميان نهضت زنان توجيهی ارائه 
دهيم.«)))

عبدالبهاء نيــز مانند پدر نگاهی مرد ســاالرانه 
داشته و در کتاب خود می نويسد:

»وقتی در عالم حيوان نظر می كنيم 
جميع ذكور و انثی اســت، امتيازی 
در ميان نيســت، در جميع مراتب 

مســاويند و در جميــع وظائــف 
حيوانی شريکند؛ ولی چون نظر 
در عالم انسان می كنيم می بينيم 

تفاوت است.«)))
بهــاءاهلل در کتاب اقدس – که کتاب احکام 

بهائيت اســت - نيز ميان مردان و زنان قائل به 
تفاوت شده است. 

وی در بــاب ارث، فرزنــدان دختر را از بخش 
عظيمی از ارث پدری محروم می کند و می نويسد: 
»قرار داديم خانه مسکوني و البسه 
خصوصــي ميــت را بــراي اوالد 
ذكور، اوالد اناث و ورثه ديگر حق 

2 . توقيعات مبارکه، توقيع 15 جوالی 1947.
٣ . خطابات حضرت عبدالبهاء، ج1، ص16٣.


