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  نوروزى نو و بهارى
  زيبا و شکوفا

  سـنبل و سوسن و ياس و الله  گل آمــد و بــهــار آمـد بــاز
  تهنيت بلبل  خطبه خوان شد به  تکيه زد بر سرير سال بهار

  نعيم اصفهانى  

کسانى که از سرماى زمستان   عاشقان بهار، به  اين کتاب ارمغانى است به
  اند و در دل آرزوى نوروز دارند.  ستوه آمده  فرسا به  هاى جان  فانافزا و طو  غم

افکند و روحى تازه   آئين تازه پروردگار، چون فصل بهار چهره از رخ مى
هاى خوشبو و رنگارنگ از روح و روان   بخشد. شکوفه  جهان دل و جان مى  به

ن بخشند و جهان را جامه تازه رنگي  ها شادى مى  دل  رويند، به  مردمان مى
هاى   رسد و ميوه  پس از گذشت بهار، موسم تابستان فرا مى پوشانند.  مى
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آورد. در آن فصل مردمان خشنود و شادمان و جهان بس   بار مى  خوشگوار به
  زيبا و دلگشاست.

اّما طّراح روزگار نقشه ديگر در پيش دارد و طرح ديگر در نظر. يغماگر دهر، 
افزا اثرى از آن   گيز و زمستان غمان  نهد. پائيز بال  پاى بر عرصه ظهور مى

گذارند.   هاى خوشگوار بر فراز شاخسارها نمى  هاى زيبا و ميوه  شکوفه
هاى پر ثمر، پژمرده و عريان   هاى تازه و تر، و شاخه  هاى رنگارنگ، برگ  گل
  سپرد.  دست فنا مى  ربايد و به  ها را مى  شوند. طوفان زمستان، زيبائى  مى

گذارد. پس از آن موسم سرد، بار   ا در زمستان نمىاّما طّراح روزگار، جهان ر
نهد، و بار   عرصه ظهور مى  ديگر بهارى تازه با کمال آرامش و وقار پاى به

  آورد.  بار مى  هاى زيبا و دلربا به  ديگر شکوفه
تابستان و پائيز و زمستان، تصويرى است از تغيير   رسم طبيعت و تغيير بهار به
ه پروردگار، هرچندگاه يکبار، باغبانى آسمانى جهاِن دل و جان. بنابر اراد

نهد و بذر عشق و ايمان در دلها   عرصه روح و روان مردمان مى  قدم به
آورد. چه بخواهيم، چه   بار مى  هائى تازه و تر به  کارد، و بار ديگر ميوه  مى

هاى خوشگوار برخوردار   هاى خوشبو و زيبا و ميوه  نخواهيم، چه از اين گل
رود و   پيش مى  ا را ناديده انگاريم، نقشه طّراح روزگار بهشويم، چه آنه

ها   شوند. چه بهارها و زمستان  ها بنابر نظم جاودان و پايدار تکرار مى  فصل
ها   ها و برگ  ها که شکفته و رفته و چه شاخه  آيند. چه شکوفه  که آمده و مى

  اند.  که بر خاک ريخته
و بار. چه از اين بهار بهره عصر ما عصر بهار است و زمان ما زمان شکوفه 

گذرد   بينيم چه نبينيم، موسم بهار مى  هايش را به  بريم، چه نبريم، چه زيبائى
رسد. زمان در انتظار کسى نيست. چرخ   افزا فرا مى  و بار ديگر زمستان غم
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روزگار پيوسته در سير و گردش است و آفتاب حکمت و بخشش يزدان در 
  تابش و درخشش.
ه پيش از ما آمدند و رفتند. ما هم از پس آنها خواهيم چه بسا مردمان ک

رفت. گروهى از آنها، بهار را نشناختند، در زمستان تصورات و خياالت 
دست، رخت از جهان   اى نچيدند، و تهى  خود زيستند، از نهال زندگى ميوه

باز بهار شتافتند و مقدمش را گرامى داشتند. از   پيش  بربستند. گروهى ديگر به
ها ديدند. در بهار   ها چيدند و زيبائى  خبرى برخاستند، شکوفه  بى بستر

زيستند، و در بهار رخت ار روزگار بربستند. حال نوبت ماست. آنها رفتند، 
  ما هم از پس آنها خواهيم رفت.

اقامت ما در اين دنيا بس کوتاه و زودگذر است. بيشتر مردمان سرگرم اين 
گر و   ظاهر بس عشوه  فشرند، زيرا دنيا به  اند و آنرا سخت در آغوش مى  جهان

سوى آرزوهاِى فريبا   ربايد، و به  زيباست. چون کهربا، ما را مانند پر کاهى مى
اند که در دِل اين   دهد. شعراى ما از ديرباز بما آموخته  و ناپايدار سوق مى

ربايد،   سوى خود مى  اى از دوستى و وفا نيست. ما را به  گر زيبا، نشانه  عشوه
  کند:  گاه در پرتگاه فراموشى، تنها و غمگين رها مىوان

  ارـــــيــــــوشــــه ددــــنــــبــــن  رد اــــــيــــدن  هـــــــب دل  ارـــــگ  روز ددرــــگــــب و دـــــيدرــــگــــب ســـــب
  ارــک چـيـه دـايـيـن وــت زــک آن از شــيـپ  نـکـب ارىـک دـرس مى تـتـدس هـک اى
  ارــبـــتـــاع انــــشــــاي از مــيــتــرفــــگــن چـــيـــه  شمــوخ چــش ىا اــو م دــنــتــــرف هــمـنهــاي
  شــيــرخــوار بـــودى طــفــل ديــگــر وقــت  شــکم در بـودى نـطـفــه وقـتى کـه اى

  عـــذار ســـــيــمــيــن شــــدى بــااليـــى وســـر  غــــلـــــــوبـــ تــــــا گــــــرفـــــــتـــــى بـــــــاال مـــــــدتـــــى
  زاررکــــــــا دِ مــــــــــــر و انمـــــــيـــــــد فــــــــاِرسِ   شـــــــدى آور  نـــــــام مــــــرد تـــــا هــمـچـــنــــيــن

  ارقــــــر بـــــر نـــــمـــــانــــــد هــم بــــيــــنـــى آنــــچــــه  ـدــــمـــانــــن دوـخــــ اربـــر قــــر ديــــدى آنـــچـــه
  ارـبـش غـــاکــن و خـتـشـد گــواهــاک خـــخ  دير و زود اين شکل و شخص نازنين

 تخت و بخت و امر و نهى و گير و دار  ردذــگـــب مى ونــچ تـــسـچـيـه همه  نـاي
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  نـــــــگـــــــار زر اىســـــــر مــــــانــــــد وکــــــز بـــــــه  ـــىــم  آد ز ــــدـــانـــــمـــب رـــــگ ىـــکــــيــن ـــامــن
  سعدى  

  تا کى در انتظار قيامت توان نشست؟
  پا کنيم  برخيز تا هزار قيامت به

بسيارى از خدا دوستان متحيرند که چرا صاحب اين جهان، بندگانش را در 
آنها   ها سپرده و راه نجات را به  دست طوفان  پايان به  و بى زمستانى سرد

جلد نگاشته شده، پاسخى است  پنجها که در   ننموده. اين سلسله کتاب
ها که   همه مردم جهان. اين کتاب  اين خدا دوستان و خبرى است خوش به  به

نيم قرن ادامه يافته، در کمال روشنى، با ذکر دالئل و   نگاشتن آنها نزديک به
راهنما   رسانند که يزدان مهربان بندگانش را هرگز بى  اثبات مى  شواهد بسيار به

ها، کشتى   و پشتيبان نگذارد. آن خالق دانا، در هنگام شروع اين طوفان
دعوت خواستاران و عاشقانش پرداخت و   نجات را حاضر و مهيا ساخت، به

چشم خود شکوه و   آن پناه امن و امان روى آورند تا به  از آنها خواست که به
شدگان چنان سرگرم نيازها و   بينند. اّما بيشتر دعوت  هاى آنرا به  شگفتى
دعوتش پاسخ ندادند و هنوز هم پس از گذشت   هاى خود بودند که به  آرمان

  خبرند.  ترين خبر در تاريخ بشر، بى  ترين و بزرگ  دو قرن، از خوش  نزديک به
اين سراى امن   کند که به  ت مىها، اين خدا دوستان را دعو  اين سلسله کتاب

بينند که يزدان مهربان چه راه نجاتى در   چشم خود به  و امان روى آورند، و به
  اختيار آنان و عامه مردم جهان گذاشته است.

ميل خود، با شوق و اشتياق اين   اهى، بايد بهگ  آجويندگاِن ارمغاِن دانائى و 
گفتار   ترين توجهى بهطرفى، بدون کم  دعوت را بپذيرند، و در کمال بى

دو   قضاوت پردازند. زيرا دشمنان اين آئين، در دورانى نزديک به  ديگران، به
اند   قرن، در انتشار و تکرار دروغ و تهمت چنان پشتکار و مهارتى ابراز داشته
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پردازاِن ماهر و پرکار، آئين يزدان را که چون   که موجب تحير است. اين دروغ
خبران چون شمعى لرزان جلوه   است، در نظر بىخورشيْد تابان و درخشان 

آزارد. موفقيت   خيزد و چشمان مردمان را مى  اند که تنها از آن دود بر مى  داده
حّدى بوده که حتى گروهى از انديشمندان را از راه   آنها در انحراف افکار به

  اند.  عدالت دور و از داورى درست منحرف ساخته
خبر آسان نيست. تنها با   ر از ذهن مردمان بىهاى ماهرانه و مکر  زدودن دروغ

اى از   توان اثر آنها را از ميان برداشت. عصر ما فصل تازه  گذشت زمان مى
ها، پنهان داشتن حقيقت در زير   خاطر توسعه رسانه  تاريخ بشر است. به

  شود.  تر شده و مى  هاى مکر و تزوير، روز بروز مشکل  پرده
دهد که زمان اميد و انتظار بسر آمده، و   ىمردم جهان خبر م  آئين بهائى به

هنگام کوشش و قيام فرا رسيده. راه نجات روشن است. جويندگان راه 
اين دعوت پاسخ دهند و براى رهائى خود و ديگران برخيزند و   راستى بايد به

  رستاخيزى نو بپا کنند:
 پا کنيم  برخيز تا هزار قيامت به  تا کى در انتظار قيامت توان نشست

مقصود، آزادِى ما   رنوشت جاودانى ما تنها در دست ماست. در رسيدن بهس
ماست. بايد قدر اين ارمغان آسمانى را   ترين بخشش و ارمغان يزدان به  بزرگ

بهائى ارزان نفروشيم.   هاى اين جهان، به  ها و خواسته  بدانيم و آنرا با سرگرمى
ت. هر روز که از اين مقصود جاودانى جايز نيس  صبر و درنگ در رسيدن به

دارد. زيرا   گذرد، مشکالت و موانع تازه ما را از کوشش باز مى  عمر ما مى
يغما   هاى اين جهان، نيروهاى ما را به  سرماِى زمستاِن جانفرسا و طوفان

دهد و   گذارند. خالق ما بما اندرز مى  برند و سرانجام اثرى از ما نمى  مى
را پيوسته در نظر آوريم و فرصت را بخشد که بايد فناى اين دنيا   اهى مىگ  آ

  غنيمت شمريم:
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محو القضاء آثارکم ان ادخلوا ملکوت البقا يفنى ما عندکم و يا قوم تاهلل يقل 
  حضرت بهاءاهلل  ١.االبهى ىعظکم ربّکم العلّى االعليکذلک 

فنا گرايد و قضا اثرى از شما   خدا سوگند آنچه نزد شماست به  به :اى مردمان !بگو
ملكوت بقا درآئيد. اين چنين پروردگاِر بزرگ و پرجالل، شما را   پس به نگذارد.
  دهد.  اندرز مى

ة العزّ  تبقى و ستفنى هاانّ  لعمرى فيها يحدث ما و نياتحزنك الدّ  ان اكايّ 
فات. ان اجعل رضوانك ذكرى و جنانك واالقتدار لربّك مالك االسماء والّص 

  حضرت بهاءاهلل  ٢ى و سراجك اسمى.حبّ 
فنا انجامد. و تنها عّزت و  خدا سوگند دنيا به حوادث روزگار غمناكت كند. به مبادا

اقتدار كه در دست پروردگار است پايدار ماند...يادم را و عشقم را بهشت خود نما 
  و نامم را چراغ خود كن.

دل باو . صورت هستى آراسته  هحقيقت و نيستى است ب  است بىى شيدنيا نما
صورت آب   هست که بى ال سرابثَ ل دنيا مَ ثَ مَ ...ديخود مگسل پروردگار د و ازيمبند
  حضرت بهاءاهلل  ٣.نمايد

در عصر ما روح بدبينى و نااميدى بر مردم جهان تسلط يافته و پيوسته در 
شما و همه خدا دوستان مژده   ها به  اشاعه و گسترش است. اين سلسله کتاب

وسم بهارى نو فرا رسيده. دهد که زمستان بدبينى و نااميدى بسر آمده و م  مى
خواهد که گامى در راه سعادت خود و رفاه نوع انسان   خالق ما از ما مى

برداريم. آرزوى بيشتر داشتن و بيشتر اندوختن، سرابى است که روح و روان 
را هرگز سيراب ننمايد و آرامش و آسايش نبخشد. آفريننده ما نخستين و 

داريم  فرصت تا که ماست بر نموده. بما را رهائى راه او ماست. عاشق برترين
بينيم که چه غوغائى در   چشم خود به  سوى کشتى نجاتش روى آوريم و به  به

  ماست:  هائى آشکار از عشق خالق ما به  ها، نشانه  آن برپاست. اين دعوتنامه
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 چه که او ،خود را از درياى بخشش يزدانى دور منمائيد :اى دوستان !بگو
آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده. بر يک دستش آب بسيار نزديک آمده. 

: بگذاريد آنچه در بر دست ديگر فرمان آزادى. بگذاريد و بگيريد زندگانى و
آنچه  بخشد . آمده  و بگيريد آنچه را که دست بخشش مى شود  جهان ديده مى

٤!بشنويد بشنويد !اى دوستان! بشتابيد بشتابيد .چشم روزگار مانند آن نديده
  بهاءاهلل حضرت  

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

در  زدانىيهاى بخشش  چشمه! گاناى بند .پروردگار است شيستا ،آغاز گفتار
د و يره پاک شوياز خاک ت کتايارى دوست ي  هد تا بياز آن بنوش ،جوش است

٥.ديجانان نمائ شهرِ  د و آهنِگ ياز جهان بگذر .ديئآگانه در يکوى دوست   هب
  اءاهللحضرت به  

جهد نمائيد تا صاحب مقامى شويد که باقى باشد و هيچ صاحب قدرتى قادر بر 
  حضرت بهاءاهلل  ٦اخذ آن نباشد.

فرمايد: امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست يکتا   اى دوستان! يزدان مى
  حضرت بهاءاهلل  ٧گاه سازد و آزادى بخشد. را و بپذيريد آنچه را که بندگان را آ

قلوب بشتابيد، شايد   آفتاب عنايت يزدان مزين است، به  مروز که آسمان بهبگو! ا
يک قطره از   گاه شويد. امروز کنوز عالم به سبب و علت ظهوِر وجود پى بريد و آ  به

  حضرت بهاءاهلل  ٨گاهى معادله ننمايد. درياى آ
 وهرِ چون خار و ج لها نزدشلى شگفته که همه گُ در گلزار باقى گُ  !فانى اى بلبالن

د يد و از روان بنوشيد و از دل بسروشيبخروش پس از جان .مقدار  ىجمال نزدش ب

  
  " در آيات حضرت بهاءاهلل و حضرت باب صدها بار بکار رفته. اين واژه برابر است با بگوواژه "!

 اين گويد. سخن مردمان با چنين که کند  مى حکم پيامبرش  !" در قرآن مجيد. پروردگار بهقلواژه "
  .(Thus says the Lord)." خداوند چنين گويداين صورت بکار رفته: "  به عهد عتيقاصطالح در 
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د و از لقاى يمثال ببوئ  ىب لد و از گُ يئآبوستان وصال در  هد بيد که شايبکوش و از تن
٩.ديمعنوى غافل نشو صباِى  خوشِ  مين نسيو از ا .ديبر [بهره] زوال حّصه  ىب

  حضرت بهاءاهلل  
يمنع انّه على خسران  وا انفسکم عن فضل اهلل و رحمته و َمنقل يا قوم ال تمنع

  حضرت بهاءاهلل  ١٠.عظيم
بگو! اى مردمان، روح خود را از فضل و رحمت يزدان محروم مداريد. هر کس 

  زيان بزرگى دچار شده.  خود را محروم دارد، به
وست اد دي  هپس ب .زدان پژمردهياد ي  و دل بى روان مرده است  تن بى !اندگاى بن

خواهش خود   هب زهاى شما است کهيدشمن شما چ .ديزيو از دشمن بپره ديزياميب
 ،اد جانان استيجان براى  .ديا آن آلوده  هرا ب د و جانيا د و نگاه داشتهيا افتهيآنرا 
١١.دياالئياد گمراهان مي  هرا بآن، زدان استيزبان براى گواهى  .ديزه داريپاک راآن

  حضرت بهاءاهلل  

ن يو ا...دهيکه راه راست را د راستگو کسى است .ميوگ  ىبراستى م !اى بندگان
ن يا  ههر کس ب .گان ان ستاريتاب است در م  ها مانند آفتاب جهان  راه انيراه در م
  ١٢.مانند  کتا خداوند بىيسخن  نستيا .راه بوده  ىاه نه و بگ آ ،دهيراه نرس

  حضرت بهاءاهلل  
و الملکوت و  ا ببقآء الملکيه باقکون ذکريظهر منه ما ينبغى لٔالنسان ان ي
  حضرت بهاءاهلل  ١٣.ريالمقتدر القد ستضئ به الوجوه فى کّل عالم من عوالم ربّهاي

ظهور رسد که تا ُملک و ملکوت بر   شايسته انسان چنان است که از او رفتارى به
جاى خود باقى است، آثارش پايدار ماند، و از او چنان نورى بتابد که سيماى 

  در جميع عوالم يزدان، از او روشنى يابند.ديگران، 
ما خلقتم ...فى کّل عالم من عوالم ربّکم کمنفعيرفعکم و يبما ...انّا امرناکم

  حضرت بهاءاهلل  ١٤.نيالعالم النفسکم بل لخدمة امر اهلل رّب 
آنچه موجب ترقى و تعالى شماست، تا در جميع عوالم   کنيم...به  ما شما را امر مى

ايد،   خود خلق نشده  از کوشش خود بهره بريد...شما براى خدمت بهپروردگارتان، 
  ايد.  قدم بر عرصه هستى نهاده—پروردگار جهانيان—آئين خداوند  براى خدمت به
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ع يکم و تو در جميتو نزد  هحال ب عيدر جم و...وسيمأ تو مأنوسم و تو از من  همن ب
ا منته  دم و تو ذلّت بىار نمويزوال براى تو اخت  ىعزت ب و من .احوال از من دور
١٥.کن و فرصت را مگذار رجوع ،آخر تا وقت باقى مانده .دىيبراى خود پسند

  حضرت بهاءاهلل  
جميع را از ...نقصى وارد ،باو نفعى راجع و نه از ترک آن ،نه از اطاعت عالم

  حضرت بهاءاهلل  ١٦.خواستم و تو را از براى خود براى تو

 ىو بالها .ديريپذ  هب خواند، از او  ىيزدان م  هب شما را ان در زندانيعالم محبوِب 
 ندشم از د.يزيمگر او خالصى شما قبول نموده، از ىان را از برايپا  ىب

  حضرت بهاءاهلل  ١٧.دييکتا دل بند دوسِت   هد و بيزينما بگر  دوست

تى يگ .دهد  ىم اعظم بشارت [بهشت] نوِى يم  هنمايد و کّل را ب  يزدان ندا مي امروز
مانند بخواه بندگان   ىاز يکتا خداوند ب .ابيکم لکن چشم رش منّور وانوار ظهو  هب

دانائى  .بوده و هست نائى سبب دانائى و علت نجاتيب .بخشد نائىيب خود را
را  امروز جهان ،چشم خود بنگرند  هب مردمان اگر .نائى بصر استيخرد از ب

 .نش پديداريب ابد دانائى هويدا و آفتيخورش !بگو .ننديتازه روشن ب روشنائى  هب
  حضرت بهاءاهلل  ١٨.د و ديد و شناختيار آنکه رسيبخت

آنچه حق جل جالله وصيت فرموده عامل   بنام خداوند دانا! بگو اى عباد: به
شويد. امروز روز قرب و لقاست و روز رحمت و عنايت است...بگو اى عباد! 

  حضرت بهاءاهلل  ١٩مقام خود را از دست مدهيد و قدر خود و اين ايّام را بدانيد.

اسباب دنيا و آنچه در او   اى دوستان! بشنويد نداى دوست حقيقى خود را و به
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠هست مشغول نشويد.

٢١گفتار آئيد و از اشرار مترسيد.  امروز روز ذکر و بيان است، نه روز خاموشى...به

  حضرت بهاءاهلل  

جزاًء ِان اجرى اّال على الّذى قل تاهلل يا قوم اذکرکم لوجه اهلل و ما اريد منکم 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢فطرنى و بعثنى بالحّق و جعلنى ذکرًا للخالئق اجمعين.

  
   سال در زندان و تبعيد بسر بردند. ٤٠حضرت بهاءاهلل حدود 
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شوم و از شما   خاطر خدا شما را يادآور مى  خدا سوگند، به  بگو! اى مردمان، به
حقيقت   خواهم. اجر من از سوى خداوندى است که مرا آفريد، به  پاداشى نمى

  ى جميع مردم جهان نمود.برانگيخت و "ذکرى" برا
د و چه يآخر رس  هها که ب که در گذشت و چه وقت ها که رفت و چه روزها  چه شب
سعى نمائيد  .اى فانى َنَفسى بر نيامديدن اشتغالِ   هآمده و جز ب انتها  هها که ب  ساعت
ها   فرق گذرد و  ىعمرها چون برق م .چند َنَفسى که باقى مانده باطل نشود تا اين

اى ...مور از شستا گر چاره از دست رود ويد .رديراب مقرّ و منزل گبر بستر ت
 معشوق برِ  ،دل و جان  بى و اى عاشقانِ  .ديبشتابيد و بر آتش زن پروا  بى !پروانگان

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣...ديائيب



 

  
۲  

  
  نقش دين در رابطه
  انسان با يزدان

  روند و شيوه يزان
  در ارسال پيامبران

ابد براى دنيا کافى است؟ چرخ روزگار در سير و گردش آيا يک دين قديم تا 
  است، و وضع جهان پيوسته در تغيير و تحّول:

  ٢٩سوره رحمن، آيه   .ُكل َيْوٍم ُهَو ِفي َشانٍ 
  هر روزى وضعى دارد.

ها پيش تجويز   هاى تازه مبتالست. داروى قديم که قرن  بيمارى  دنياى ما به
  افزايد:  بيمارى او مى  چه بسا به اثر است، و  شده، بر اين بيمار بى
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كند.   ىدانايى درمان م  هبيند و ب  ىدرد را م .رگ جهان در دست پزشك دانا است
هر روز را رازى است، و هر سر را آوازى. درد امروز را درمانى و فردا را درمان 

شود گيتى را   ىديگر. امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد. ديده م
كران فرا گرفته و او را بر بستر ناكامى انداخته. مردمانى كه از بادۀ   ىدردهاى ب

اند. اينست كه خود و   هاند پزشك دانا را از او باز داشت  هخودبينى سرمست شد
شناسند. راست را   ىدانند نه درمان م  ىاند. نه درد م  ههمۀ مردمان را گرفتار نمود

  ضرت بهاءاهللح  ٢٤اند.  هاند و دوست را دشمن شمرد  هكژ انگاشت

  مقصود از اين گونه آيات در قرآن چيست:
  ٤٣سوره فاطر، آيه   .َولَن َتِجَد ِلُسنِت اللِه َتْحِويًال 

  در "سنّت يزدان" هرگز تغييرى نخواهى يافت.

؟ درك و چرا سنّت يزدان تغييرپذير نيست مقصود از "سنّت يزدان" چيست؟
گشايد و معّماى بزرگ   ىاسرار مگره از بسيارى  ،اين گفتار و كشف اين رمز

گاهى و يقين و اطمينان   آعرصه   هقرآن را از عرصه پنهان و شك و گمان ب
  آورد.  ىم

ايست كه پروردگار بنابر   همنظور طرح يا نقش؟ منظور از "سنّت يزدان" چيست
كند. در اين نقشه   ىآنها را اداره م ،جهان و مردمان را آفريده و طبق آن ،آن

  نبوده و نخواهد بود. هرگز تغييرى
يزدان را  توانيم سنّت يا نقشۀ  ىهايى م  نخستين پرسش اين است: از چه راه

  براى انسان و جهان بيابيم؟
 هاى الهى است. "سنّت يزدان" را از   نخستين راهنماى ما تاريخ آئين

هاى   توانيم بيابيم. درس  ىرابطه يزدان با مردمان در اعصار پيشين م
روشنى نگاشته   ها در صفحات تاريخ روزگار بحكمت و عبرت باره

  شده.
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 هاى آسمانى بخشى است از "نقشه آفرينش" كه   هر يك از كتاب
بخشد، و   ىگاهى م  آدست خالق ما رقم يافته. بررسى اين آثار بما   هب

  آموزد.  ىهاى الهى را بما م  ها و سنّت  بسيارى از حكمت
  دان، بايد از ميزان عقلسنّت و نقشه يز در جميع امور، از جمله يافتِن 

قرآن بارها  سراسر در كه بماست ما خالق مؤّكدِ  حكمِ  اين جوييم. مدد
حّدى است كه پروردگار   هتأكيد و تكرار شده. اهميت اين حكم ب
شمرد. كسانى كه مقام   ىتر م  متخلّفين را برابر با جانوران حتّى پست

طا شده ناديده آنها اع  هبلند انسانيت را كه از روى فضل و مرحمت ب
گاهى را كه تنها مايه امتياز آنها بر ساير   آگيرند، و نور دانايى و   ىم

پوشانند، و بدون   ىتقليد و جهالت م موجودات است در پس پردۀ
آستان  نهند، هرگز مقبوِل   ىتعّقل و تفّحص در راه پيشينيان گام م

  يزدان نبوده و نيستند.
بر آن جهان و مردمان را آفريده است از اى كه يزدان بنا  هيا نقش "سنّة اهلل"

تدريج در طى قرون و اعصار   ههمان آغاز در حّدكمال بوده، اّما آثارش ب
كمال و زيبايى سيب در  شود. پيش از رشد و پرورش، آثارِ   ىنمودار گشته و م

تدريج   هدانۀ آن نمايان نيست. اّما پس از رشد و پرورش، آنچه پنهان بود ب
يزدان نيز چنين است. از همان آغاز در حّد  آيد. نقشۀ  ىعرصه عيان م  هب

كمال هستى يافته، اّما نيروهاى درونى آن در هر عصرى و هر آئينى بنابر 
رسد و زيبايى   ىظهور م  همقدارى معين و صورتى تازه ب  هاستعداد مردمان، ب

  نمايد.  ىخود را م
  ٢١سوره حجر، آيه   .َنزِّلُُه اال ِبَقَدٍر مْعلُومٍ َوان مِّن َشْيٍء اال ِعنَدَنا َخَزأِنُُه َوَما نُ 

سرچشمه آنچه هست در دست ماست. اّما از آن منبع سرشار، تنها مقدار معينى 
  كنيم.  ىآشكار م
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تر   اين سبب هيچ آئينى برتر و كامل  ههر آئينى در زمان خود كامل و جامع است. ب
ذخائر و منابِع درونى  هور و بروزِ ها در ظ  . تفاوت ميان آئيناز آئين ديگر نيست

اراده يك باغبان   هاند و ب  هاى زيباى يك گلستان  ها شكوفه  دين آنهاست. همۀ
اند. همه از يك آفتاب و يك باران و يك نسيم   هدانا هستى و پرورش يافت

  برخوردارند.
ها در رنگ آنهاست، نه در روح آنها، در نام آنهاست، نه در سرشت   تفاوت دين

واّال  ،يابيم  ىهاى يگانگى م  نشانه تنها درون آنها بنگريم،  هاگر ب .آنها
  گفته مولوى:  هاختالف و جدايى. ب

  نگريم و قال رانبرون را  ما  ما درون را بنگريم و حال را

جاى اينكه   ه: بگيرد  اين منبع سرچشمه مىاختالف بين پيروان اديان از 
نگرند و   ىبرون م  هكمال بيابند، ب هاى يگانگى و  درون بنگرند و آثار و نشانه  به
افتخار و امتياز خود شمرند، و  بينند، آنها را وسيلۀ  هكوشند تا آثار برترى ب  ىم

خانۀ ابدى خود را كه از هر چيز ديگر عزيرتر است با تارهاى تخيل و تصّور 
  بسازند:
 پروردگار ما را "ملّت ممتاز" ناميده. ما از همه گويند  ىم يهوديان :

  . پس چرا راه ديگر رويم؟برتريم
 تنها "پسر خدا" و تنها "راه راست خدا" از آِن گويند  ىمسيحيان م : 

  ماست. تنها ما در راهيم و ديگران همه محكوم و گمراه.
 دين ما در حّد كمال است و آخرين و برترين راه گويند  ىمسلمين م :

  راه ديگر نيست.  هخدا. از اين پس جهان را نيازى ب  هب
چشم يگانگى بنگرند   هتفّكر و تأّمل پردازند و ب  هجدايى طلبان باگر اين 

گاه   آدست يك طّراح دانا و   هبينند كه طرح جهان و نقشه آفرينش انسان ب  ىم
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—روند و شيوه يزدان—"اهلل  سنّةاين طرح و نقشه را " مجيد رقم يافته. قرآن
  نامد.  ىم
كه در طى قرون و بينيم "سنّت" يعنى چه؟ سنّت يعنى رسوم و آدابى   هب

اعصار پايدار ماند و تكرار شود. جشن نوروز را در نظر گيريد. ايرانيان 
گيرند. اين سنّت در ايران هزارها سال   ىنخستين روز بهار را جشن گرفته و م

نوروز آغاز  دوام يافته و شايد هميشه باقى و برقرار ماند. سال نو را با جشِن 
ها و   نوع جشن و مراسم آن ميان گروهنمودن در ايران سنّت است، اّما 

 "سين "هفت سنّت ايرانيان از بعضى است. متفاوت مختلف، هاى  خانواده
اى چند از   هگيرند. نمون  ىكنند، بعضى ديگر آنرا ناديده م  ىرا دنبال م

  ها در طى قرون و اعصار دوام يافته:  ها كه ميان بسيارى از ملّت  سنّت
  ّا نوع جشن سنّت نيست.جشن عروسى داشتن سنّت است، ام  
 .مدرسه رفتن سنّت است، اّما نوع مدرسه سنّت نيست  
 .لباس پوشيدن سنّت است، اّما نوع لباس سنّت نيست  
  ها   "سالم" ميان همۀ ملّت واژه"سالم گفتن" سنّت است. اّما استعمال

  سنّت نيست.
است كه در طى قرون و اعصار دوام يابد، زيرا مرتبط  رسمىپس "سنّت" 

  هاست.  نيازها و سرشت اصلى انسان  هب
اى دارد؟ آيا   هسنّت يا روش و نقش ،آيا يزدان نيز در رابطه با انسان

و معقول  ،رويدادهايى هست كه در گذشته از جانب پروردگار تكرار شده
  :اين چند نمونه توّجه کنيد  بهاست در آينده نيز رخ دهد؟ 

 براى تربيت و هدايت  گويد.  ىپروردگار مستقيمًا با بندگانش سخن نم
خود را  پيامگزيند و   ىآنها در هر عصرى پيامبرى را از ميان مردمان برم

  .رساند  ىبندگانش م  هاو ب وسيلۀ  هب
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 آنها   هخواند و تعاليم يزدان را ب  ىايمان م  هفرستاده خدا مردمان را ب
  آموزد.  ىم

 موجب دهد كه انكار او نه تنها   ىم خطارمردمان بارها ا  هآن فرستاده ب
است، بلکه باعث سرافکندگى و پشيمانى ذلّت و بدبختى ملّت آنها 

يک آنها در جهان جاودان است. زيرا آنان که دعوت يزدان را  يک
مجازات دورى از   هدر برابر ترازوى عدل الهى قرار گرفته، ب نپذيرند،

 د شد.نپروردگار تا ابد ذليل و گرفتار خواه
ييِر سرشت و سيرت مردمان است. چون در الزمه تغيير در سنّت يزدان، تغ

  سرشت انسان تغييرى نيست، در سنّت يزدان نيز تغييرى نبوده و نخواهد بود:
  ٣٠سوره روم، آيه   .ِفْطَرَة اللِه الِتي َفَطَر الناَس َعلَْيَها َال َتْبِديَل ِلَخْلِق اللهِ 

هاى خدا   . در آفريدهاند  فطرت و سيرت مردمان همان است که با آن هستى يافته
  .تغييرى نيست

همانطور كه يزدان در رابطه با ما سنّت يا روشى داشته و دارد، مردمان نيز در 
سنّت مردمان از  هاى او سنّت يا روشى داشته و دارند.  فرستاده رابطه با

  اين چند نمونه توّجه كنيد:  هب گيرد.  سرشت تغييرناپذير آنان سرچشمه مى
 يزدان را ناديده انگارند. تازۀ پيامبرانند كه دعوت مردمان تمايل دار 

گاهى و مظاهر   آگروهى از اين هم قدم فراتر نهاده، آن منابع علم و 
 زنند.  ىم دست آنها كشتن  هب حتّى داده، قرار تعّدى و ظلم مورد را الهى

َبْت ُرُسٌل مِّن َقْبِلَك َوالَى اللِه تُرْ  بُوَك َفَقْد ُكذِّ َيا ايَها الناُس ...َجُع أالُمورُ َوان يَُكذِّ
 ِه َحقَوْعَد الل ن٤-٥سوره فاطر، آيات   .ا  

اى نيست) پيامبران پيش از تو را نيز انکار   کنند (چيز تازه  اگر تو را انکار مى
  کردند...اى مردمان! وعده خداوند درست است (شک نکنيد).

 قدمند.  سته پيشدر رد و انكار پيامبران يزدان، پيشوايان پيو  
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 خواهند كه براى اثبات   ىيزدان م بسيارى از مردمان از فرستادۀ
رسند. زيرا از آن   ىآرزوى خود نم  هاى بياورد، اّما ب  هاّدعايش معجز

ايمان تنها از راه تفّكر و تتبّع و  شنوند كه كسب هديۀ  ىفرستاده م
نيك  کردار، همراه با قلب پاك و يزدان  هراستى و توّكل ب  هعشق ب
  پذير است. امكان

  ّآنهاست  جاودانى ترين وظيفه خود را كه برگزيدن خانۀ  مردمان مهم
شمرند. بدون كمترين تفّكر   ىتر م  حتّى از خريدن كفش و كاله كوچك
پيشوايان  ديگران، خاصه دست  هو تفّحص، انتخاب آن خانه را ب

  سپرند.  ىزمان م
اى هست كه   هيز سنّت و نقشدر تعاليم اخالقى و دستورات معنوى پيامبران ن

دهد كه تعاليم   ىشود. بررسى آثار آسمانى نشان م  ىپيوسته تكرار شده و م
  آنها دو گونه است:

 تعاليم تغيير ناپذير  
 تعاليم تغيير پذير  

اوست.  هاى  آفريدهروح ما با آفريننده ما و  رابطۀ  هتعاليم تغيير ناپذير مرتبط ب
، اين تعاليم از جانب همۀ پيامبران تا جهان و انسان بوده و خواهد بود

ظاهر   مردمان آموخته شده و خواهند شد. اين "نان آسمانى" اگر چه به  به
ريزد،   هاى گوناگون از آسمان فضل و رحمت يزدان بر بندگان فرو مى  شكل  به

از اين  "اّما در باطن هرگز در آن تفاوتى نبوده و نيست. اين "نان آسمانى
  تعاليم ساخته شده:

 هان را يك آفريدگار استج.  
 خاطر عشق، ما را هستى بخشيده، و   هآن يكتا آفريدگار عاشق ماست و ب

  ها را در اختيار ما نهاده.  هديه برترين
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 را از جان عزيزتر  اين هديهخالق خود عشق ورزيم، و   هما هم بايد ب
  شمريم.

 ياد خالق خود باشيم  هافتخار و سعادت ما اين است كه ب برترين مايۀ ،
، نمائيمدعا اظهار بندگى   هخاطر آوريم، ب  ههاى او را ب  ها و بخشش  نعمت

  و پيوسته خواستار رضاى او باشيم.
 ترين وظيفۀ ما در اين دنيا شناختن برگزيدگان يزدان   و مهمّ  هدف نخستين

 و پيروى از اراده آنهاست. اين تنها راه كسب رضايت يزدان است. قرآن
  نامد.  ى" مفوز عظيم"اين پيروزى بزرگ را  مجيد

 ،خداست.  علم خواست اين فرستادگان، خواست خداست. علم آنها
گفتار خداست. حكم آنها، حكم خداست. ناديده گرفتن  ،گفتار آنها

  ماست. اراده و حكم آنها، سرپيچى از اراده و حكم آفرينندۀ
 باطل و بيهوده پندار و کردار نيکايمان، بدون  دين و اظهارِ  اقرار به ،

  دو رويى و ريا. است و نشانۀ
  هديۀ عقل و خرد مايۀ امتياز انسان بر جانواران است. هر كس اين هديه

  از حيوان كمتر است. بکار نبردرا 
  مردمان و  است، و غايت آن لطف و محبّت به انصافآغاز انسان بودن

يعنى ديگران را با خود يكسان  انصافنوعان.   فداكارى براى جميع هم
 بّت يعنى ديگران را مثل خود دوست داشتن.شمردن. مح

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥.آن  هامور منوط ب اّول انسانيت انصاف است و جميع

ط برادرى بسيار. از جمله آنكه هر نفسى آنچه از وبنى آدم كّل برادرند و شر
  حضرت بهاءاهلل  ٢٦خواهد، بايد از براى برادران خود هم بخواهد.  ىبراى خود م
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 خدا و فرستادگان او عشق ورزيدن، و مردمان را از دل و   هدر اين دنيا ب
جان دوست داشتن، هدف غائى و سبب سعادت و كامرانى هر انسانى 

  در دو جهان است.
  هر فردى بايد سرنوشت آسمانى خود را در كمال آزادى برگزيند. در امور

  تقليد و اجبار محكوم و مطرود است. ،دين و ايمان
 نتيجۀ  به نفسىهر  ،يابد. پس از مرگ  ىپايان نم زندگانى انسان با مردن 

  .رسد  ىايمان و اعمال خود را م
 خوشى و  اين جهان جاى رشد و پرورش و آزمايش است، نه خانۀ

  راحت و آسايش ميوه و نتيجه رشد و پروردش است. آسايش.
اين سبب   هاند. ب  همردمان آموخت  هپيوسته ب يزداناين نوع تعاليم را پيامبران 

شمار آورد. اين دستورات و اندرزها   هتوان جزو "سنّت يزدان" ب  ىرا م آنها
جسم انسان و تغييرات و تحّوالت   هاند، نه ب  روح و دل و جان متعلّق عرصۀ  هب

جهان. چون روح ما و طبيعت و سرشت اصلى ما ثابت است، اين تعاليم نيز 
  ثابت بوده و خواهند بود.

و تغييرناپذير، تعاليمى دارند تغيير پذير  ادينبنيها عالوه بر تعاليم   آئين همۀ
چنين  تنشدااجتماعى مردمانند.  جسم انسان و شرايط خاصِ   هكه مرتبط ب

پوست سيب   هآنها سنّت نيست. اين تعاليم را ب نوعتعاليمى سنّت است، اّما 
اين   هكند. ب  ىهاى گوناگون جلوه م  ها و طرح  رنگ  هتوان تشبيه نمود كه ب  ىم

  ه تعاليم تغيير پذير توّجه كنيد:چند نمون
  در قرآن خوردن گوشت خوك حرام شده. شايسته است بپرسيم: آيا

رابطۀ اصلى روح ما با خالق ما و مخلوقات   هاين قانون مرتبط ب
اوست؟ اگر اين قانون ابدى نيست، چه كسى جز پيامبر يزدان اجازه 

  و صالحيت تغيير آن را دارد؟
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 را بايد بريد. آيا اين قانون نيز جزو سنّت  بنابر حكم قرآن، دست دزد
ابدى الهى است؟ آيا الزم و معقول است كه اين حكم هرگز تغيير 

  نيابد؟
  و مسيحيان ذكرى از تعدد زوجه نشده.  يهودياندر كتاب آسمانى

شرط رعايت عدالت، براى هر مردى تا چهار زن مجاز   هبنابر قرآن، ب
  دگار است؟است. آيا اين نيز سنّت ابدى پرور

  بنابر دستور قرآن، بهره گرفتن حرام است. آيا الزم و معقول است كه
  هميشه چنين باشد؟

 غسل تعميد" در ميان مسيحيان رسم و سنّت است. آيا اين رسم"، 
 عصاره سيب است يا رنگ سيب؟

  بنابر دستور حضرت مسيح، طالق تنها در صورت ارتکاب زنا مجاز
  ى از سنّت ابدى است؟ا  است. آيا اين قانون نمونه

  روح   ه"شنبه" روز تعطيل است. آيا اين رسم مرتبط ب يهوديانمابين
"جمعه" در   هانسان و جزو سنّت ابدى يزدان است؟ آيا تغيير "شنبه" ب

روز هفته   هكند؟ آيا پرستش خدا بسته ب  ىعصر ما مشكلى ايجاد م
  است؟

شمار   ه" بسنّةاهللجزو "توان فهميد كه اين نوع تعاليم   ىدليل عقل م  هتنها ب
روند و بسيارى از آنها در زمان ما غير قابل اجرا بوده و هستند. قانون   ىنم

بريدن دست دزد را در نظر گيريد. اگر دست هر دزدى را ببريم، چند دست 
چه  جهان،در سراسر  شمار  هاى بى  ماند؟ نتايج بريدن دست  ىدر دنيا باقى م

خواهد داشت؟ آيا  روانى و دگى،نتايج اقتصادى، اجتماعى، خانوا
ها بسته شوند،   توان "بهره گرفتن" را در زمان ما محكوم كرد؟ اگر بانك  ىم
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شود؟ از اين گذشته، اگر بهره گرفتن عادالنه باشد، چه زيانى از آن   ىچه م
  رسد؟  ىمردمان م  هب

 ،در عصر اسالم مجيد بنابر حكمت و قضاوت يزدان، قوانين اجتماعى قرآن
زم و كامل بودند، اّما ديگر با شرايط زندگانى مردمان عصر ما سازگار همه ال

ى ااند. شايد يك معن  هوسيله موعود زمان تغيير يافت  هحكم الهى ب  هنيستند، و ب
گردد) همين   ىسوى او برم  ه(امر خدا در طى يك روز ب "ثُم َيْعرُُج الَْيِه ِفي َيْومٍ "

زندگانى مردمان اثر مثبت داشتند، و  باشد. قوانين قرآن در زمان خود در
هاى جهان گشتند. اّما پس از يك   ترين تمّدن  تأسيس يكى از بزرگ  همنجر ب

گيتى رخت بستند و لزوم و اثر خود را از دست  "روز هزار ساله" از عرصۀ
  دادند.

بينيد زندگانى اجتماعى عصر ما با زندگانى مردمى كه هزار سال پيش   هب
متفاوت است. دانشمندان برآنند كه آفتاب تا هزارها چقدر  ،زيستند  ىم

مليون سال ديگر دوام دارد. فكر كنيد در طى اين اعصار طوالنى چه 
تغييراتى در عالم رخ خواهد داد؟ آيا ممكن است يك قانون اجتماعى كه 
حتّى در زمان ما قابل اجرا نيست، تا ابد با نيازهاى مردم جهان سازگار 

  باشد؟
ها سازگار با نيازهاى   آئين "م كه "تعاليم اجتماعى و جسمانِى بيني  ىپس م

خاّص مردمان، امكانات زمان و مكان، و بلوغ اجتماعى كسانى است كه 
، اين تعاليم نيز يابند آيد. هرگاه اوضاع اجتماعى تغيير  ىبراى آنها پيامبرى م

رساند.   مى اثبات  هب را تغيير اين هاى آسمانى،  بايد تغيير كنند. بررسى كتاب
سرشت اصلى و روابط روح ما   هاّما تعاليم معنوى و اخالقى پيامبران مربوط ب

هاى آسمانى، اين حقيقت را   اوست. بررسى كتاب هاى  آفريدهبا خالق ما و 
  

   ۵سوره سجده، آيه. 
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ها يكى است. پس   دين رساند. زيرا اين اصول در همۀ  ىاثبات م  هنيز ب
زيرا دوام داشته و تكرار تعاليم صادق است،  گونه  "سنّت" بر اين واژهاطالق 

 "تعاليم خاّص جسمانى و اجتماعى""سنّت" را بر  واژهاند. اّما   هشد
  ، زيرا ثبات نداشته و ندارند.نمودتوان اطالق   ىنم

بپرسيم: فرستادن پيامبر تازه در هر عصرى، از كدام دسته از  شايسته است
ذير؟ آيا اين بخشش اين تعاليم است؟ از تعاليم تغيير ناپذير است، يا تغيير پ

اصلى" يزدان براى بندگان است؟  نظير، جزو "نقشۀ  داد بىخبزرگ و ر
  توان يافت:  جواب اين پرسش را از چند راه مى

 در گذشته، پروردگار در هر عصر و زمانى پيامبرى شهادت تاريخ :
  براى بندگانش فرستاده است.

 انى را پس پيامبران وعدۀ آمدن پيامبر : همۀهاى آسمانى  كتاب وعدۀ
اند. اين عهدى است كه يزدان پيوسته با بندگانش بسته   هاز خود داد

  " بحث شده.بهاءاهلل در قرآنتفصيل در "  اين مطلب به است.
  نيازهاى هر عصرى بنابرلزوم تغيير يافتن تعاليم فرعى و اجتماعى :

همانطور كه ديديم بعضى از تعاليم اديان پيشين در عصر ما قابل 
ند. از عدالت الهى دور است كه انتظار پيروى از احكام و اجرا نيست

تعاليمى را از ما داشته باشد كه اجراى آنها نامعقول و با نيازهاى ما 
 در اين عصر ناسازگار باشد. بديهى است هيچكس جز فرستادۀ

  يزدان اجازه و صالحيت تغيير اين تعاليم را نداشته و ندارد.
 كه بحث  : همانطورعنوى و اخالقىلزوم توسعه و تكامل تعاليم م

تعاليم اخالقى و معنوى غير قابل تغييرند. اّما بنابر رشد و تكامل  ،شد
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اهى ما را نسبت گ  آخود، درك ما و  انسان، هر پيامبر تازه با آثار تازۀ
  دهد.  ىآنها افزايش م  هب
 قلبى و عاطفى بين يزدان و بندگانش لزوم تقويت و تأييد رابطۀ :

خاطر عشق ما را آفريده. آيا ممكن است   هق ماست و بخداوند عاش
سكوت گرايد و ديگر با معشوقش سخن نگويد؟   هكه عاشق ناگهان ب

اگر اين سكوت در بين بندگان خدا معقول و عادالنه نيست، چطور 
 معقول و عادالنه است؟ با بندگانش خدا رابطهدر 

 آورد که   د ما مىيا  : خداوند در قرآن مجيد بارها بهلزوم اخطاردهنده
منظور از فرستادن پيامبران رهانيدن مردمان از گرداب غفلت، 
خودپرستى، و دورى از خداست. اگر تکرار و تذکر الزم نبود، تنها 
يک آئين براى مردمان کافى بود. آيا مردم عصر ما ديگر نيازى 

چه دليل اين   تذکر و يادآورى و اخطار ندارند؟ اگر نيازى ندارند، به  به
 تغيير حاصل شد؟

  ١١٥سوره شعرا، آيه   .اْن اَنا اال َنِذيرٌ مِبينٌ 
  اى آشکار نيستم.  من جز هشدار دهنده

 انا اْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوان مِّْن امٍة اال خَال ِفيَها َنِذيرٌ  اْن انَت اال َنِذيرٌ 
بُوَك َفَقْد كَ  َب الِذيَن ِمن َقْبِلِهمْ َوان يَُكذِّ ٢٣-٢٥سوره فاطر، آيات   .ذ  

ايم که خبر خوش و اخطار   تنها وظيفه تو اخطار دادن است. ما تو را فرستاده
اى نيامده. اگر تو را دروغ   بدهى. اّمتى نبوده مگر در آن اّمت اخطار کننده

  پيامبران پيشين کردند.  شمرند، همان کار را نيز به  مى

ن در امور دين، تنها يك حكم خدا را بكار برند، بدون شّك، دنيا اگر مردما
تفّكر و تأّمل و تعّقل در جميع   هدنياى بهترى خواهد شد. آن حكم، حكم ب

امور است. اگر در عالم علم، عقل و دانايى را كنار گذاريم، چه خواهيم 



  آيا اسالم آخرين دين است؟   
٢٨  

 

ايى عقل و دان  هاز اين قانون است و نيازى ب اداشت؟ آيا عالم دين مستثن
  ندارد؟

    .قُْل َهْل َيْسَتِوي الِذيَن َيْعلَُموَن َوالِذيَن َال َيْعلَُموَن انَما َيَتَذكرُ اْولُوا اْالْلَباِب 
  ٩سوره زمر، آيه   

اهند با كسانى كه نادان و جاهلند يكسانند؟ تنها گ  آ بگو! آيا كسانى كه دانا و
  گيرند.  ىصاحبان عقل پند م

اى را که   چنين قّوه  را خلق کرده تا ميزان فهم باشد. نبايد اينخدا علم و عقل 
آن موازنه نمائيم،   موهبت الهى است معطل و معوق کنيم. جميع امور را بايد به

کند. اگر انسان عقل نداشته باشد، دين را چگونه   زيرا دين را عقل ادراک مى
  رت عبدالبهاءحض  ٢٧فهمد؟ اين مشهود و واضحست که عقل و علم الزم است.  مى

مثل اين  ،پيامبرى تازه داريم  هانكار اين حقيقت كه در هر عصرى نياز ب
، اّما از فردا روز بر جهان تابيدهها سال، هر   است كه بگوييم: آفتاب مليون

ايم! اين   هايم گرفت  ه، زيرا ما هر چه نور الزم داشتتابيدنخواهد  بر ماديگر 
 شمار  بى ر طى قرون و اعصارطلبد: چرا پروردگار د  ىسؤال جواب م

 اين باور کهديرين را پايان دهد؟  پيامبرانى بفرستد و ناگهان اين سنّت و رويۀ
سكوت گرايد و هرگز پيامبرى   هب شخداوند از اين پس در رابطه با بندگان

خبر براى بشر است. تماس ما با خالق ما  ترينانگيز براى آنها نفرستد، غم
اميد و شادى ماست. اگر پدر و مادرى با فرزندان  مايۀانگيزترين  برترين و دل

شمريم. چطور   ىوجدان م  ىانصاف و ب  ىخود سخن نگويند، ما آنها را ب
و ما را  ،تصوير خود آفريده  در حد کمال بهممكن است آفرينندۀ ما كه ما را 
ابد  تاسرپرست گذارد و   ىناگهان ما را ب حبيب و محبوب خود دانسته،

لطف و عنايت و فضل و رحمت انصاف و  چقدر اين كار ازساكت ماند؟ 
  دور و بركنار است. پروردگار
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هايى را که بما   پرسد که چرا هديه  در قرآن مجيد، خالق ما بارها از ما مى
  بريم:  عطا فرموده و مايه امتياز ما بر ساير موجودات نموده، بکار نمى

  ٥٠سوره انعام، آيه   .اَفَال َتَتَفكرُونَ 
  کنيد؟  ا فکر نمىآي

  ١٦٩سوره اعراف، آيه   .اَفَال َتْعِقلُونَ 
  بريد؟  آيا عقل خود را بکار نمى

 همۀ تر است. اين محورِ   آمدن پيامبر تازه در هر عصرى از هر سنّت ديگر مهمّ 
ريزد. هستى و   ىرا برداريم همه چيز در هم م محورهاست. اگر اين   سنّت
  دائم بندگان با خداست. رابطۀ  هايمان و وجدان متّكى ب عرصهدوام 

َماَواِت َواالْرَض َقاِدٌر َعلَى ان َيْخلَُق ِمْثلَُهْم َوَجَعَل  ِذي َخلََق الساهللَ ال نَولَْم َيَرْوْا اا
ْمَسْكتُ ...لَُهْم اَجًال ال َرْيَب ِفيهِ  ًذا الَِٔن َرْحَمِة َربِّي انتُْم َتْمِلُكوَن َخَزآْو اْم َخْشَيَة قُل ل

نَفاِق َوَكاَن إالنَساُن َقتُوًرا ٩٩-١٠٠سوره اسرا، آيات   .اال  
بينند: پروردگارى که آسمانها و زمين را آفريد،   چشم دل نمى  آيا اين حقيقت را به

؟ براى آنها [مسلمين] زمان محدودى بيافريندمانند آنها [از نو]  قومىقادر است که 
ى نيست. ظالمان جز از راه ناسپاسى اين خبر را مقّدر فرموده. در اين حقيقت شکّ 

هاى لطف و رحمت پروردگار در دست شما بود،   کنند. بگو: اگر گنجينه  انکار نمى
ورزيديد. انسان چه موجود خسيسى   از بيم تنگدستى، از صرف آن امساک مى

  است!

کسانى است که خالق خود را مانند خود خسيس   اين آيه خطاب به
  شمرند:  مى

  ٥١سوره فرقان، آيه   .ْو ِشَنا لََبَعْثَنا ِفي ُكلِّ َقْرَيٍة َنِذيًراَولَ 
  کنيم.  اى مبعوث مى  اى اخطار کننده  و اگر بخواهيم در هر قريه

ما تمايل داريم خالق خود را مانند خود دانيم. ما از آنچه داريم آنطور که 
جز خساست  بخشيم. آيا اشاعه فقر در جهان موجبى  نيازمندان نمى  بايد به
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ها دارد؟ بخشندگى و سخاوت خدا بيش از حد تصور ماست. ارسال   انسان
آشکارترين نشانۀ —که آنرا پايانى نيست—پيامبران از آغاز تا پايان روزگار

فضل و رحمت اوست. چگونه ممکن است اين فضل و رحمت ناگهان 
  پايان يابد؟

كلّى الهى  و نقشۀخبرى مردمان از سنّت   ىدينى در عصر ما، ب  ىسبب بيک 
ايمان كارى است بس  هديۀ  هيابى ب اهى از اين نقشه، دستگ  آاست. بدون 

، پايان رسانيد  بهكودكستان را  درس دشوار. در اين مثال بيانديشيد. اگر شما
شما بگويند كه   ههاى سال ب  و سال نفرستنددبستان و دبيرستان   هاّما شما را ب
تا پايان عمر بايد در همان کالس  و ها براى شما كافى است  همين درس

خواهيد از هر   مدرسه خواهيد داشت؟ آيا نمى  ، چه احساسى بهبمانيد
اى فرار كنيد؟ آئين يزدان نيز چنين است. در هر عصرى بايد   همدرس

اين راستى گواهى داد که برخى از   و بهدرس نو آموخت  ،كالس تازه رفت  هب
  ردم پسين سازگار نيست.پيشين با نيازهاى م هاى  دستورات آئين

بينيم، آن كتاب آسمانى چه سنّتى   هقرآن اندازيم و ب  هخوبست حال نظرى ب
. بررسى آن كتاب آسمانى نشان نمودهرا بيش از هر سنّت ديگر تأكيد 

  هاى يزدان بوده و هستند:  ترين سنّت  بعد، از مهمّ  دهد كه دو سنِّت   ىم
 .ارسال پيامبران تازه در هر عصرى  
  كنند.  ىكسانى كه آن پيامبران را انكار ممجازات  
روشنى   هسنّت يزدان را در ارسال پيامبران در گذشتۀ زمان، بارها ب مجيد قرآن

  تأييد نموده:
  ٢٤سوره فاطر، آيه   .  ان مِّْن امٍة اال خَال ِفيَها َنِذيرٌ 

  اى نيامده باشد.  هكه براى آن تحذير كنند نيستاّمتى 
  ٣٨سوره رعد، آيه   .َتاٌب ِلُكلِّ اَجٍل كِ 
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  براى هر عصر و زمانى كتابى است.

را گوشزد ما  "خبر بزرگ" و "ذكرظهور " در مورد عصر ما نيز خداوند مژدۀ
فرموده. بعضى از دانشمندان برآنند كه حدود يك چهارم از آيات قرآن و 

ظهور دو موعود عصر ماست.   همربوط ب يهوديانكتاب آسمانى مسيحيان و 
علماى مسيحى تعداد اين مراجع را در انجيل و تورات بالغ بر  يكى از
  داند.  ىم ١٨٤۵

دهد كه تا زمان باقى است   ىگواهى م مجيد ها، قرآن  هعالوه بر اين وعد
"سنّت يزدان در مورد فرستادن پيامبران" ثابت و غير قابل تغيير است. آيه 

ِتَينُكْم ُرُسلٌ "  ،"اگر بيايند براى شما پيامبرانى )٣۵(سوره اعراف، آيه  "اما َيا
كه البتّه خواهند آمد" از جمله اين آيات است. در آيه بعد تفّكر كنيد. اين 

  كند:  ى"سنّت" را با "فرستادن پيامبران در گذشته و آينده" همراه م آيه كلمۀ
  ٧٧سوره بنى اسرائيل، آيه   .َتْحِويالً ُسنَة َمن َقْد اْرَسْلَنا َقْبلََك ِمن رُسِلَنا َوَال َتِجُد ِلُسنِتَنا 

: در مورد پيامبرانى كه پيش از تو فرستاديم، "سنّتى" در كار است. در ١ترجمه 
  "سنّت" ما (در آينده نيز) تغيير و تبديلى نخواهى يافت.

پيامبران پيش از تو "سنّتى" بر قرار است. در اين روش   ه: در امور مربوط ب٢ترجمه 
  وده و نيست.و سنّت تغييرى نب

"سنّت" پيدا  چه امورى با ظهور پيامبران پيشين يزدان تكرار شده، و جنبۀ
  كرده؟

  سنّت يا نقش يزدان:
  ارسال پيامبران و حمايت از آنان.

  
  سنّت يا نقش مردمان:
  آنان.  هانكار آن پيامبران و ظلم ب
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  سنّت يا نقش يزدان:

  مجازات ظالمان و منكران.
" فعل مضارع. شايد اين تنها َتِجدُ  " واژه" فعل ماضى است و ااْرَسلْنَ  " واژه

هم صحبت از گذشته  سنّت،  هموردى است كه در ضمن يك آيه مربوط ب
  شده و هم صحبت از آينده:

 

ثبات در رونِد رفتاِر مردمان و روند يزدان در رابطه با بندگان حائز اهميت 
اين تأکيد در قرآن   صورت و به اين  اى به  بسيار است. هيچ مطلبى و هيچ آيه

  شود:  يافت نمى
ِليَن َفلَن َتِجَد ِلُسنِت اللِه َتْبِديًال َولَن َتِجَد ِلُسنِت اللِه  وَت اْالُسن الَفَهْل َينُظرُوَن ا

  ٤٣سوره فاطر، آيه   َتْحِويًال 
و نقشۀ اصلى آيا انتظار "سنّتى" غير از "سنّت" مردم پيشين دارند؟ هرگز در سنّت 

خدا تغييرى نخواهى يافت! هرگز در سنّت و نقشۀ اصلى خدا تغييرى نخواهى 
  يافت!

  آموزد:  ىآيه پيش دو مطلب را بما م
 سنّت يا رويه مردمان  
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 سنّت يا رويه يزدان  
"آيا انتظارى غير از سنّت مردم پيشين دارند؟" اشاره   قسمت اّول آيه:

مبران در عصرهاى پيشين سنّت يا طرز رفتار مردمان با پيا  هب
  كند.  ىم

اصلى خدا تغييرى نخواهى ديد"  "هرگز در سنّت يا نقشۀ  قسمت دّوم آيه:
خصوص در   هسنّت يزدان در گذشته و آينده، ب  هاشاره ب
  كند.  ىآينده م

اى نيست. پيوسته تکرار شده و   داستان ظهور و انکار پيامبران، رويداد تازه
  خواهد شد.

  تکرار تاريخ و
  الهى سنّت

ِلينَ  وِت آَباءُهُم اْالا لَْم َياْم َجاءُهم مرُوا اْلَقْوَل اب َفلَْم َيد٦٨سوره مؤمنون، آيه   .ا  
آيد که براى اجداد   ىانديشند؟ آيا براى آنها چيزى پيش م  آيا در گفتار پروردگار نمى

  آنها پيش نيامد؟
يَن َخلَْوْا ِمن َقْبِلِهْم قُْل َفانَتِظرُوْا انِّي َمَعُكم مَِّن َفَهْل َينَتِظرُوَن اال ِمْثَل اياِم الذِ 

  ١٠٢سوره يونس، آيه   .اْلُمنَتِظِرينَ 
آيا جز اين انتظار دارند که روزهاى پيش از آنها تکرار شود؟ بگو! پس در انتظار 

  بمانيد. من هم با شما در انتظار هستم.

ات سنّت مردمان در رفتار با ثبات سنّت الهى در رفتار با مردمان، و ثب
  پيامبران يزدان در آيات حضرت باب نيز تأييد شده:

٢٨سنةاهلل التى قد خلت من قبلکم فو ربکم لم يجدالناس لسنةاهلل العزيز تحويًال.

  حضرت باب  
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پروردگار شما! مردمان در روند   روند خداوند پيش از شما هستى يافته. سوگند به
  د يافت.خداوند عزيز تغييرى نخواهن
هاى گذشته خواهد   خدا، رفتار شما نيز مانند رفتار نسل  اى مردم جهان! سوگند به

 حضرت باب  ٢٩بود.

قابل تغيير  اجتماعِى  يك نمونه از تعاليمِ   هب مناسب استدر پايان اين فصل 
خاطر تغييرات جهان و نيازهاى آن،   هبينيم چطور آن تعليم ب  هنظر اندازيم و ب
اى از تكامل رسيده است.   همرحله تاز  هموعود زمان ب ۀوسيل  هدر عصر ما ب

ها سنّت است،   همانطور كه ذكر شد، داشتن تعاليم اجتماعى در همۀ آئين
ها از لزوم وحدت و يگانگى سخن   آئين سنّت نيست. همۀ ،نوع آن تعاليماّما 
اند. مثًال حضرت   هاند، اّما از حدود و ثغور ملّت و مليت تجاوز ننمود  هگفت
  حّمد فرمودند:م

  ٣٠حّب الوطن من االيمان.
  وطن دوستى نشانه ايمان است.

تعليم يگانگى و  ،اهللحضرت بهاءخاطر تكامل اجتماعى عالم،   هاّما ب
  اند:  هجهان گسترش داده و فرمود  ههمكارى را از وطن ب

  ٣١.ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم
  عالم دوستى است.  هوطن دوستى نيست. افتخار ب  هافتخار ب

بديهى است، هر كس عالم را دوست بدارد، البتّه وطن خود را هم دوست 
قول مولوى: چون كه صد آمد نود هم پيش ماست. فكر كنيد كه   هدارد. ب

اگر جميع مردم عالم اين يك تعليم را بپذيرند، چه خواهد شد؟ اين تعليم 
دل و جان، فرمان   هروح عصر ماست و روشنى آن. اگر همه مردم جهان ب

بپذيرند، همانطور كه بهائيان  "و "جهان دوستى "نى"جهان بي  هيزدان را ب
  زمين بهشت برين شود.اند، روى   هپذيرفت
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دوستى در اعصار پيشين امكان نداشت. اّما در   بينى و جهان  اجراى جهان
بلكه براى بقاى عالم الزم و  ،نه تنها اجراى آن ممكن است ،عصر ما

نيروهايى که سابقه —نيروهاى مخّرب مجّهزند  هب ها  ارى از ملّتبسيواجب. 
. بنابر تعاليم اين آئين، علم و دين دو بال عالمند و بايد در كمال نداشته

  اعتدال براى رفاه و سعادت نوع بشر با يكديگر همكارى نمايند.
كنند كه بيمار   ى، عالم را با شخصى مقايسه ماهللحضرت بهاءدر گفتار بعد 

داروى شفا دهنده. همانطور كه پزشك حاذق دارو را بنابر   هت و نيازمند باس
در هر عصرى داروى تازه براى بشر  نيزدهد، خداوند   ىنوع بيمارى تغيير م

 "كند. بنابر قضاوت يزدان، بيمارى عصر ما "جدايى و بيگانگى  ىتجويز م
  بين مردم جهان: "آن "دوستى و يگانگى و داروى شفا دهندۀ ،است

كند.   ىدانايى درمان م  هبيند و ب  ىدرد را م .رگ جهان در دست پزشك دانا است
هر روز را رازى است، و هر سر را آوازى. درد امروز را درمانى و فردا را درمان 

شود گيتى را   ىديگر. امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد. ديده م
ناكامى انداخته. مردمانى كه از بادۀ كران فرا گرفته و او را بر بستر   ىدردهاى ب

اند. اينست كه خود و   هاند پزشك دانا را از او باز داشت  هخودبينى سرمست شد
شناسند. راست را   ىدانند نه درمان م  ىاند. نه درد م  ههمۀ مردمان را گرفتار نمود

  حضرت بهاءاهلل  ٣٢اند.  هاند و دوست را دشمن شمرد  هكژ انگاشت

ترين آنها   ها حتّى متمّدن  مى ظاهر شدند كه افكار ملّتهنگا اهللحضرت بهاء
هاى فقير بازار   برى از ملّت  هخودشان بود. استثمار و بهر  همتمركز و متوّجه ب

جهان دوستى   هگرمى داشت. در چنين زمانى آن موعود، مردم عالم را ب
  :نددعوت فرمود

روى نمائيد.  روشنى خورشيد يگانگى  هاز تاريكى بيگانگى، ب !اى پسران خاك
 اينست آن چيز كه مردمان جهان را بيشتر از همۀ چيزها بكار آيد. اى دوست،
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تر از اين گوهر   اهى را دلكشگ  آدرياى  از اين برگى نه، و را خوشتر خت گفتاردر
  ٣٣نبوده و نخواهد بود.

فرمايد: راه آزادى باز شده، بشتابيد، و چشمۀ دانائى جوشيده،   ىدوست يكتا م
چشم بيگانگان   هب سراپردۀ يگانگى بلند شد، :اى دوستان !اشاميد. بگواز او بي

 !اى مردمان !...بگو يكديگر را نبينيد. همه بار يك داريد و برگ يك شاخسار
عالم بين باشيد  ٣٤در سايۀ داد و راستى راه رويد، و در سراپردۀ يكتائى در آئيد.

  ٣٥نه خودبين.

  ٣٦خدمت برادران خود قيام نمايد.  هد...بانسان از براى اصالح عالم آمده و باي

گذرد، هنوز هم ملل   ىحال كه بيش از يك قرن و نيم از ظهور آئين بهائى م
بينيد تعاليم آئين بهائى   هاند. ب  هدوستى را نشناخت عالم قدر و منزلت جهان

چقدر مترّقى و سازگار با نيازهاى مردم عصر ماست. در اين گفتار از يك 
  بى بيانديشيد:دانشمند بزرگ غر

پذير است كه آنچه   هستى ما در اين عصر و ترقّى تمّدن ما در صورتى امكان
آموزد و آخرين   ىبصيرت و بينشى كه آئين بهائى بما م  همعمول است كنار نهيم و ب
  دكتر ِاروين لَزلو،  ٣٧كند، برسيم.  ىكشفيات علمى آنرا تأييد م

  دانشمند معروف و متخّصص  
  ىدر تأسيس نظم جهان  

آموزند كه نظرگاهشان "زمينى" نباشد، بلكه   ىبهائيان م  هب اهللحضرت بهاء
توانيم كمال و زيبايى   ى"فوق اهل عالم" پرواز نمايند. تنها از اين نظرگاه م

توانيم دريابيم كه مردمان از هر نژاد و   ىبينيم. تنها از اين راه م  هآفرينش را ب
رنگ و نگار يك گلزارند. آنچه خار و هاى زيبا و پر  آئين و ملّتى باشند، گل

مردم نادان و  كاشته و ساختۀ ،بينيم  ىراه پيچيده و ناهموار در اين گلزار م
سفر شوند  كنند كه با آنها هم  ىخبر است. بهائيان از مردم جهان دعوت م  ىب

  
 Dr. Ervin Laszlo, editor of The World Encyclopedia of Peace, renowned 

authority on Systems Sciences and World Order. 
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تفّرج پردازند، و تا وقت   هاى چند در آسمان يكرنگى و يگانگى ب  هو لحظ
زيباى آفرينش كه پروردگار براى جهان و يك يك مردم آن باقى است از طرح 

گاهى يابند و نقش خود را در اين ماجرا و اين فرصت زودگذر   آترسيم نموده 
  انجام رسانند.  هب

  هاى حضرت عبدالبهاء در اروپا، در اوائل قرن نوزدهم:  چند نمونه از خطابه
ر نهالى درخت کهن اند. هر جوانى پير و ه  موجودات در تحت تغيير و تبديل

گردد. اديان عالم نيز هريک در هر عصرى   اى متالشى مى  شود و هر کهنه  مى
اند. ملل   ثمر مانده  هاى کهن گشته و بى  سبب ترقى بود. ولى حال مانند درخت

ها باز شکوفه و خرمى حاصل نمايند و اين   موجوده متوقعند که اين درخت
  حضرت عبدالبهاء  ٣٨محالست.

  
اخالق   دو قسم منقسم است. قسمى اصل است و تعلق به  هر دينى به

دارد...وآن يکى است. ابدًا تغيير ندارد. زيرا حقيقت است. حقيقت تغيير و 
معامالت دارد. اين در هر زمانى   تبديل ندارد. و قسمى ديگر فرع است و تعلق به

  حضرت عبدالبهاء  ٣٩اقتضاى آن زمان تغيير يابد.  به

  
ى انسان است و سبب اين حيات، کماالت معنوى...و حيات روحان  انسان به

عالم انسانى...واّال اگر مراد حيات جسمانى باشد، اين خلقت   خدمت به
اى ندارد و انسان شرافت و برترى از ساير مخلوقات نيابد. زيرا اعظم لذائذ   نتيجه

جسمانى...عالم حيوانى را حاصل است. و بهتر از همه، طيورى لّذت 
کنند. بهترين   ها النه و آشيانه مى  هاى درخت  د که بر بلندترين شاخهجسمانى دارن

هاى   ها ثروت آنهاست و آب  ها و خرمن  نمايند. جميع النه  هوا را استنشاق مى
ها سبب نشاط و   خوشگوار و سير صحرا و چمن و کوه و دمن و تماشاى باغ و گل

رزوئى، نه جنگ و سرور آنها. نه غمى دارند نه ِالَمى [دردى]، نه آمال و آ
جدالى، و نه حرف و قتالى. اگر مقصد لّذت و حيات جسمانى باشد، حيوان و 
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اند. بلکه مرغان گلشن، راحت و لّذت دارند، نه نفوس پر آالم و   انسان يکسان
  ٤٠محن.

  
 که محدودونچ ،ه استين بشر قوه روحانيجهت اتحاد ب  هب لهياعظم روابط و وس

توجه  .شود  ىم االرض  سبب اتحاد من على ن است کهيد .ستيحدودى ن  هب
دخول در ملکوت است که سبب اتحاد  .شود  ىخداست که سبب اتحاد عالم م  هب

  .شود  ىم محبت و الفت حاصل ،و چون اتحاد حاصل شد...شود  ىم اهل ارض
نها سبب يا .در دست ناس است دى است کهين تقالينه ا ،نيلکن مقصد از د

 ىزيسبب خونر ،ستا سبب جنگ و جدال، ستا سبب نفرت ،ستا عداوت
 کي ،ستا روح کي ،قت استيحق کي ،ستيکي ان الهىيساس ادا...ستا

قت است يحق [جستجو]ن الهى تحرّى ياز جمله اساس د .ندارد دتعدّ  ،نور است
را  ق عالمرَ ع فِ يجم ،قت واحد استيچون حق .قت کننديحق بشر تحرّى عيکه جم
علم سبب اتحاد  .ان الهى علم استياد اساس ،ستا ملقت عيحق .کند  ىجمع م
 .ترک تعصب است ،قتيحق .ن بشر استيالفت ب ،قتيحق .شود  ىقلوب م

ن است که يقت ايحق. دينيب  هع بشر را بندگان الهى بين است که جميقت ايحق
را  ءايع اشين است که جميقت ايحق .ديبدان خداوند کيع ملل عالم را بنده يجم

  .دينيب  هض بيف کيزنده از 
ما  .کمال ۀنقص است و مرتب ۀمرتب ،در عالم وجود مراتب است :نستيت اينها
اطفال در عالم  مثالً  .کمال شود  هتا نقص مبدل ب ميد شب و روز بکوشيبا

ت کرد ياطفال را ترب نيد ايبا .ستنديولى مستحق نکوهش ن ،دانند  ىنم تيطفول
ن را ين زميا .دننما داد تا ثمر بده د نشو ويبا را ها  ن نهاليا .رتبه بلوغ برسند  هتا ب
 .ابديکرد تا شفا  د معالجهيض را باين مريا .بار آرد  هخم برکت بتکرد تا  د پاکيبا
ن ياگر ا .د محبت کرديع بشر را بايجم ،داشت ضد مبغويچ نفسى را نبايه

  .شود  ىمحبت حاصل م ن شودياساس مت
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. ديجاد نمايلوب محبت اکه خداوند در ق ميشه مناجات کنيد همين بايو همچن
 ع در بحر رحمتيتا جم ،قت بر کل بتابديم تا شمس حقيکن تضرع و زارى

تضرع و  .ها کامل شود  ناقص عيم تا جميتضرع و زارى کن .ميپروردگار غرق شو
بتابد و از  آفتاب محبت بر شرق و غرب ،بلوغ برسد  هاطفال ب عيم تا جميزارى کن

حضرت عبدالبهاء  ٤١...شود ع قلوب روشنينور محبت اهلل جم



 



 

 

  
٣  

 
  "اسالم" يعنى چه؟

پروردگار، مؤمنان راستين را در جميع اعصار مسلمان ناميده، حتّى مردمانى 
تسليم شدن —اند. اين هدف بزرگ  ها قبل از ظهور اسالم زيسته  که قرن

مقصد هر يک از پيامبران بوده و خواهد بود. از اين نظر، —اراده يزدان  به
پايان.   آغاز و بى  ن ابدِى مردم جهان است، آئينى است بى"اسالم" دي

حال   واضح است که مردم همزمان رسول اکرم در گذشته زنده نبودند، با اين
  خود چنين شنيدند:  خطاب به

اُكُم اْلُمْسِلميَن ِمن َقْبُل َوِفي َهَذا ِلَيُكوَن الرُسوُل َشِهيًدا َعلَْيُكْم َوَتُكونُوا  ُهَو َسم
  ٧٨سوره حّج، آيه   .اء َعلَى الناسِ ُشَهدَ 

او [خداوند] شما را از پيش [قبل از ظهور اسالم] و همچنين در اين عصر [پس از 
ظهور اسالم] مسلمان ناميد، تا رسول اکرم شاهد [اعمال] شما باشند، و شما شاهد 

  نوعان.  [اعمال] هم
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فته بودند. مردم همزمان رسول اکرم در زمان حضرت مسيح هنوز تولّد نيا
آئين اسالم نيز هنوز نيامده بود. پس چگونه آن مردمان قرنها پيش از اينکه 

  تولّد يابند، مسلمان بودند؟
  دهد:  سؤال پيش پاسخ مى  اين آيه به

  ١٢٥سوره نساء، آيه   .َوَمْن اْحَسُن ِديًنا مِّمْن اْسلَمَ 
  اراده پروردگار است؟  چه دينى بهتر از تسليم شدن به

آموزند که دين تنها يکى است که در هر عصرى تجديد   يات بما مىاين آ
پذيرند، آئين خود را تغيير   شود. هرگاه يهوديان آئين مسيح را مى  مى
بخشند. مسلمانان هرگاه آئين بهائى را   دهند، تنها آنرا وسعت مى نمى
دهند، تنها آنرا وسعت   پذيرند، دين اجدادى خود را تغيير نمى  مى
آئين بهائى همان آئين اسالم است، با اسم تازه. جدائى بين بخشند.   مى
ها و پيروانشان، تنها تصّورى است در ذهن مردمان، ديوارى است   آئين

  اند.  پرستش آن مشغول  خيالى که پيروان اديان پيشين بدست خود ساخته و به
ْسَالمُ  يَن ِعنَد اهللِ اال   ١٩سوره آل عمران، آيه   .ان الدِّ

  دين نزد خدا "اسالم" است. يقين  به

رضاى او راضى بودن.   خدا، يعنى خواست او را پذيرفتن و به  تسليم شدن به
تصّور انسان آيد، نتيجه و ثمرى است از پذيرفتن و   هر فضيلت و نعمتى که به

اى که در حد کمال است. آيا جز   نقشه—نقشه آفرينش  ورزيدن به  عشق
  توان تصّور نمود؟  ندن، چيزى برتر مىاجرا رسا  خواست خدا را خواستن و به

اساس اديان الهيه يکى است...اختالفشان بر سر اسم است. اگر اسم را از 
بينند که مقصدشان مقصد واحد بوده و هر شريعتى در هر   ميان بردارى جميع مى

  حضرت عبدالبهاء  ٤٢عصر و زماِن خود کامل...
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  پايان عصر نبّوت
  زم است:ها ال  آشنائى با معناى اين واژه

 نبأ: خبر 
 نبى: خبرآور 
 نبّوت: خبر دادن 

  رسد:  انجام مى  بنابر نقشه الهى، تکامل عالم انسان در دو مرحله به
 بينى و خبر  پيش 
 بينى و خبر  تحّقِق پيش 

اند که در زمان مقّرر مردم جهان پيرو   اند و خبر آورده  همۀ انبيا نبّوت نموده
آنطور که در "آسمان" است  يک آئين شوند و حکومت الهى را در زمين

تأسيس نمايند. آن انبيا همه در "عصر نبّوت" يعنى دوران "خبر آوردن" 
زيستند. با ظهور حضرت باب، آن عصر پايان يافت و عصر "تحّقِق خبر" 
آغاز شد. رسول اکرم، آخرين پيامبرى بودند که در عصر نبّوت زيستند. بنابر 

النبييّن"   جهت لقب "خاتم  بودند. از ايندهندۀ آن عصر   اين، خاِتم يا پايان
  معناِى "پايان دهندۀ خبرآوران" در مورد ايشان کامًال صادق است.  به

نيز  بينيم که در اين ظهور حتّى معنِى ثانوى و دور از ذهن خاَتم  پس مى
اى در   اسم خدا، عصر تازه  تحّقق يافته. آغاز "روز خدا" و ظهور دو پيامبر به

اح نموده که حتّى اگر رسول اکرم را خاِتم رسوالن نيز بدانيم، تکامل بشر افتت
ايم. زيرا زمان "فرستادن" يا "رسالت" نيز با زمان "آمدن"   خطا نرفته  باز هم به

  پايان رسيده است!  به
  

  دهنده. قرآن   يعنى پايان خاِتميعنى ُمهر،  خاَتمناِى متفاوتند. دو واژه متفاوت با مع خاِتمو  خاَتم
انبيا. چون معموًال محل ُمهر يا امضاء، پايان نامه  خاِتمنامد، نه   انبيا مى خاَتممجيد، رسول اکرم را 

اند که اسالم آخرين دين است. اين   است، علماى مسلمان، بر اساس اين رسم، نتيجه گرفته
  تفصيل بحث شده.  به—در قرآنبهاءاهلل —مطلب در
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جاى واژه پيامبر،   خودشان، به  اين سبب، حضرت بهاءاهلل در اشاره به  شايد به
اى   ها اشاره  برند. اين واژه  روردگار) را بکار مىظهوِر آئين پ " (مطلِع "مظهِر امر
  ظهور پروردگار در نهايت درخشش در آئينه موعودش.  است به

بايد بدانيم که در گفتار پروردگار، معانى و اسرار بسيار نهفته است. بنابر 
حديثى، در سخن يزدان هفتاد و يک معنا پنهان است. عالِم اسم، عالِم 

است. عالِم معنا، عالم وحدت و يکتائى. در عالم  تمايز و تکثّر و جدائى
هاى   اسم  معنا، يک خالق در همۀ عصرها، تنها يک پيامبر و يک آئين به

، و بنابر آثار اسالمگوناگون فرستاده است. بنابر آيات قرآن، نام آن آئين 
" است. در مشيّت اّوليه" يا "روح اعظم الهىآسمانى بهائى، نام آن پيامبر "

  حدت، تفاوتى بين پيامبران و آئين آنان نبوده ونيست:عالم و
  ٢٨٥سوره بقره، آيه   .َال نَُفرُِّق َبْيَن اَحٍد مِّن رُسِلهِ 

  يک از پيامبرانش نيست.  تفاوتى بين هيچ
  ٥٠سوره قمر، آيه   .َوَما اْمرَُنا اال َواِحَدةٌ 
  آئين ما يکى است.

ّدت درخشش آنهاست. و آنهم مرتبط تفاوت پيامبران و تمايز آنها تنها در ش
  استعداد مردم زمان است:  به

  ٢١سوره حجر، آيه   .َوان مِّن َشْيٍء اال ِعنَدَنا َخَزأِنُُه َوَما نَُنزِّلُُه اال ِبَقَدٍر مْعلُومٍ 
اندازه معيّن از آن نازل   گنجينه همه چيز نزد ماست، ولى [در هر عصر] ما به

  کنيم.  مى
  

  شود "بين يکى" (بين احد) يا "بين   اند که چطور مى  مخالفين اسالم از اين آيه ايراد گرفته و گفته
يک نفر" تفاوت گذاشت؟ اين مخالفين ظاهربين (قشرى) بايد بدانند که اگر چه پيامبران از نظر 

وحدت روح آنهاست، واژۀ "رسله"   اشاره بهما متعّددند، اّما از نظر خدا يکى هستند. واژۀ "احد" 
توان اينطور بيان   ظهور آن روح در عالم کثرت و تعّدد. پس آيه را مى  هاى او) اشاره به  (رسول
  نمود:

  شوند، نيست.  ظاهر مى—روح اعظم الهى—انى که با آن يک روحپيامبرتفاوتى بين 
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  ؟ى چهمسلمان يعن

در هيچ زمانى چون عصر ما، دين يزدان چنين بدنام نشده. بسيارى از علما 
و فقها و مجتهدين، آئين پاک جهان آفرين را با تمايالت و تعصبات خود 

  برند.  آاليند و در بازار دين بهره مى  مى
حجبات علم   اند و به اند و بغير ذهب مذهبى نيافته الهى بجز هوى اخذ نکرده

  حضرت بهاءاهلل  ٤٣...اند همحتجب گشت

اى است گويا از نياز   سستى دين و ايمان و آلودگِى آئين پاک يزدان نشانه
  آئينى تازه که از تعّصبات و خرافات پاک و مبرا باشد.  مردم جهان به

توان دريافت نه از رفتار دورويان و   معناى مسلمان را تنها از قرآن مى
که خالصه و چکيده قرآنند با کمال توجه ايمان. اين چند آيه را   متظاهران به

  بخوانيد و در معناى آنها تفکر و تأمل کنيد:
َوالِذيَن َيِصلُوَن  الِذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اهللِ َوَال ِينُقُضوَن اْلِميَثاَق  نَما َيَتَذكرُ اْولُوْا االْلَباِب اِ 

َوالِذيَن َصَبرُوْا اْبِتَغاء  َربُهْم َوَيَخافُوَن ُسوَء الِحَساِب َما اَمرَ اهللُ ِبِه ان يُوَصَل َوَيْخَشْوَن 
َالَة َوانَفُقوْا ِمما َرَزْقَناُهْم ِسرا َوَعَالِنَيًة َوَيْدَرُؤوَن ِباْلَحَسَنِة  َقاُموْا الصَوْجِه َربِِّهْم َوا

ارِ  َِٔك لَُهْم ُعْقَبى الدَْولَة اِّي اُت َعدْ  السِِٔهْم َجنٍن َيْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آَبا
  ١٩-٢٣ اتآي رعد، سوره  .َواْزَواِجِهْم َوُذرِّياِتِهْم َوالَمَالَِٔكُة َيْدُخلُوَن َعلَْيِهم مِّن ُكلِّ َباٍب 

  مسلمان کيست؟

 ْلَباِب ِاْولُوْا االرُ اَما َيَتَذكگيرند.  تنها صاحبان عقل و حکمت پند مى  .ن  

   ِذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اهللِ َوَال ال
  .ِينُقُضوَن اْلِميَثاَق 

  عقل و حکمت] کسانى هستند که[صاحبان
  شکنند.  کنند و آن را نمى  عهد خدا وفا مى  به
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  َُمَر اهللِذيَن َيِصلُوَن َما اَوال
  .ِبِه ان يُوَصلَ 

هم نگاه  حکم يزدان بايد با و آنچه را بنا به
  دارند.  دارند نگاه مى

  ُهْم َوَيَخافُوَنَوَيْخَشْوَن َرب
  .ُسوَء الِحَساِب 

  ترسند.  و از خدا و روز حساب مى

  ِذيَن َصَبرُوْا اْبِتَغاء َوْجِهَوال
  .َربِِّهمْ 

خاطِر [ديدِن] روِى پروردگارشان صبر  و به
  کنند.  مى

  ََالة َقاُموْا الصدارند. و نماز را بپا مى  .َوا 

 نَفُقوْا ِما َواا َرَزْقَناُهْم ِسرم
  .َوَعَالِنَيةً 

آنها بخشيده،   و از رزقى که پروردگارشان به
  کنند.  پنهان و آشکار انفاق مى

  َةِّي دهند.  و بدى را با نيکى پاداش مى  .َوَيْدَرُؤوَن ِباْلَحَسَنِة الس  

  ِار َِٔك لَُهْم ُعْقَبى الدَْولا 
 .َجناُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها

اى است با   خانه جهان جاودانراى آنها درب
  شوند.  هاى بهشتى که در آن وارد مى  باغ

 ِِٔهْمَوَمْن َصلََح ِمْن آَبا
 .َواْزَواِجِهْم َوُذرِّياِتِهْم

و در آنجا خويشاِن نيک مثل اجداد و 
  يابند.  همسران و فرزندان خود را نيز مى

  َِٔكُة َيْدُخلُوَن َعلَْيِهمَوالَمَال
  .ن ُكلِّ َباٍب مِّ 

ديدار آنها   ها به  و از هر درى فرشته
  روند...  مى
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  شايسته است نکات مهم آيات پيش را
  که چکيده و خالصه قرآنند بررسى کنيم: 

  گيرند  تنها صاحبان عقل و حکمت پند مى
مسلمان کسى است که از روى عقل و خرد زندگى کند. بنابر آيات قرآن، 

جو در افکار و عقائد گوناگون است و پس نشانه وجود عقل و حکمت، جست
). اين از ۱۷-۱۸هاى   از تحقيق، برگزيدِن بهتريِن آن (سوره زمر، آيه

حکومِت عقل و حکمت است بر انسان. ما اين قانون  هاى  ترين نشانه  بديهى
کنيم. مثًال براى خريدن خانه، چند خانه  را در غالب امور زندگى اجرا مى

گزينيم. چرا در مورد دين از اين قانوِن بديهى   مى  را بر بينيم و بهتريِن آن  مى
 گرائيم؟  تقليد مى  زنيم و به  سر باز مى

  عقل و حکمت] کسانى هستند که [صاحبان
 شکنند  کنند و آن را نمى  عهد خدا وفا مى  به

عهد و ميثاق پروردگار چيست؟ هر پيامبرى با پيروان خود عهدى در باره 
خواهد که هرگاه خبر ظهورش را   و از آنها مى بندد  پيامبر پس از خود مى

پژوهش و جستجو پردازند و آن خبر را   حکم عقل و خرد به شنيدند بنابر
ناديده نگيرند. مؤمنى که ادعاى ايمان کند، اين عهد را پذيرفته است، زيرا 
 حکم خداست. انکار پيامبر تازه، نقض و انکار اين عهد و ميثاق است.

  حکم يزدان بايد  و آنچه را بنا به
 دارند  هم نگاه دارند نگاه مى  با

با هم نگاهداشتن چه چيزى؟ با هم نگاهداشتن ايمان و عمل. تنها ادعاى 
مسلمان بودن کافى نيست. برهان و ميزاِن راستى، رفتار است نه گفتار. 

دورويان، آئين يزدان را بدنام اند. اين   قول مؤمن  بسيارى از مردمان تنها به
 کنند.  مى
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 ترسند  و از خدا و روز حساب مى
اند. هرکه از   آثار آسمانى، نشانۀ ديگِر عقل و حکمت را ترس از خدا دانسته

عقل و خرد برخوردار است، از جدائى از پروردگار سخت نگران است. زيرا 
هاست، و دورى   خدا، رمز رستگارى و چکيدۀ شادى  داند که نزديکى به  مى

 ا و بالها.ه  و جدائى از خدا سر منشأ غم
 کنند  خاطِر [ديدِن] روِى پروردگارشان صبر مى  و به

بهاءاهلل در منظور از صبر کردن براى ديدن روى خدا چيست؟ همانطور که در 
موعود زمان ماست. ديدن روى پيامبران چون   بحث شده، اين اشاره به قرآن

ديدن روى يزدان است. زيرا روح آن برگزيدگان آئينۀ زيبائى و عظمت 
 فريدگار است.آ

دانند که   صبر و شکيبائى از صفاِت مردم مؤمن است. چنين مؤمنانى مى
  فرستد.  شکند و موعود را در ساعت معين مى  اش را نمى  پروردگار هرگز وعده

 دارند  و نماز را بپا مى
خداست. کسى که نماز را از   برپا داشتن نماز از اصول دين و نشانۀ عشق به

شاط نخواند، خدا را که از هر بزرگى بزرگتر و از هر روى عشق و با شادى و ن
 زيبائى زيباتر است نشناخته. آيا عاشق، طالِب گفتگو با معشوق نيست؟

  آنها بخشيده،  و از رزقى که پروردگارشان به
 کنند  پنهان و آشکار انفاق مى

خداست. مال دوستى   ريا و عشق به  اى ديگر از ايمان بى  فقرا نشانه  انفاق به
 ود دوستى است و سخاوت از خدا دوستى.از خ
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 دهند  و بدى را با نيکى پاداش مى
بدى را با نيکى پاداش دادن آشکارترين و برترين نشانه انسان بودن است. 

 اين رتبه از انسانيت رسند بسيار کميابند.  کسانى که به
  اى است  خانه جهان جاودانبراى آنها در 

 شوند  هاى بهشتى که در آن وارد مى  با باغ
پذيرش و اجراى اين فضائل آسمانى، يزدان دانا و   براى تشويق مردمان به

بندگان با ايمان و خوش   ها را در بهشت برين به  مهربان، وعدۀ برترين شادى
 دهد.  طينت خويش مى

در اين چند آيه از سوره رعد، رابطه يزدان با انسان و معنى مسلمان بودن در 
جهان اين رابطه را دريابند و اين معنا را از حد کمال بيان شده. اگر مردم 

اى   اجرا گذارند، عالم بهشت برين شود. آمدن هر آئين تازه  دل بپذيرند و به
براى توضيح و تشريح اين رابطه، و تکرار و تأييد اين معناست. و اّال پس از 

  آمد. جهان نمى  نخستين دين، آئين ديگرى به
 ِريَن َوُمنِذِرينَ َوَما نُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ا   ٤٨سوره انعام، آيه   .ال ُمَبشِّ

  مردمان خبر خوش و احذار دهند. فرستيم که به ما پيامبران را تنها براى اين مى

  برترين نشانه ايمان

  کنند:  اين آيات، مؤمن راستين را از هر دين و مذهبى باشد، بما معرفى مى
ِه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل انِني ِمَن اْلُمْسِلِميَن َوَال َوَمْن اْحَسُن َقْوًال مِّمن َدَعا الَى  الل

يُِّة اْدَفْع ِبالِتي ِهَي اْحَسُن َفاَذا الِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة  َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَال الس
نُه َوِلي َحِميمٌ    ٣٣- ٣٤سوره فصلت، آيات   .َكا
رفتار نيک پردازد و   خدا بخواند و به  کسى که مردمان را به گفتارتر از  کيست خوش

شدگانم"؟ رفتار نيک با رفتار زشت و ناروا   بگويد: "من در برابر يزدان از تسليم
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يکسان نيست. (هرگاه با مشکلى روبرو شدى) آنرا با رفتارى نيک (بهتر از آنچه 
گاه خواهى ديد که دشمن پرداز). آن  رفع آن مشکل به  نظرت آيد) مقابله نما (به  به

  تو، انگار دوست يکدل تو بوده.

دانستند،   از مردمانى که راه حل مشکالت خود را جنگ و جدال مى
خواسته شده که با کيمياى محبّت و مهربانى قلب دشمنان خود را شفا 

اين فضيلت،   توان تصّور نمود؟ توّسل به  بخشند. آيا فضيلتى از اين برتر مى
  آئين بهائى توصيه و تأکيد شده:بيش از پيش، در 

غير پاك نمائيد. بيگانه نبينيد، بلكه جميع را آشنا  ۀاى ياران...نظر را از مشاهد
ت و يگانگى مشكل است...پس بيگانگى، محبّ  ۀدانيد. زيرا با وجود مالحظ

ت ت با دوست و بيگانه هر دو الفت و محبّ ياران بايد در نهايت مهربانى و محبّ 
استحقاق و استعداد نكنند. در هر صورت نهايت مهربانى   دًا نظر بهنمايند. و اب

خلق شكست نخورند. اگر آنان  ت عناد و جدال و بغضا و عدوانِ فرمايند. از شدّ 
 ،قند بخشند. اگر درد دهند ،اينان شهد و شير بخشند. اگر زهر دهند ،تير زنند

  ٤٤نوش روا دارند. ،ندمرهم بنهند. اگر نيش زن ،درمان بياموزند. اگر زخم زنند
  حضرت عبدالبهاء  

  آزادى و اختيار در عقيده و
  ايمان بنابر احکام قرآن

هاى رسول   آزادى عقيده و فکر از نخستين لوازم انسان بودن است. جنگ
کّفار نبود، براى ايجاد محيطى بود که در آن   اکرم براى تحميل ايمان به

مردم   پردازند و آئين اسالم را به يکتاپرستى  مسلمين بتوانند در کمال آزادى به
بت پرست بياموزند. در آن زمان مسلمين اجازه داشتند که در برابر بت 

  پرستان از خود دفاع کنند.
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در اين عصر، حکم دفاع از کتاب خدا برداشته شده، شمشيرها در غالف 
اسير و پنهان گشته، و گفتار نرم و شيرين چون شير و شکر، جاى نيزه و شمشير 

  ا گرفته است.ر
  حضرت بهاءاهلل  ٤٥.جاى شير  هو نرم آن ب جاى شمشير ديده ميشود  هگفتار درشت ب

و ايمان، حکم محکم يزدان  دهند که آزادى عقيده  آيات قرآن شهادت مى
  است. در اين سنّت و روند هرگز تغييرى نبوده و نخواهد بود.

  ٦٢آيه سوره احزاب،   .لَن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبِديًال 
  در سنّت يزدان هرگز تغييرى نخواهى ديد.

هاى تاريخ   اين سبب که مردمان از درس  شود، به  گويند تاريخ تکرار مى  مى
عدم آزادى براى اجرا و —گيرند. بهائيان امروز با همان مشکل  عبرت نمى

پرستش   روبرو هستند. آنها طالب محيطى آزادند که به—اشاعه آئينشان
ديگران بياموزند. اّما هنوز در اين قرن، در   و عقايدشان را بهپروردگار پردازند 

  بسيارى از ممالک اسالمى، از اين حق محرومند.
بنابر شهادت تاريخ، پس از رسول اکرم، مسلمين از حد قرآن پاى برون 

ها مورد سوء   ها و کشتارها نمودند. در طى اعصار، همۀ آئين  نهادند و جنگ
  اند. هيچ دينى از اين قانون مستثنا نيست.  تهاستفاده پيروان قرار گرف

توانستند، احدى از مسلمين را زنده   در زمان رسول اکرم، مشرکين اگر مى
گذاشتند. پس گناه از رسول اکرم نبود، گناه از مشرکين بود که حق   نمى

دانستند. اگر آن مشرکين در برابر اشاعه   آزادى عقيده را تنها از آِن خود مى
قتل رسيد، يا براى   شد. هرکس به  ايستادند، احدى کشته نمى  اسالم نمى

  کسب آزادى يا منع آزادى بود.
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وقتى مشرکين قدرت يزدان را در برابر خود ديدند، "طوعًا و کرهًا" "خواه 
خداى يکتا را   ناخواه" اسالم را پذيرفتند. از آن پس، قدِر ارمغان ايمان به

  م گرويدند.اسال  شناختند و با عشق و شوق تمام به
اهى گ  آها نوشتند، از حقيقِت امر   مسيحيانى که بر ضد اسالم کتاب

سبب   جنگ نظر نمودند، بدون آنکه به  هاى تشويق به  آيه  نداشتند. تنها به
  ها پى برند.  اصلى آن جنگ

گذشته از اين، پرده تعّصب آنها را از ديدن حقيقت باز داشت. روند و سنّت 
آئين جديد يزدان چنين است. يا از روى   ت بهبسيارى از مسلمين نيز نسب

طور   نگرند و آنرا آن  حقيقت آئين بهائى نمى  نادانى و يا از روى تعّصب، به
  طور که هست.  شناسند، نه آن  بينند و مى  خواهند مى  که مى

  آزادى و اختيار است:  سوره کافرون که شامل شش آيه است، تمامًا مرتبط به
لَُكْم ِدينُُكْم َوِلَي  َوَال انتُْم َعاِبُدوَن َما اْعبُدُ ...َال اْعبُُد َما َتْعبُُدونَ  ِفرُونَ قُْل َيا ايَها اْلَكا

 
ِ
  ١- ٢ ,٥-٦سوره کافرون، آيات   .ِدين

پرستم، شما   پرستم. و آنچه من مى  پرستيد، من نمى  بگو! اى کافران! آنچه مى
  دم.پرستيد...دين شما براى خودتان، دين من هم براى خو  نمى

  آموزد:  اين آيه از حضرت بهاءاهلل، روش يزدان را بما مى
فلما ظهر للعباد سبل الحق عن الباطل و مناهج الهداية عن الضاللة يسعدهم فى 
ما يريدون و يجرى عليهم القضا بعد ارادتهم...و انّه تعالى لو يمسک عباده من 

تعالى من ان يظلم فعل و يجبرهم على فعل آخر ليکون ظلما من عنده فسبحانه و 
  حضرت بهاءاهلل  ٤٦نفس...

هاى حق از باطل، و ضاللت از هدايت، واضح و آشکار شد،   که راه  پس از اين
دهد و حکم قضا بنابر خواست   دارند يارى مى ارادهآنچه   خداوند بندگانش را به

رسد...اگر خداوند بزرگ، بندگانش را از کارى باز دارد و بکار   اجرا مى  آنها، به
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گر مجبور سازد، اين ظلمى است از جانب او. پاک و مقّدس است خداوند از دي
  نفسى ظلم نمايد...  که به  اين

شمرند،   آياتى که در قرآن، اختيار و آزادى را روِش اشاعۀ آئيِن پروردگار مى
 بسيارند. "

ِ
ين تنها  )٢۵٦(سوره بقره، آيه " در دين اجبارى نيست" "َال اْكَراَه ِفي الدِّ

  ز آنهاست.يکى ا
 َما َيِضلنَفا اْهَتَدى َفِلَنْفِسِه َوَمن َضل 

ِ
انا انَزْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِللناِس ِباْلَحقِّ َفَمن

  ٤١سوره زمر، آيه   .َعلَْيَها َوَما انَت َعلَْيِهم ِبَوِكيلٍ 
شود، ما اين کتاب را براى (راهنمائى) مردم بر تو نازل نموديم. هر کس هدايت 

زيان خودش گمراه شده. تو وکيل   سود اوست و هرکس گمراهى گزيند، تنها به  به
  (مدافِع) آنها نيستى.

  ١٥سوره زمر، آيه   .َفاْعبُُدوا َما ِشتُم مِّن ُدوِنهِ 
  پرستيد.  خواهيد جز او به  هر چه مى

  نقش قّوه قهريّه

راه را براى انتشار  آفريند، بلکه  خود، ايمان در مردمان نمى  قّوه قهريّه خود به
هاى رسول اکرم چنين نقشى را   کند. جنگ  و کسب ارمغان ايمان هموار مى

همان مانعى   که ذکر شد، رسول اکرم در زمان خود، به  داشتند. همانطورى
برخوردند که بهائيان در اين زمان در ايران با آن روبرو هستند. مسلمين 

ائيان را از انتشار عقايدشان کوشند که به  متعصب با تمام نيروهاى خود مى
اى   گونه مردمان، از دگرانديشان بيم دارند و اگر بتوانند، نشانه  باز دارند. اين

عمويش و سردار   گذارند. نامه ناصرالدين شاه به  از آنها بر عرصه زمين نمى
  لشگريانش، شاهد اين گفتار است:
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ه را از بين بردارى و خواهم چنان اين طايفه ضالّه مضلّ   اى عموى نامدار من! مى
ترين اثرى از آنها باقى نماند، و بکلى از صفحه   محو و نابود کنى که کوچک
  ٤٧روزگار نيست و نابود شوند.

مدينه چه بود؟ آيا کّفار قصد جان   موجب هجرت رسول اکرم از مّکه به
ايشان را نداشتند؟ علّت دشمنى آنها چه بود؟ جز اين بود که با پيامبرى تازه 

اصطالح امروز، يک "دگر انديش" روبرو بودند که عقايد اجدادى آنها   و به
توانست حق   داد؟ چه نيروئى جز قدرت قهريّه، مى  را مورد سؤال قرار مى

  آن مردم متعصب و گستاخ و نادان بياموزد؟  آزادِى انديشه و عقيده را به
پرورش بذر   هکند، اّما قادر ب  تظاهر وادار مى  زور و فشار، مردمان را تنها به

عشق و ايمان در قلب انسان نيست. بعکس، مردمان در برابر جبر و فشار، از 
  انتشار آئين اسالم يارى داد:  ها به  شوند. قّوه قهريّه از اين راه  ايمان متنّفر مى

  موانِع انتشاِر افکار و عقايد تازه را از ميان برداشت. راه را براى
 انتشار اسالم هموار نمود.

 مان دوست دارند جزو اکثريّت باشند، ايماِن مردماِن چون مرد
 اسالم، زمينه را براى ايمان ديگران مستعد ساخت.  دگرانديش به

 باور و ترسو، امتيازات   اى بوجود آورد که مردم سخت  محيط تازه
 بينند.  خداى يگانه را با چشم خود به  ايمان به

  در سراسر قرآن، حتّى يک دستور شبيه اين نيست:
  ايمان کنيد!  اجبار وادار به  مسلمين: مردمان را بهاى 

آزادى انسان در انتخاب دين و   ها آيه به  بعکس، از آغاز قرآن تا پايان آن، ده
رسول اکرم خطاب شده که تو مسئول يا وکيل   ايمان تخصيص يافته. بارها به

مدافع مردمان نيستى. تنها وظيفه تو ابالغ خبر است. مخالفان اسالم اين 
آزادى انديشه، عقيده دارند و   گويند، به  گيرند. آنها مى  يات را نديده مىآ
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پرسند: "آيا در زمان   نمى شمرند، اّما اين سؤال را  دگرانديشان را محترم مى
رسول اکرم، ساکنان عربستان از حق آزادِى انديشه برخوردار بودند؟" اگر 

جنگ   نيازى به مسلمين آزاد بودند که عقايدشان را انتشار دهند، آيا
ها نفر مسلمان در اندونزى، پاکستان، بنگالدش،   داشتند؟ آيا مليون

نيروى جنگ مسلمان   هندوستان، چين، اروپاى شرقى، و حتّى آمريکا به
  شدند؟

ريختند و اموال   عشاير عرب در نهايت عداوت و جدال بودند. خون يکديگر مى
کردند، و در جزيرةالعرب مقاتله   نمودند و اهل و اطفال را اسير مى  را تاراج مى

اى آرام نداشت. در چنان وقتى   دائمى داشتند. نفسى راحت نبود، هيج قبيله
حضرت محّمد ظاهر شد و آنها را جمع کرد و قبائل متفرقه را الفت داد و با 

حضرت عبدالبهاء  ٤٨يکديگر متحد و متّفق نمود. ابدًا قتال و جدال نماند.



 

 



 

 

  
٤  

  
  ى چه؟خاَتم انبياء يعن

  سبب جدائى بين
  هاى الهى  آئين

  ٧٣سوره نمل، آيه   .َوان َربَك لَُذو َفْضٍل َعلَى الناِس َولَِكن اْكَثرَُهْم َال َيْشُكرُونَ 
فضل پروردگار تو شامل حال مردمان است، اما اکثر آنان قدر نشناسند و زبان 

  شکر نگشايند.  به

سيار قرار گرفته اين است كه مطلبى كه در قرآن مجيد مورد تأكيد ب
  و عبرت گيريد: نظر اندازيدهاى پيشين   ان و آئينپيامبرسرنوشت   به

  ١٢٠يه آسوره هود،  .َمْوِعَظٌة َوِذْكرَى ِللُْمْؤِمِنينَ ...َوُكـال نُقص َعلَْيَك ِمْن انَباء الرُسلِ 
  

   :ار درباره ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم در قرآن مجيد آيات بسي بهاءاهلل در قرآن.نقل از کتاب
 نازل شده.
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ست كه مؤمنان كنيم...از اين جهت ا  ىان براى تو نقل مپيامبر آنچه از سرگذشت
  را پند و تذكرى باشد.

ْوِلي االْلَباِب    ١١١سوره يوسف، آيه   .لََقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة الِّ
  ه عبرت است.يخردمندان ما ىآنها برا ىها  داستان

  در آثار آسمانى بهائى نيز اين مطلب تأييد و تأکيد شده:
  ٤٩.گاه شويد  آ د وينيب  هب ،نده استيآ نهيگذشته آ :اى داراى چشم !بگو

  حضرت بهاءاهلل  

د. يا  هاد برديات و خاطرات گذشته خود را از يد شما ناگهان تجربيفرض كن
ست يبا  ىز مين ىهر ملّت ىبر شما چقدر مشكل خواهد شد؟ زندگ ىزندگ
اند.   هآموخت ىمتماد ىها  قرن ىان در طينيشيباشد كه پ يىدرسها  هب ىمتّك
رد، يخود عبرت نگ ۀكه از اشتباهات گذشت ىلتن، هر ميشهادت موّرخ بربنا

 نيآموزد ا  ىم بماخ يكه تار ىن درسيتر  د مهميهاست. شا  تكرار آن  همحكوم ب
ن يشيپ ىها  آموزند و از سرنوشت نسل  ىخ را نميست كه مردمان درس تارا

 ىها  نين است كه آئيخ ايتار ديگر ىها  رند. از جمله درسيگ  ىعبرت نم
قرار ، نيان ديشوايخاصه پ ،د سوء استفاده مردمانپروردگار همواره مور

  ن مّدعاست.يشاهد ا ىمذهب ىها  . جنگاند  هگرفت
 ىزدان را كه برايپاك  ىها  نيان، آئيان اديشوايم چطور پينيب  هسته است بيشا

 ىو جدائ ىدشمن ۀليند، وسيآ  ىن مردمان ميب ىگانگيو  ىدوست ۀاشاع
ها همواره   ىو جدائ ها  ىنبع دشمنخ شاهد است كه منشأ و ميكنند. تار  ىم

رها گوناگون و متعّددند. يتفس  بوده. سوء ىان الهپيامبرر گفتار ير و تعبيتفس  سوء
رش ياست كه مردمان را از پذ ىرين فصل سوء تفسينكته مورد توّجه ما در ا

  د پروردگار باز داشته.يجد ىها  نيآئ
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زدان، ي ىها  نيك از آئي ش هريدايپس از پ ىخ، چنديشهادت تار بربنا
، ىا  هيآ كه اند  هديكوش خود منصب و مقام ميتحك ىبرا ان،يشواياز پ ىاريبس
 ىاز خاّص يابند كه امتيخود ب ىدر كتاب آسمان ىا  واژه ى، و حتّ ىا  هنكت
گر يد ىها  نيافكار و عقائد آنها را بر آئ ىبرتر ىنحو  هن آنها بخشد و بيد  هب

وسته ينشأ تعّصب، و تعّصب پهمواره م ىن احساس برترين كند. ايتضم
  و جنگ شده است. ىسبب دشمن

را  واژها يه يآن آ ىنيهر آئ اِن يشوايمورد نظر، پ واژها يه يافتن آيپس از 
قرون و  ىاند. و در ط  هساخت يشعقائد خو يۀپا ،دهيت خاص بخشياهم

ع و يقصر وس واژها يه يكمك آن آ  هال و آمال خود، بيخ ىاعصار، با تارها
امن و  اند كه هرگز از آن پناهگاهِ   هآموخت خود روانيپ  هساخته، ب ىپرشكوه

در انتظار  ىرا گمراه كنندگان مّكار در سر هر راهيامان قدم برون نگذارند. ز
اند،   هان داشتيشوايپ  هكه ب ىنانيخاطر اطم  هز بيروان نياند. و پ  هستاديآنان ا

ى را بر اجداد حكم آنان را حكم خدا شمرده، و آرامش و سكون در قصر
  اند.  هح دادي" در كشور نامحرمان ترجىر و سفر و "دربدريس "رِ "خط

روان يپ  ان بهيشوايد. آن پيرورا در نظر آ ١ىن حضرت موسيآئ اِن يشوايعلما و پ
بزرگ را  يۀن هديد قدر ايد. بايپروردگار ۀديآموختند كه شما اّمت برگز  ىم

بها را از  پر يۀن هديگر، اين ديرش ديد. پذيد و در حفظ آن بكوشيبشناس
م ين كليآئ  هد، تنها بيو سعادت ىد. پس اگر خواستار راه راستيدست شما بربا

روان يمنع پ ىان برايشواين پيد. ايزياميگر نيد ىها  نيروان ديد و با پيدل بند
 سدخود " ىكتاب آسمان ىها  هيح، از آيرش موعودشان حضرت مسياز پذ
 ۀامبر ما با قدرت و غلبيآموختند كه پ خود روانيپ  ه" ساختند. از جمله بىبزرگ

ن ياز ا ىاتيخود، آ ىاثبات اّدعا ىجهان گذارد. برا ۀعرص  هب ىپادشاهان پا
  ل شاهد آوردند:يقب
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ل ياسرائ ىد كه حاكم و فرمانروايد آيپد ىت اللحم، از تو موعوديشهِر ب ىا
  ٢، آيه ٥ميكا، فصل   شود.

  ١١، آيه ١٣٢مزامير داود، فصل   خت پادشاهى نشانم.اى را از بين شما بر ت  هشاهزاد

گذرد، هنوز   ىح مياكنون كه دوهزار سال از ظهور موعودشان حضرت مس
با  ىش را در انتظار آمدن موعوديروان خويم، پيان قوم كليشوايعلما و پ

گر از جمله يد ىها  نيرش آئيقدرت و سلطنت نگاه داشته، آنان را از پذ
  اند.  هداشت ت و اسالم بازيحيمس
ده انگاشتند. از سرنوشت يخ را ناديتار ىها  ز درسين ىحيان مسيشوايپ
كه آن  ىا  هين اسالم سر باز زدند. آيرش آئيان عبرت نگرفتند و از پذينيشيپ

افتند و با آن قصر بلند و پرشكوه يخود  ىقت در كتاب آسمانيحق منكراِن 
ن يگر برحذر داشتند، ايدن يرش اسالم و هر آئيان را از پذيحيساختند و مس

  ح است:يگفتار مشهور حضرت مس
راه  ىپدر آسمان  همن، ب  هكس جز ب چي). هجاودانى( ىانو زندگ ىمنم راه راست

  ٦، آيه ١٤انجيل يوحنّا، فصل   ابد.ين

رون يب ىان آموخت كه پايحيمس  هش، بيپ يۀر و سوء استفاده از آيسوء تعب
 مناك و پرياست ب ىكوتاه، كار ىردايد ىبرا ىاكان، حتّ ينهادن از قصر ن

گذرد، هنوز   ىن اسالم حدود چهارده قرن ميش آئيدايخطر. اكنون كه از پ
گر يد ىها  نيرش آئيخود را از پذ ،شيپ يۀبر طبق آ ،ان جهانيحيمس ۀعام
  قرآن رو گردانند. ىام آسمانيق و تتبّع در پياز شمرند و از تحقين  ىب

  ٧٥سوره مائده، آيه   .ٌل َقْد َخلَْت ِمن َقْبِلِه الرُسلُ اال َرُسو...ما اْلَمِسيحُ 
  مسيح...فقط پيامبرى بود مانند پيامبرانى که پيش از او آمدند.

    
  آن  ىسيد انگليجد ىها  هن كتاب بكار رفته، از نسخيد" در ايم" و "عهد جديكه از "عهد قد ىاتيآ

  اند.  هدو كتاب ترجمه شد
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  ١٧١سوره نساء، آيه   ...ا اْهَل اْلِكَتاِب َال َتْغلُوْا ِفي ِديِنُكمْ يَ 

  نکنيد... اغراقاى اهل کتاب! در دين خود 

خ عبرت نگرفتند و از همان راه و ياز درس تارز يان و علماء اسالم نيشوايپ
ن صاحبان مقام و يكردند. ا ىروين پيشيپ ىها  نيان آئيشوايروش علما و پ

 ىروان خود خواستند كه هرگز از قصر بلند و پرشكوه اسالم پايز از پيمنصب ن
نان ين و اطميقيده انگارند. با كمال يزدان را ناديد ين جديبرون ننهند و آئ

مردم جهان  ىبرا ىنين آنان هرگز آئيش آئيدايان آموختند كه پس از پرويپ  به
اموزد، در قرآن نازل ينوع انسان ب  هخواست ب  ىزدان مهربان ميد. آنچه را ياين

چون  ىد و كتابيگر سخن نگويد ىتيدار است، خالق گيفرمود. تا جهان پا
  خداست. ىوح ن فصِل يقرآن نفرستد. قرآن آخر

نان خاطر يروان اطميپ  هداشتند كه ب ىا  هيآ  هاز بيسلمان هم نان ميشوايعلما و پ
ه را در ينگذارد. آن آ ىاحد ىن اّدعا برايشك و شبهه در ا ىبخشد و جا

  افتند:يسوره احزاب 
ِه َوَخاَتَم النِبيِّينَ ...ُمَحمدٌ    ٤٠سوره احزاب، آيه   .رُسوَل الل
  اء است.يم انبرسول خدا و خاتَ ...محمد

ان و منع ير اديسابر ن خود يد برترِى اثبات  ىان اسالم برايشوايپ علما و
" پرداختند و از مخاتَ " واژه رير و تفسيتعب  هگر، بيد ىنيرش آئيمسلمانان از پذ

با نفوذ و قدرت، با  اِن يشواين پيدار ساختند. ايپر شكوه و پا ىآن قصر
نگذاشتند. و  ىاحد ىد برايشك و ترد ىك جانبه و مؤّكد خود، جاير يتفاس
زدان، مردمان را از يگفتار  رِ يفستن با سوء يشيپ ىها  نيان آئيشوايچنان كه پ آن
آخر   " هب ىم" را كه ربط"خاتَ  واژهز يان مسلمان نيشوايقت باز داشتند، پيحق

آن دادند،   هتازه ب ىآن منحرف ساخته، معان ىبودن" ندارد، از مقصود اصل
  شمردند. ها  نير آئياز آن بر سايامت يۀاسالم و ما ىاصل يۀو آن را پا
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را  ىبزرگ ۀم، الزم است پرديبزرگ قرآن" پرداز ىحّل "معّما  هش از آنكه بيپ
را تا يم. زيبردار ها  چشم ىاند از رو  ه"خاَتم" بافت واژهان اسالم از يشوايكه پ
مان از ين با اي"خاتم" پنهان است، مسلم ۀن معّما در پس پرديكه ا ىزمان

زدان را ين ين نويبرون ننهند و عظمت و ابّهت آئ ىاكان پايم نيقصر قد
  نند.ينب

 ِى رو  هاست كه دِر بسته را ب ىديم" چون كل"خاتَ  واژه ىواقع ىادراك معن
آنها   هرا ب ىن الهيو عظمت قصر نو ىبائيباز كند و ز ىندگان راستيجو
ن قدم برون اكايافكار ن ۀندگان از محدودين در باز نشود و تا جويد. تا ايبنما

جلوه و شكوه قصر  ىچ پرتويآنان را كنجكاو نكند و ه ىليچ دلينگذارند، ه
  د.يآنها ننما  هن بها" را بين آئيگلستان نو  "خدا و  ىبايتازه و ز
 نيمسلم ن "مانع بزرگ" از راهين فصل و دو فصل بعد برداشتن ايهدف ا

م" و طرز "خاتَ  واژه ىلغو ىن فصل، شرح و بسط معنيا ىاست. نكته اصل
از  ىاتيآ ۀارائ دو فصل بعد ىر و سوء استفاده از آن است. نكته اصليسوء تعب

 كنند. پس از برداشتن  ى"خاتم" را آشكار م واژه ىواقع ىقرآن است كه معنا
بزرگ قرآن" آغاز  ى"معّما حلّ  و ىمعرف ندگان،يجو دگانِ يد از بزرگ ۀپرد نيا
النّبيّين" سّدى در راه شما   "خاتم همانطور که ذکر شد، اگر عقيدهشود.   ىم

  آغاز کنيد. ٦نيست، مطالعات خود را از فصل 

  "خاَتم" واژه ىامعن

اين  در ضمن ،ك مورديتنها در  ،فتح تاء در تمام قرآن  هب النِبيِّينَ   َخاَتمَ لقب 
  امبر اسالم اعطاء شده:يپ  هب هيآ يک

ْم َولَِكن رُسوَل اللِه َوَخاَتَم النِبيِّيَن َوَكاَن اللُه ِبُكلِّ ما َكاَن ُمَحمٌد اَبا اَحٍد مِّن رَِّجاِلكُ 
  ٤٠سوره احزاب، آيه   .َشْيٍء َعِليًما
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است.  انپيامبر" رِ ُمه"يست. او رسول خدا و ك از مردان شما نيچ يه رمحّمد پد
  اه است.گ  آ زيچ  هپروردگار از هم

بكار  ىدو صورت در عرب  هب تمخا واژهم كه ياه باشگ  آدر ابتدا الزم است 
مشترك دارند، اّما هر  ىاچند معن واژهن دو يكسر تا. ا  هفتح تا و ب  هرود، ب  ىم
كه در قرآن بكار رفته  ىا  واژهدارد.  ىاستعمال خاص ىك از آنها در عربي
ار يت بسين نكته حائز اهميكسر تاء. ا  هب "خاِتم"فتح تاست، نه   هب "خاَتم"

مختلف و متعّدد دارند.  ىمعان ىعرب لغاتاز  ىاريكه بسينگر اياست. د
را  ىا  واژهمختلف هر  زبان معانى ىها  فرهنگاست.  لغاتن نوع ياز ا خاتم

فتح تاء طبق   هب مخاتَ  ىكنند. معان  ىت و استعمال آنها ذكر ميب اهميترت  هب
  ن:يفرهنگ مع

 انگشترى، انگشتر  
 نگين ،ُمهر  
 دهان معشوق  
 نين، آخريبازپس  
 ل ساخته شده مانند قلمدان خاتم.يه از عاج فك ىاسباب  
  فرهنگ: همان كسر تاء طبق  هب مخاتِ  واژه ىمعان
 ختم كننده  
 ان، عاقبتيپا  

  
  پيامبران  ى تشبيهى دارد. پدر مسئول حفاظت و دفاع از فرزند است.اآيه ، معناين " در پدر" واژه

  اه نمودن و دعوت كردن است:گ  آ آنهاتنها مسئوليت  ين مسئوليتى ندارند.چن
  ٩٩سوره مائده، آيه .  ما َعلَى الرُسوِل اال الَْبَالغُ 

  گفتار خداست. رساندنِ تنها وظيفه فرستاده خدا 
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فتح   هب خاَتم واژه ىم. معانيز مراجعه كنيگر نيك فرهنگ دي  هسته است بيشا
  اللغات: اضيتاء طبق ر

 انگشتر  
 شخصى نش اسم و امضايبر نگ ىعنيهم باشد  رُمهكه  ىانگشتر 

  باشد
  ُكنند هرمُ  ، آنچه بدانهرم  
 زيز، عاقبت و آخر هر چيختام هر چ  
 پشت گردن ىفرو رفتگ  

  :ءكسر تا  هب مخاتِ  واژه ىمعان
  نندهکتمام  
 آخر رساننده  هب  
  ُر زنندهُمهكننده، شخص  ـهرم  

در  خاَتم واژهخدمت" و  ۀم"خاتِ  در اصطالِح  مخاتِ  واژه ىدر زبان فارس
  مستعمل است." ى"خاَتم كار اصطالِح 

چند ترجمه معروف   سته است بهيشا "خاَتم" واژه ىاق در معنيتحق ۀادام ىبرا
را چطور  "خاتم" واژهم استادان زبان عرب ينيب  هم و بيو معتبر قرآن نظر كن

كه  ىسيانگل  قرآن به ۀن ترجميتر  ن و متداوليتر  د معروفياند. شا  هترجمه كرد
ن ياست. ا ىوسفعلي ۀقع شده، ترجمن جهان وايمورد اعتماد و توّجه مسلم

جامع از  ىا  هر قرآن پرداخت و ترجميتفاس ۀمطالع  هب ىمتماد ىها  محّقق سال
با پشتيبانى از ن ترجمه يم نمود. ايعالم غرب تقد  هب ىن كتاب آسمانيا

پادشاه عربستان، چندين بار مورد تصحيح و تصويب و تأييد علماى بزرگ 
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مسلمانان ممالک عربى آنرا در آمريکا طبع و نشر آن کشور قرار گرفته و اکنون 
  .کنند  مى
" هرمُ   " را انتخاب كرده كه همان "seal" واژه" خاَتم" ۀدر ترجم ىوسفعلي

 واژه" خاَتمز همه در برابر "يبعد ن ىها  او، ترجمه ۀاست. عالوه بر ترجم
"seal "اند:  هبكار برد "رُمه  "ا ي  

7. An Interpretation of the Qur’án
)مترجم(   Majid Fakhry 
8. The Qur’an  
)مترجم(   Muhammad Zafar’u’llah 
 Khan 
9. The Noble Qur’án 

)مترجم(  Dr. Muhammad Taqi-
ud-Din Al-Hilali, and Dr. 
Muhammad Muhsin Khán 

10. The Holy Qur’án 
 Maulana Muhammad Ali (مترجم)

11. The Holy Qur’án 
 ,Amatul Rahman ‘Omar (مترجم)
and ‘Abdul Mannan ‘Omar

1. The Koran (interpreted)
)مترجم(   A. J. Arberry 
2. Al-Qur’an 
)مترجم(   Ahmed Ali 
3. The Koran 
)مترجم(   Rodwell 
4. The Meaning of the 
 Glorious Koran 
)مترجم(   Mohammed Pickthall 
5.  The Message of the Qur’an 
)مترجم(   Muhammad Asad 
6. The Koran 
)مترجم(   N. J. Dawood 

اى ممتاز از   انگليسى، مجيد فخرى است که ترجمه  يکى از مترجمين قرآن به
يادگار گذاشته. اين مترجم نيز مانند ساير مترجمين که زبان مادرى   قرآن به

دانشگاه اى از   " بکار برده. کميتهُمهرواژه " خاَتمآنها عربى است، در برابر 
هاى اسالمى، از جمله قرآن مجيد   که مسئول تأليف و ترجمه کتاب االزهر

  است، مهر تصديق خود را بر ترجمه او نهاده است:
  ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة االسالميه.

  
  .االزهر الشريف، مجمع البحوث االسالميه. االدارة العلميه للبحوث والتأليف والترجمه 
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  چيزى که با عقيده اسالمى تعارض و اختالفى داشته باشد، در آن ترجمه نيست.

ست كه ا نيم ايريگ  ىم مخاتِ و  خاَتم واژهدو  ىلغو ۀكه از مطالع ىا  هجينت
پايان " مخاتِ  و مصطلِح  ىاصل ىا" و معنهرمـُ  " خاَتمو مصطلح  ىاصل ىامعن

 ىازين فصل نيا  هبود، ب مخاتِ انتخاب شده در قرآن  واژهاگر  " است.دهنده
ن. در آنصورت يآن مشّخص و مع ىم اسم فاعل است و معنرا خاتِ ينبود. ز

ن است يامبران بودند. اّما مشكل ما ايپ ۀسلسل ۀدان دهنيحضرت محّمد پا
" هرمـُرا "ير است، زيقابل تفس واژهن ي. امخاتِ نه  ،است خاَتمقرآن  واژهكه 
م شما ي. فرض كنىاللفظ  تحت قِ يدق ىاك معنينه  ،" داردىهي"تشب ىمعان

 كيد: "من يگوئ  ىشنوندگان م  هد و در ابتدا بيكن  ىنطق م ىدر برابر گروه
گفتار  دهم."  ىنطقم را خاتمه م ٩صحبت دارم و ساعت  صِت ساعت فر

گذارد. حال   ىشنوندگان نم ىابهام برا ىست و جاير نير و تعبيشما قابل تفس
د: "من افتخار دارم ين گفتيشنوندگان چن  هش، بيمطلب پ ىد بجايفرض كن

شما هستم." شنوندگان شما چه  ‘هرِ مُ ’من ،كه ناطق شما باشم و در واقع
 واژهتواند از   ىش ميل خويتخ ىروين  ك از آنها بنا بهيواهند كرد؟ هر خ ىفكر

 ۀ" در سورخاَتم" واژهپرورد. استعمال در ذهن خود ب ىخاّص  ى" معناهرمُ "
گوناگون  ىمعان توانيم  اگر بخواهيم، مىرا داراست.  ىن حالتياحزاب، چن

  .استنباط کنيمل خود از آن يم  هب
ش، يل و تصّور خويتخ ىروين  هن اسالم، چطور بايشوايم علما و پينيب  هحال ب

ر و ي، مترجم شهىوسفعلياند.   ه" بدست آوردآخرين  " ىا" معنخاَتم" واژهاز 
 "مخاتَ "واژه طور از  نير قرآن، ايمورد اعتماد مسلمانان و متبّحر در تفاس

  " استنباط كرده:آخرين" ىامعن
  

  کاشتن) و ُکشتن در   دهد، مثل ِکشتن (  را بکلى تغيير مى  گاهى تغيير کمى در تلفظ واژه، معناى آن
 فارسى.
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امبر يتوان افزود. پ  ىنمآن   هب ىزيشود كامل است، و چ  ىمهر مـُ  ىمدرك ىوقت
مات خداوند يد. تعليانتها رسان  هامبران را بيپ ىطوالن ۀمقّدس اسالم، سلسل

 بعد از محّمد نبوده و نخواهد بود. ىامبريافت، اّما پيشه ادامه خواهد يهم
ن يمبر. اياپ  هب اما نه، داشت دنن خواهين و مصلحيمتفّكر  هب نيازنده يآ ىها  قرن
را "خداوند يار هست، زين حكم، علم و حكمت بسيدر است. يدلخواه ن ىامر

  اه است."گ  آ ىزياز هر چ

 ىروين  هشتر نهاده، بيقدم پ ىوسفعلير ياز تفس ىحتّ  ىرانين اياز مترجم ىبعض
محّمد  ۀترجم ىكياند.   ه"خاَتم" در آورد واژهتازه از  ىال خود، معنيتخ

نده يابوالقاسم پا ۀترجم ىگريه) و ديه اسالمي(از انتشارات علم ىكاظم معزّ 
 "سرآمد" واژه" هرِ مُ   " ى" بجامخاتَ ن دو مترجم در برابر "ي. انام بردتوان   ىرا م
  اند:  هديگز

  ترجمۀ
  محّمد كاظم معزّى:

 پيامبرنيست محّمد پدر يكى از مردان شما وليكن 
  ان (است).پيامبر سرآمدخدا و 

  ترجمۀ
  ابوالقاسم پاينده:

ان شما نيست بلكه پيغمبر محّمد پدر هيچ يك از مرد
  پيغمبران است. سرآمدخدا و 

" خاَتم" واژه" را از سرآمد" معنِى ن دو مترجم چطور و از كجا يست ايمعلوم ن 
 ىلغت "سرآمد" برا ىها  فرهنگك از ي  چياند. چون در ه  هبدست آورد

خود  ۀترجم ۀجين دو مترجم محترم از نتيا اي"خاَتم" ذكر نشده. آ واژه ىامعن
 ىا، معنبگذاريم" هرمـُ" ى" را بجاآمد"سر واژهرا اگر ياند؟ ز  هداشت ىاهگ  آ

  
  :اصل نوشته يوسفعلى  

When a document is sealed, it is complete, and there can be no further addition. The 
holy Prophet Muhammad closed the long line of Apostles. God's teaching is and will 
always be continuous, but there has been and will be no Prophet after Muhammad. 
The later ages will want thinkers and reformers, not Prophets. This is not an arbitrary 
matter. It is a decree full of knowledge and wisdom: “for God has full knowledge of 
all things.” Yúsuf ‘Alí, The Meaning of the Holy Qur’an, sixth edition, page 1069 
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نده" يبودن" رابطه "خاَتم" را با "آ آمدم. "سريده  ىن" را از دست ميآخر"
ست. تنها موضوع، يزمان مطرح ن ۀگر مسئليد ،ن صورتيكند. در ا  ىقطع م

 ىتفمن ىا نبودن" بكلّ يآخر بودن " ۀمقام حضرت محّمد است. مسئل
  شود.  ىم

" را اينطور ترجمه کرده: ختم النِبيِّينَ  َخاَتمَ مجتهد معروف، مکارم شيرازى، "
  کننده و آخريِن پيامبران.
کنند. آنها از ذکر معناى   فارسى،کار را بر خود آسان مى  اکثر مترجمين قرآن به

نويسند. چند   ورزند. بجاى ترجمه، اصل آن را مى  امتناع مى خاَتمواژه 
  هاى قرآن:  ه از ترجمهنمون

  خاتم پيامبران
  خاتم پيامبران
  خاتم پيامبران
  خاتم انبياء

  خاتم پيامبران
  خاتم پيامبران
  خاتم پيامبران
  ختم پيامبران

  بهاءالدين خرمشاهى
  عبدالمحّمد آيتى

  محّمد مهدى فوالدوند
  اى  مهدى الهى قمشه
  مسعود انصارى
  حسينعلى کوثرى
  طاهره صّفارزاده

  حوزه قمعلماى هفت نفر از 

ترين عقايد مسلمين است.   " پايه و اساس يکى از مهمالنِبيِّينَ   َخاَتمَ لقب "
درک معناِى اين لقب است. چرا اکثر مترجمين قرآن   سرنوشت آنها متکى به

  ورزند؟  " امتناع مىخاَتمفارسى از ذکر معناى "  به
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ر خود دو ير تفسن دانشمند و مفّسر معروف، دي. اىوسفعلير يتفس  هم بيبرگرد
  كند:  ىنكته ذكر م

 ا مدرك است.يل بر كامل بودن مطلب يدل ،هرمُ  بكار بردن  
 آخر بودن است. ۀكامل بودن نشان  

م يفصل بعد خواه دو معقول و مجاز است؟ آنطور كه در پيشر يا تفسيآ
اشاره  رسول اکرمپس از  ىامبرانيآمدن پ  هقرآن ب بسيار درات يد، آيد
ن فصل يسته است در ايم، شايكن ىات را بررسينكه آن آياش از يكنند. پ  ىم
 ىان و علمايشواير پيو سا ىوسفعليم و از ي"خاَتم" بپرداز معناِى واژه بررسى  به

  م:ين سؤاالت را بپرسياسالم ا
در کسِر تا)   (به مخاتِ ن" است، چرا يآخر"" خاَتم" واژهاگر منظور قرآن از  .١

، مشكل واژهك ين يدر تلّفظ ا ىجزئن تفاوت يمباركه نازل نشده؟ ا يۀآ
 ىباق ىاحد ىشك و شبهه برا ىمباركه جا يۀكرد. آ  ىرا كامًال حّل م

. پس سبب انتخاب مشخص دارد يک معناى خاِتم، زيرا گذاشت ىنم
ن و مشّخص يمع ىابا معن مخاتِ  ىجاب ،ىهيتشب مختلِف  ىبا معان خاَتم
  اين نكته شايان اهميت بسيار است.ست؟ يچ

 ىاز امضاء در هر مدرك ىرود و منظور اصل  ىامضاء بكار م ىاجبُمهر  .٢
 واژهمنظور از  که د مطالب آن است. از كجا معلوم استييق و تأيتصد
ا يد آنها؟ آييق و تأين است، نه تصديشيامبران پيپ  هب دادن خاتمه م،خاتَ 

م يريده گيد است نادييق و تأيرا كه تصد هرى مُ جائز است كه هدف اصل
م "نامه را يگوئ  ىم ىكس  هب ى؟ وقتبجاى آن گذاريم ىگريدو هدف 

د نامه ييما تأ ىا مقصود اصليست؟ آيما چ ىامضا كن" مقصود اصل
خود ُمهر  يم باست كه بگوئين نيما ا ىا مقصود اصليا اتمام آن؟ آياست 
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ا كامل بودن از يآخر بودن  ىثابت كن كه مطالب نامه از شماست؟ معنا
  آن. ىاللفظ تحت و ىاصل ىنه معن ،" استهرمـُ " ىهيو تشب ىثانو ىمعان

 ىحاو كه مدرك كي آخر در ندبود "هرىمُ   " امبر اسالميم پيفرض كن  .٣
 ىبا اسام ىا  امبران است. اگر پروردگار مدرك تازهيك سلسله از پي ىاسام

  خواهد داشت؟ ىتضاد ىد، با فرض قبليتازه ارائه فرما
است  ىزدن در آخر نامه امر هرمُ  نامه است؟ شه در آخريهمهر مُ  ا محلّ يآ  .٤

  .ىمتداول نه قطع
  بکار بردن مهر در باالى نامه يا اطراف آن، در گذشته معمول بوده.  .۵
  ست؟يممكن و مجاز ن ى پس از امضاءا افزودن مطلبيآ  .٦
آخر  ىاداء معن ىبرا ىدر عرب ىا  واژها ي. آىار غنياست بس ىزبان ىعرب  .٧

  شود؟  ىافت نميفتح تاء   هب َتمخابهتر از  ،بودن
  را شامل است: ىمهم ۀر هر مسئليد، تفسيقرآن مج  .٨

َِّقْوٍم يُْؤِمنُونَ  ١١١سوره يوسف، آيه   .َوَتْفِصيَل ُكل َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة ل
  

 ۀليآورند وس  ىمان ميكه ا ىكسان ىن كتاب هست. برايدر ا ىزير هر چيتفس
  ت و رحمت است.يهدا

 ا َفر٣٨سوره انعام، آيه   .ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيٍءم  
  ست كه در آن روشن نشده.)ين ىز الزميندارد. (چ ىن كتاب (قرآن) كمبوديا

ا معقول ي. آين مسائل آئين اسالم استتر  آخر بودن" از مهمّ " مسئلۀ
را كه سرنوشت عالم تا  ىا  ه، مسئلچون قرآن جامع ىاست كه كتاب

ن يا  هب ىاست كه مطلب عادالنها يت مبهم گذارد؟ آاس ىآن متّك  هب ابد
قرآن روشن نشود؟  سراسر قاطع و مؤّكد در ىبا تكرار و گفتار ،تياهم
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ات يعكس آ  هست. بين نكته نيد ايمؤ مجيد در قرآن ىا  هيچ آيه زيرا
  كنند.  ىمتعّدد آنرا نقض م

 شود؟ رذك هيآ خود در الاقل تياهم نيا  هب ىا  همسئل كه نبود الزم ايآ  .٩
آخر بودن   " با موضوع ىا  " بكار رفته رابطهمخاتَ " واژهكه در آن  ىا  هيآ
  ا نبودن" ندارد.ي

  زدان ويامبران يق پيد و تصدييتأ
  آنان ىآسمان ىها  كتاب

٥٠حق جل جالله در هر ظهور تصديق کتب خود را که از قبل نازل شده نموده.

  حضرت بهاءاهلل  

ست؟ يچ ىبرا هرمُ چه؟ بكار بردن  ىعني" انپيامبرهر مُ "م لقب ينيب  هحال ب
د است. ييق و تأيتصد هرمُ  از بکار بردن ىمقصود اصل ،همانطور كه ذكر شد

امضا بكار  ىم غالبًا بجايكند و در قد  ىن ميرا تضم ىر اعتبار هر مدركهمُ 
جه ين نتيا  هب ،مير كنين مفهوم تفسيان" را طبق اپيامبرر همُ "رفته. اگر لقب   ىم
 دييتأ و زداني امبرانيپ قيتصد رسول اکرم مهمّ  ىها  هدف از ىكيكه م يرس  ىم

  از جمله قرآن بوده است: ىآسمان ىها  كتاب
  .اْلَعالَِمينَ  ربِّ  ِمن ِفيهِ  َرْيَب  الَ  َتْصِديَق الِذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل اْلِكَتاِب ...َهـَذا اْلُقْرآنُ 

  ٣٧ سوره يونس، آيه  
كند. شّكى نيست   ىتفسير م را ها  را نزد اوست تصديق و كتاباين قرآن...آنچه 

  كه از جانب پروردگار است.
َِّما َبْيَن َيَدْيهِ  ًقا ل   ٣١سوره فاطر، آيه   .َوالِذي اْوَحْيَنا الَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو اْلَحق ُمَصدِّ

ش نازل يپقت است. آنچه را هم كه از يم، حقيكرد ىتو وح  هن كتاب بيآنچه در ا
  كند.  ىد مييق و تأيشده تصد
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ٌق    ١٢سوره احقاف، آيه   .َوِمن َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى اَماًما َوَرْحَمًة َوَهَذا ِكَتاٌب مَصدِّ

ن يفضل و رحمت پروردگار در ب ۀمردم و نشان ىراهنما ىن، كتاب موسيش از ايپ
  كند.  ىد مييق و تأين كتاب (قرآن) آنرا تصديآنها بود. ا

قًا لَِّما َبْيَن َيَدْيهِ نَ    ٣سوره آل عمران، آيه   .زَل َعلَْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ
ق يبر تو نازل كرد. آنچه را هم نزد اوست تصد ىراست  ه(خداوند) كتاب (قرآن) را ب

  كند.  ىم

و  اسالم امبريپ تيحقان قيتصد در قرآن اتيآ از است يىها  نمونه شيپ اتيآ
از  آيات بسيار ىآنها. در آن كتاب اله ىن و آثار آسمانيشيان پرپيامبرش يپذ
 هرِ مـُ" ىمعنا  هن" را بييالنب آنها لقب "خاتم ۀن نوع نازل شده كه هميا

  مهم ذكر شده: ۀاحزاب سه نكت ۀمبارك يۀكنند. در آ  ىد ميي" تأتصديق
 نقش پدر شما را ندارد. پيامبر خدا محّمد "پدر" شما نيست (او 

ٌد اَبا اَحٍد مِّن رَِّجاِلُكمْ ميمان و انكار شما نيست): مسئول ا ا َكاَن ُمَحم.  
 او شهادت  حقانيت و او ۀوظيف  هاو پيام آوردن است. خداوند ب ۀوظيف

  .َولَِكن رُسوَل اللهِ دهد:   مى
  ُمهردهد.   آنها شهادت مى حقانيتپيامبران پيشين و  ۀوظيف  هب نيزاو 

  .َوَخاَتَم النِبيِّينَ  :نهد  بر آنها مىتصديق 
نامه" در زبان فارسى مصطلح   اصطالح "تصديِق امضاء" يا "تصديِق گواهى

نامه، تصديق يعنى صادق شمردن آن   است. مقصود از ُمهر زدن بر گواهى
و تأييد خود را بر حّقانيت پيامبران  ُمهر تصديقاست. پيامبران نيز پيوسته 

  اند.  پيش از خود گذاشته
د ير را تأكيمطالب ز ىدهد كه آن كتاب آسمان  ىد نشان ميآن مجقر ىبررس

  نموده:
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 وصف پروردگار واحد و توانا  
 م آنهايق و تكرين و تصديشيامبران پيوصف پ  
 ديق حضرت محّمد و قرآن مجيتصد  
 هاشناختن آن ىها  امبران بعد از حضرت محّمد و راهيق پيتصد  
 و بد كياعمال ن 
 .پند و اندرز، تشويق و ترغيب  
 ن و بدكاران و مجازات آنهايرفتار منكر 
 رفتار مؤمنيِن راستين و پاداش آنها  
 اسالم ىن اجتماعيقوان  
  جاودان، وصف بهشت و دوزخعالم  

  افت:يتوان   ىز ميان نيحيمس ىق" را در آثار آسماني"تصد موضوِع 
 د ازينيب  هتا ب ،ديش كنيد. بلكه ارواح را آزمايريرا نپذ ىهر روح :  زيدوستان عز

د: يطور بشناس نيارند. "روح خدا" را ايان دروغ بسپيامبررا يا نه. زيخدا هستند 
  او از جانب خداست. ،ح جسمًا آمدهيمس ىسيع نمايدق" يكه "تصد ىهر روح

  ١- ٣ ات، آي٤رساله اّول يوحنا، فصل   
فرموده، او  اعطاح يحضرت مس  ه" را حضرت محّمد بروح خدان لقب "يهم
 آشكار است ىا  نشانه قرآن، ح دريق حضرت مسي. تصدنددي" ناماهلل روحرا "
تحقق ن صورت يتر  كامل  ن نشانه را بهيا ديمج قرآن .رسول اکرم تيحقان بر

اعراب  ميانك فرد متولّد در يح از جانب يمقام حضرت مس  ه. اقرار ببخشيده
 ىوح  هنده ملهم بينكه گوياست آشكار بر ا ىا  هآن زمان، نشان ىوحش

انصاف  ۀديد  هان بيحيد. اگر مسيگو  مىت و از خود سخن نپروردگار اس
  رند.يپذيامبر اسالم را بل پين دليد بهميبنگرند، با
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خود را با تار و  جاودانى ۀلند كه خانيشتر مردمان متمايخ، بيشهادت تار بربنا
آرامش  كمال راحت و  هدر آن ب ىان زندگيال بسازند و تا پايپود تصّور و خ

و  تتبّع ينبدون كمتر ،انيحيون نفر از مسير ما صدها ملارامند. در عصيب
 غافالن، نيا انگارند. افسانه را قرآن ،شمرده مسلمانان را گمراه يق،تحق
  .دانند  نمىدن و داشتن يد ۀستياكان شاين ۀرا جز خان ىا  چ خانهيه

 ۀق و تتبّع در باريان از هر گونه تحقيحيز چون مسيمسلمانان عصر ما ن اکثر
 ،زداني يۀهد نيبزرگتر قرآن،  به مؤمنان نيا كنند.  ىم ىخوددار ىبهائن يآئ

دست   به آن است،  و اختيار را که سرنوشت ابدى آنان متّکى به آزادى يعنى
 ى، قصرواژهك ير يكه از سوء تفس ىانيشوايدست پ  به __ اند  گران سپردهيد
ا ي. آاند  هحفظ مقام و منصب خود ساخت ىبرا پايدارظاهر پرشكوه و   به

اعتبار گذاشتن با فرمان   ىب ىرين تفسيرا بر چن يشخو پايان ناپذيرسرنوشت 
ن سؤال را از يل جواب ايتفص  هعقل و حكمت سازگار است؟ دو فصل بعد ب

د.ندار  ىم ميات قرآن تقديآ



 

 

  
۵  

  
  آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور

  کرم  مبرانى پس از رسول ااپي

  لوّ ابخش 
ترين   و برهان نيست. هدف آن، برداشتن مهماظهار دليل  کتابهدف اين 

مانع از سر راه مسلمين است. آن مانع، تفسير غير معقول و غير مجاز از لقب 
  " است.نخاتم النّبيّي"

  تفکر و تعمق در
  آيات الهى

را آخرين كتاب يزدان دانستن و اسالم را آخرين آئين شمردن، در  مجيد قرآن
مرور زمان   هرود. اين پندار ب  ىحساب م  هات باذهان غالب مسلمين از بديهيّ 

دل راه   هآن شك ب ۀچنان در افكار مردمان ريشه گرفته كه كمتر كسى دربار
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اى مخالف اين پنداِر   هطلبد. شنيدن نظري  ىو يا در اثباتش دليل م ،دهد  ىم
ا براى شما و هر مسلمان ديگر كار آسانى نيست. تنها راه حل اين جپابر

قرآن است. براى توفيق در اين مقصود،  تت در آيامعّما، پژوهش و دقّ 
آنچه را كه دراين فصل آمده با كمال دّقت و توّجه بخوانيد و با ميزان عقل 

بينيد كدام يك   هايد قياس كنيد و ب  هبسنجيد. سپس آنها را با آنچه شنيد
  ترند.  تر و با حكمت يزدان موافق  معقول
گوناگون  سخنان كه دمند كسى استدر قرآن، شخص خر گفتار پروردگار بنابر
  گزيند:  ىنى آنها، بهترين آنرا برماشنود و پس از تعّمق در مع  ىرا م

 ِٔ َْولُه َواِذيَن َهَداُهُم اللَِٔك الَْولْحَسَنُه اِبُعوَن اِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتْر ِعَباِدال َك َفَبشِّ
  ١٧- ١٨ اتآي زمر،سوره   .ُهْم اْولُوا اْالْلَباِب 

كنند.   مى پيروى آنرا نيكوترين و شنوند  ىم را ها  هفتـگ كه ده بندگانى  هخوش ب س خبرـپ
  ند.ردمانى است. زيرا صاحب عقل و خرديزدان رهنماى چنين م

بسيار است. حتّى  ۀاين كتاب براى شما و مسلمانان ديگر حاوى مطالب تاز
شمرند، از آنها   ىعلم م علماى اسالم كه خود را مرجع تقليد و منبع

بر ه، تفّكر و تعّمق بسيار است. بنادرك اين همه مطالب تاز ۀ. الزمخبرند  بى
ق زندگانى ما آنهاست كه صرف يهاى آسمانى، بهترين دقا  كتاب شهادت

ايم.   هاين جهان آمد  هحّل معّماى جاودانى ما شوند. زيرا براى اين مقصود ب
عّماى بزرگ است. براى توفيق در اين كار اين نوشته گامى در راه حّل اين م

الزم است كه آيات الهى را كه در اين كتاب ذكر شده چندين بار بخوانيد. 
مقصود گفتار پروردگار براى شما آشكارتر  معنا و خوانيد،  ىهر بار كه م

  شود.  مى
هاى يك چراغ هزارشمع زيبا و پرفروغ در نظر آوريد   هاسرار قرآن را چون تكّ 

راسر قرآن منتشرند. هدف اين كتاب گردآوردن و نمودن اين كه در س
خوانيد، زيبايى و تابش نور يزدان   ىبهاست. هر فصلى را كه م هاى پر  شمع
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 بزرگ معّماى اين حلّ  در طرفى  بى و حقيقت  به عشق با اگر بينيد.  را بيشتر مى
بكوشيد، سرانجام پرتو اين چراغ هزارشمع سراسر وجود شما را خواهد 

  فت.گر

  سنّت تغيير ناپذير يزدان

روشنى و با  كماِل   هد كه قرآن مجيد بنده  ىنشان م و فصل بعد اين فصل
" ينبيّ خاتم النّ ى "ادهد. اگر معن  ىظهور پيامبران ديگر م  هتأكيد بسيار مژده ب

 معناآخرين فرستاده بود، خداوند دانا آيات ديگرى در تفسير و تأييد اين 
عكس   ه"خاَتم" روشن شود. و حال آنكه ب از واژه مقصودفرمود تا   نازل مى

در آيات بسيار شهادت بر آمدن پيامبران ديگر  قرآن مجيداين است. 
كلّى پروردگار را نشان  ۀدهد. شايسته است با آياتى كه رسم و شيو  ىم
  دهند، بحث را آغاز كنيم:  ىم

َيْمُحو اهللُ َما َيَشاء َويُْثِبُت َوِعنَدُه ام  ِكَتاٌب  ِلُكلِّ اَجلٍ ...َولََقْد اْرَسْلَنا ُرُسًال مِّن َقْبِلَك 
  ٣٨- ٣٩ اتسوره رعد، آي  .اْلِكَتاِب 

. پروردگار براى هر عصر و زمانى كتابى استالبتّه پيامبرانى پيش از تو فرستاديم...
دارد.   ىدهد يا ثابت نگاه م  ىهرچه را (هر حكمى يا قانونى را) بخواهد تغيير م

  ها نزد اوست.  بكتا ۀسرچشم

  ٣٦سوره نحل، آيه   .لََقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ امٍة رُسوالً 
  ديم.نموالبتّه در بين هر اّمتى پيامبرى مبعوث 

  ٧سوره رعد، آيه   .ِلُكلِّ َقْوٍم َهادٍ 
  نمايى دارد.  هر ملّتى راه

  ٣٤، آيه سوره حج  .ِلُكلِّ امٍة َجَعْلَنا َمنَسًكا ِلَيْذُكرُوا اْسَم اللهِ 
ياد   هپروردگار را ب آن وسيله)  هكه (ب داشتيمبراى هر اّمتى آداب و رسومى مقرر 

  آورند.
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  ٢٤سوره فاطر، آيه   .انا اْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوان مِّْن امٍة اال خَال ِفيَها َنِذيرٌ 
پروردگار هرگز اّمتى را بدون يم. حقيقت ترا براى نويد دادن و اخطار دادن فرستاد  هب

  تحذير كننده نگذاشت.

  ٢٣سوره فتح، آيه   .لَن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبِديًال 
  هرگز در روش و شيوۀ پروردگار تغييرى نخواهى يافت.

دهند كه يزدان مهربان هيچ اّمتى را   ىكمال روشنى نشان م  هآيات پيش ب
همين سبب در هر عصر و   هگذارد. و ب  ىبدون رسول و راهنما نگذاشته و نم

براى هر : ِلُكلِّ اَجٍل ِكَتاٌب " ۀزمانى، كتابى تازه براى آنها نازل فرموده. آي
دهد كه گفتگوى پروردگار با بندگانش هرگز   ى" نشان معصرى كتابى است

بندگان  ۀيزدان ابراز لطف و محبّت است، و وظيف ۀرسد. شيو  مىاتمام ن  هب
احسان و مرحمت و محبّت  ۀخالق مهربان. ما آئين  هشق باظهار بندگى و ع

روح ما در تاريكى است. آيا ممكن است  ،يزدانيم. بدون تابش جمالش
كه آفتاب عشق و حكمت خالق دانا ناگهان روى از ما بپوشاند و ما را در 

و مهربانى ناگهان  خردمندتاريكى رها كند؟ آيا ممكن است پدر و مادر 
  سر باز زنند؟ شانو از سخن گفتن با فرزندان عزيزسكوت گرايند   هب

آن آيات،  بنابركنند.   ى" را نيز روشن ماّمت" واژهى اآياتى كه ذكر شد معن
اى   هگروهى از مردمان كه پروردگار براى آنها برگزيد  "ز "اّمت" عبارت است ا

  ند.مسلمانان و ،مسيحيان ،يهوديان ها  اّمت چنين نمونه فرستد."  مى يا فرستاده

  ها  مردن و زندگى يافتن اّمت

چه سبب پروردگار براى هر اّمتى،   هدهد كه ب  ىچنين توضيح م  قرآن مجيد هم
شهادت آن كتاب، همانطور كه هر  بنابرفرستد.   ىتازه م ىتازه و كتاب ىپيامبر

 زرسد، پروردگار ني  ىاو فرا م ى دارد و پس از اتمام آن، اجِل نانسانى عمر معي
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آن اّمت  بخشد. پس از اتمام آن زمان، اجِل   ىو زمان معينى م بهر اّمتى عمر
  رسد.  ىفرا م

  ٤٣، آيه ونسوره مؤمن ، و۵سوره حجر، آيه   .ما َتْسِبُق ِمْن امٍة اَجلََها َوَما َيْسَتاِخرُونَ 
  فتد.ا  ىماّمتى پيش يا پس ن اجل

مان يا عمر چه سبب ز  هبرسد.   پايان مى  يعنى مرگ يا زمان معينى که به اجل
" .يزدان  و عشق به روح ايمانسبب از دست دادن "  هرسد؟ ب  ىپايان م  هاّمتى ب

معبد نزديكند، اّما   مردمان به كه رسد؟ زمانى  ىاجل اّمت فرا م ىچه زماندر 
و مسجدها در نهايت شكوه و  ، کنيساها،از معبود دور. هنگامى كه كليساها

ها پر از غّصه و غم است. زمانى كه   زيبايى است، اّما دنيا پر از ستم و دل
كنند. اين   ىكسب دينار و دولت ناپايدار م ۀپيشوايان، دين و ايمان را وسيل

ايمان و وجدان است. اّما پايان هر زمستانى را نوروزى است و  زمستاِن  موسمِ 
يارى پروردگار بهارى تازه براى نوع انسان   هبهارى. پيامبران همواره ب نو
زندگى  ،شده ظاهر معين و برگزيدگان، در موعد مقّرراين  آورند.  ىارمغان م  به

  بخشند:  ىمردمان م  هنوين ب
بشتابيد و  ،دهد  ىدست بخشش يزدانى آب زندگانى م :بگو! اى مردگان

بنوشيد. هر كه امروز زنده شد، هرگز نميرد و هر كه امروز مرد، هرگز زندگى 
  حضرت بهاءاهلل  ٥١نيابد.

  ر يزدان "مرده" است:دين در نظ  ىب انساِن 
  ٢٠-٢١ اتسوره نحل، آي  .اْمواٌت َغْيرُ اْحَياء...َوالِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِ

  اند.  محروم زندگى روح از و اند  همرد...پذيرند  ىم معبودى خدا جز كه مردمانى

  ايمان بود:  هدر زمان حضرت مسيح نيز، زندگى يافتن مرتبط ب
  هرگز نميرد....من) ايمان آورد  همنم "قيامت" و منم زندگى. هر كس (ب

  ٢۵- ٢٦ات ، آي١١انجيل يوحنا، فصل   
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 نـزديـکى معـناِى   بـه يـافـتن" "زنـدگى و خـدا از دورى مـعنـاِى   بـه روح" "مردن
  هاى آسمانى بکار رفته:  خدا، بارها در کتاب  به

ِه َوُكنتُمْ  ْحَياُكْم ثُم يُِميتُُكْم ثُم يُْحِييُكْم ثُم الَْيِه تُْرَجُعونَ  َكْيَف َتْكُفرُوَن ِبالل .اْمَواتًا َفا
  ٢٨سوره بقره، آيه   

سپس زندگى را از شما  مرده بوديد، شما را زنده نمود.ورزيد؟   خدا کفر مى  چگونه به
  سوى اوست.  بخشد. بازگشت شما به  شما مى  گيرد و بار ديگر زندگى به  مى

مرد دانش کسى است که آفرينش او را از بينش باز نداشت و گفتار او را از امروز 
بخش در اين بامداد دلکش بيدار   کردار دور ننمود. ُمرده کسى که از اين باد جان

  ٥٢نشد، و بسته مردى که گشاينده را نشناخت و در زنداِن آز سرگردان بماند.
  حضرت بهاءاهلل  

َعاء اَذا َولْوا ُمْدِبِرينَ انَك َال تُْسِمُع اْلَمْوتَ  الد م نَت ِبَهاِدي  ى َوَال تُْسِمُع الصَوَما ا
  .اْلُعْمِي َعن َضَاللَِتِهْم ان تُْسِمُع اال َمن يُْؤِمُن ِبآَياِتَنا َفُهم مْسِلُمونَ 

  ٨٠- ٨١سوره نمل، آيات   
و کوران  ابند، شنوا کنىت  تو روى برمى ازو کران را که  مردگانتوانى   يقين تو نمى  به

آيات ما   که بهتوانى شنوا کنى   را از گمراهى نجات بخشى. تنها کسانى را مى
  شوند.م آورند و در برابر پروردگار تسلي ايمان

 نَذا َدَعاُكم ِلَما يُْحِييُكْم َواْعلَُموْا اُسوِل اِذيَن آَمنُوْا اْسَتِجيبُوْا ِللِّه َوِللرَها الياهللَ َيا ا
  ٢٤سوره انفال، آيه   .َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه َوانُه الَْيِه تُْحَشرُونَ 

 آنچه مايه زندگانى است  بهاش شما را   اى مؤمنان! هنگامى که پروردگار و فرستاده
يقين خداوند ميان انسان و قلبش قرار دارد. [سرانجام]   خواند، اجابت کنيد. به  مى

  شويد.  و جمع مىدر پيشگاه ا

ها و ارسال پيامبراِن تازه براى   دهند كه مرگ اّمت  ىآيات بعد نيز نشان م
  آنها، امرى است هميشگى و غير قابل تغيير:  هزندگى بخشيدن ب

 َوَيُقولُونَ . َوِلُكلِّ امٍة رُسوٌل َفاَذا َجاء َرُسولُُهْم قُِضَي َبْيَنُهم ِباْلِقْسِط َوُهْم َال يُْظلَُمونَ 
ِخرُوَن ...َمَتى َهـَذا اْلَوْعُد ان ُكنتُْم َصاِدِقيَن قُل ِلُكلِّ امٍة اَجٌل اَذا َجاء اَجلُُهْم َفَال َيْسَتا

  ٤٧-٤٩ اتسوره يونس، آي  .َساَعًة َوَال َيْسَتْقِدُمونَ 
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عدالت   شود، بين آنها به  ىبراى هر اّمتى پيامبرى است. وقتى پيامبر آنها ظاهر م
اين  ،گويى  ىگويند: اگر راست م  ىرسد. مردم م  ىآنها ظلمى نم  هكند و ب  ىحكم م
بگو...براى هر اّمتى زمان خاصى معين شود؟   ىاى" كه بما ميدهى كى ظاهر م  ه"وعد

توانند حّتى ساعتى آنرا جلو يا  ، نمى)بد(عمر آنها پايان يا دل آنها فرا رسشده. وقتى اَجَ 
  عقب ببرند.

  مهم ذكر شده: در آيات پيش چند مطلب
  فرستد.برسم و شيوه پروردگار اين است كه براى هر اّمتى پيامبرى  
  براى هر اّمتى اجل و زمان خاّصى معين شده. واضح است دو نكته

آغاز  است بر اى  هنشان ،اّمتى اند. پايان يافتن دوره هر  پيش بهم مرتبط
اى است بر   هنشان ،و ظهور پيامبر جديد ؛اّمت تازه و ظهور پيامبر جديد

  اّمت و آئين پيشين. ۀاتمام دور
 يزدان پرسيدند. در ۀ"وعد انجامِ  ، مردم از هنگامِ پيشآيات  بنابر "

ظهور  زماِن   هآيه ذكر نشده كه "وعده" يزدان چه بوده كه مردم نسبت ب
سؤال پى برد. جوابى   هتوان ب  ىاند. ولى از جواب م  هآن كنجكاو بود

 ساعتى كه است اّمتى هر دوره يافتِن  پايان شده، مردم داده  هكه در آيه ب
افتد. پس معقول است فرض كنيم كه سؤال مردم   نمى جلو يا عقب

 ىعمر اسالم و وعده ظهوِر اّمت و آئين جديد پاياِن  زماِن   همربوط ب
 است از جانب پروردگار.

بخشد و   گوش جان بشنو، چه که حيات مى  را به [پيامبر يزدان] نداى مقصود عالم
  حضرت بهاءاهلل  ٥٣.فرمايد  دائمى عطا مى دگىزن

که ننوشيد از  زندگى پاينده رسيد و هر  هد بيهر که از اين چشمه چش !اى بندگان
  حضرت بهاءاهلل    ٥٤.مردگان شمرده شد

  
  تفصيل در   ها در زمان معيّن، و زندگى يافتن آنها در هنگام ظهور پيامبران، به  "مردِن" پيروان اّمت

 ) مورد بحث قرار گرفته.٢٤" فصل خلق جديدو " ١٨" فصل زندگانى معنوىطى دو فصل ("
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  اّمت وسط
هاى ديگر روشن   اّمت  همسلمين را نسبت ب زمانِى  محل يا موقعيِت  آيات بعد

  كنند:  ىم
َِّتُكونُوْا ُشَهَداء َعلَى الناِس َوَيُكوَن الرُسوُل َعلَْيُكْم  َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكمْ  امًة َوَسًطا ل

  ١٤٣سوره بقره، آيه   .َشِهيًدا
(اعمال)  اين چنين اّمت شما را (اى مسلمين) در وسط قرار داديم، تا شما شاهدِ 

(اعمال) ) نيز شاهد رسول اکرمخدا ( ۀهاى پيشين) باشيد، و فرستاد  مردمان (اّمت
  شما باشد.

 ِليُْؤِمنُواْ  َكانُواْ  َوَما ِباْلَبيَِّناِت  ُرُسلُُهم َولََقْد اْهلَْكَنا اْلُقرُوَن ِمن َقْبِلُكْم لَما َظلَُموْا َوَجاءْتُهمْ 

 رَ ِلَننظُ  َبْعِدِهم ِمن االْرضِ  ِفي َخَالَِٔف  َجَعْلَناُكمْ  ثُم  اْلُمْجِرِمينَ  اْلَقْومَ  َنْجِزي َكَذِلَك 
  ١٣-١٤ ات، آينسيو سوره  .َتْعَملُونَ  َكْيَف 

  ٣٩چنين سوره فاطر، آيه   هم  
پيامبرانشان با اقوامى بودند قرنها پيش از شما (مسلمين) که آنها را نابود نموديم. 

طور گناهكاران را مجازات   دليل و برهان آمدند، اّما آنها ايمان نياوردند. اين
 (شما را بيازمائيم) و نشين آنها قرار داديم تاپس شما (مسلمين) را جاسكنيم.   ىم
  كنيد.  ىبينيم شما چكار م  هب

 مسلمين بقره، سوره در است. مسلمين  هخطاب ب واضح است آيات پيش
اند و مقصود از "وسط بودن" اين است كه   ه" ناميده شدوسطاّمت "

َِّتُكونُوْا ُشَهَداءهاى پيشين باشند (  توانند شاهد اّمت  ىمسلمين م و  )َعلَى الناسِ  ل
چه رفتارى متمايل بودند؟ چه اشتباهاتى مرتكب   هآنها چه كردند؟ ب بينند  به

شدند؟ چرا پيوسته پيامبرانشان را انكار كردند و سرنوشت آنها چه بود؟ بعد 
َوَيُكوَن د بود (طور شاهد رفتار شما خواه فرمايند كه رسول خدا هم همين  ىم

). مطلب اّول اين آيه در آيات ديگر بارها تكرار شده. از يًداالرُسوُل َعلَْيُكْم َشهِ 
 درس و از آنها نظر اندازندسرنوشت گذشتگان   بهمسلمين خواسته شده كه 

  عبرت گيرند.
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شود كه مردمان   ىپروردگار مسلمين را بار ديگر يادآور م ،در سوره يونس
). ُهم ِباْلَبيَِّناِت َوَما َكانُوْا ِليُْؤِمنُواْ َوَجاءْتُهْم ُرُسلُ اند (  هرشان را انكار كردبپيوسته پيام

فرمايد كه من شما را جاى آنها   ىبعد از ذكر اين مطلب تاريخى، خداوند م
ِلَننُظرَ كنيد (  بينم شما چه مى  هب تا) ثُم َجَعْلَناُكْم َخَالَِٔف ِفي االْرضِ گذارم (  ىم

بينم شما هم پيامبرى را كه پس   هب و متا شما را نيز آزمايش كن ،)َكْيَف َتْعَملُونَ 
  كنيد؟  ىشود انكار م  ىظاهر م رسول اکرماز 

مسلمين اخطار   ههر يك از دو مرجع فوق از سوره بقره و سوره يونس ب
. آزمايش نشويدخود مغرور و از خود راضى   هشما ب :دهد كه اى مسلمين  ىم

قرار خواهيد  نيهاى پيش  . شما هم روزى در موقعيت اّمتيافتهيزدان پايان ن
بكوشيد تا از رفتار و سرنوشت آنها پند گيريد و پيامبر تازه را  پس گرفت.

  بدانيد كه پروردگار شاهد رفتار شماست. و انكار نكنيد
  ١۵سوره مزمل، آيه   .انا اْرَسْلَنا الَْيُكْم َرُسوًال َشاِهًدا َعلَْيُكمْ 

  شماست.ايم که شاهد اعمال   ما براى شما رسولى فرستاده

  َجَعْلَناُكْم امًة َوَسًطا
  شما را در وسط قرار داديم (جاى شما در وسط است)
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  َجَعْلَناُكْم َخَالَِٔف ِفي االْرضِ 
  شما را جانشين پيشينيان قرار داديم

مناسب  كرديم، مراجعه لغت كتاب  هب م""خاتَ  ِى امعن درك كه براى طور همان
ب لغت مراجعه كنيم. معانى كلمه كتا  هى "وسط" نيز بابراى معن است

  :فرهنگ معين بنابر"وسط" 
چيزى كه در ميان واقع شده (خواه اطراف آن مساوى باشد و خواه  .١

  نباشد)
  ميان، ميانه، مركز .٢
 چيزى كه نه خوب باشد و نه بد .٣
 چيزى كه نه زياد باشد و نه كم .٤
  چيزى كه نه كوتاه باشد و نه دراز  .۵
  ربهآنچه نه الغر باشد و نه ف  .٦
  :فرهنگ بزرگ سخنبنابر 
جايى که فاصلۀ آن از اطراف يا از جاهاِى مورد نظر، بطور تقريبى   .١

  مساوى باشد
زمانى که فاصلۀ آن از دو زمان مورد نظر يا مشخص بطور تقريبى   .٢

  مساوى باشد.
  جنس نامرغوب و درجه دو، متوسط  .٣
  نه خوب نه بد  .٤

اصلى و مشخص "وسط"  نِى اعبسيارى از علماى اسالم بجاى پذيرش م
 تمايالتاز تصورات و  معناى مجازى و غير مستعمل از آن استنباط نموده،

اند. آن علما   هاعتبار ساخت  ىباطن سست و ب  ظاهر محكم و به  هبنائى ب يشخو
رو بودن" است. و منظور از گفتار يزدان اين   هاند مقصود از "وسط" "ميان  هگفت

راست تمايل   هدل" بوده و خواهند بود. نه باست كه مسلمين ملّتى "متعا
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ديگر  بعضى . تفريط  هاند نه ب  هافراط پرداخت  چپ، نه به  هاند نه ب  هجست
اند كه مقصود از "وسط" موقعيت جغرافيايى مسلمانان است كه در   هپنداشت

اند   هگروهى ديگر گفت اند.  ههاى ديگر ساكن بود  دنياى قديم در وسط ملّت
" يعنى عادل بودن، چون فرد عادل نه طرف ظالم را كه در "وسط بودن

اند،   هگيرد نه طرف مظلوم را. چنين تفاسيرى با مشكالت گوناگون مواج  ىم
  از جمله:

 قرآن موافقند ۀنه با موضوع مورد بحث در آيه مبارك  
 نه با بعضى از احكام اسالم  
 نه با رفتار و اخالق بسيارى از مسلمين زمان ما  
 هاى پيشين  خالق مسلمين در زماننه با رفتار و ا  
 وسط" واژهى اصلى و متداول او نه با معن"  
هاى قرآن را مقايسه   ه"خاتم" چند نمونه از ترجم واژهطور كه در مورد  همان

  م.در اين مورد نيز چند ترجمه را مقايسه كني مناسب استكرديم، 
  ى اصلى وااين گروه از مترجمين، معن

  اند:  هگزيد "وسط" را واژهاللفظى   تحت
Thus we have made you a central people ِلرادو  
Thus we appointed you a midmost nationآربرى  

Thus We have appointed you a middle nationمحمد پيك ثال 

  معزى كاظم محمد (ترجمه فارسى) اّمتى ميانه

  
 Geographically, Arabia is in an intermediate position in the Old World, as was 

proved in history by the rapid expansion of Islám, north, south, west, and east. 
 Yúsuf ‘Alí, ‘Abdullah, The Meaning of the Holy Qur’án, p. 58. 
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   ىامعن  هب مترجمين، از دسته اين
  اند:  هشد لمتوسّ  "وسط" مجازى واژه

  احمد على a temperate peopleمتعادل 

  شكير  a medium nationميانه رو  

  محمد اسد a community of the middle wayيانه رو  م

  يوسفعلى justly balancedمتعادل و عادل  

  رشاد خليف impartialطرف   بى

  داود a just communityعادل  

  اى  هقمش ق معتدل و نيكواخال  هفارسى) آراسته ب ه(ترجم

  "وسط" واژهبعضى ديگر از مترجمين، براى 
  اند، از جمله اين مترجم:  همعنى تازه ساخت

  محمد ظفراهلل خان  an exalted peopleبلند پايه  
  

  

قبله را تغيير دادند.  رسول اکرم" هنگامى نازل شد كه َجَعْلَناُكْم امًة َوَسًطاآيه "
گروهى از پيروان آن حضرت سخت ناگوار آمد، و سبب اين تغيير قبله براى 

سست  ِن شد كه از اسالم روى برتابند. تغيير قبله آزمايشى بود براى مسلمي
آن زمان، براى كسانى كه ميل خود را بر اراده پروردگار ترجيح  ايماِن 

دادند. اين مردمان چون رفتار پيامبر خويش را با پندار و انتظار خود   ىم
شك و شبهه افتادند و سرانجام گوهر گرانبهاى ايمان را از   افتند، بهسازگار ني

" بودن نيز چنين آزمايشى است، اّما براى وسط اّمِت دست دادند. "
افتخار آنها " را دوست ندارند. وسط بودنزمان ما. بيشتر مسلمين " مسلمانان
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و انتظار  پندار ،آيا مسلمانان عصر ما نيز چون پيشينيان "!"آخر بودن است هب
دهند؟ آيا اين مسلمانان   ىحكم و حكمت پروردگار ترجيح م  خويش را به

يزدان، كلمات قرآن را از مقصود خود  ۀكوشند كه بجاى پذيرش اراد  ىم
  ؟دخارج سازند تا مطلب مطابق ميل آنها در آي

بينيم هدف از آزمايش چيست؟ آزمايش براى جدا ساختن مردم   هحال ب
است. در هر عصر و زمانى،  بين  کوتهاز مردم مقلّد و  متفّكر و دور انديش

پندار و تصّور پيشوايان گوناگون است. هر پيشوايى را حكمى است و هر 
فقيهى را مقصود و مدعايى. تكليف ديگران در اين گير و دار چيست؟ 

كسى است كه  بين  خردمند و روشنطور كه از پيش گذشت، مسلمان  همان
گزيند. اين كتاب براى   ىشنود و بهترين آن را بر م  مىهاى گوناگون را   هگفت

چنين مسلمانانى نگاشته شده. هدف آن اظهار و اثبات پيامى است كه 
اهى شما از آن نبوده و گ  آ  هغالب علما و پيشوايان اسالم ابدًا راضى ب

حّدى است كه   هاين پيام ب اشاعۀنيستند. مخالفت جمعى از اين پيشوايان با 
اند و حتّى از كشتن آنها دريغ   هزندان انداخت  طرفداران آن را بهبسيارى از 

اهى شما از افكار گوناگون سبب گمراهى شماست؟ آيا از گ  آاند. آيا   هنداشت
  رسد؟  ىشما يا هر مسلمان ديگر م  شناختن آئين بهائى زيانى به

اين   به دانـنـد، بـايـد  " مىروى  هـيانـت و مـدالـع" را "طـوسکسـانى که معـناى "
  ها پاسخ دهند:  پرسش
 هزار نفر از   هاى اخير، تنها در کشور عراق، بيش از پنجاه  در سال

دست مسلمين کشته شدند.   به—زن و مرد و کودک—گناه  مسلمين بى
 روى يا عدالت است؟  اى از ميانه  آيا اين نشانه

 گناه، در افغانستان، پاکستان،   ها هزار نفر ديگر از مسلمين بى  ده
دست مسلمين کشته شده و   مصر، ايران، لبنان و سوريه بهليبى، 
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توان   " چنين انتظارى مىرو  اّمت معتدل و ميانهشوند. آيا از يک "  مى
 داشت؟

  آيا اشاعه فقر در بعضى از کشورهاى اسالمى، و تمرکز ثروت در
 کشورهاى اسالمِى ديگر، نشانه اعتدال و عدالت است؟

 يارى از کشورهاى مسلمان بخصوص دختران و زنان در بس  آيا ظلم به
 هاى اخير، نشانه اعتدال و عدالت است؟  در افغانستان، در سال

  در جنگ ميان ايران و عراق، صدها هزار نفر کشته و تعدادى
روى و   خانمان شدند. آيا اين نشانه ميانه  شمار زخمى و بى  بى

 دادپرورى است؟
 هاى متمادى،   نآيا جنگ و دشمنى ميان سنّيان و شيعيان در طى قر

 نشانه اعتدال و عدالت است؟
 کشند، امتى عادل و   هاى آئينشان را مى  آيا پيروان آئينى که همۀ امام

 متعادلند؟
  آيا دشمنى با حق آزادِى انديشه و بيان در بسيارى از ممالک

 اسالمى، نشانه اعتدال و عدالت است؟
 ه بسيارى ها هزار نفر از دگرانديشان و حبس و شکنج  آيا اعدام ده

رو و دادگستر   خواه در ايران نشانه اّمتى ميانه  ديگر از مردم آزادى
 است؟

  اين آئين در ايران، و قلع و   از مؤمنين به ۰۰۰,٢٠آيا کشتن بيش از
رو و   قمع نمودن صدها هزار نفر ديگر در آن کشور، نشانه اّمتى ميانه

 دادپرور است؟
 يک مليون از ارامنه در  آيا کشتن مسيحيان در سودان و قتل بيش از

دوره پادشاهان عثمانى (ترکيه) که مّدعى مقام خالفت بودند، نشانه 
 داد و عدالت است؟
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  ،آيا اختالف و دشمنى ميان مسلمين در برگزيدن جانشين رسول اکرم
  روى است؟  نشانه عدالت و ميانه

  تحريف گفتار پروردگار

ه مخالف ميل مردمان است، پنهان نمودن يا تحريِف معانى گفتار پروردگار ک
  تازگى ندارد.

  .َيا اْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحق ِباْلَباِطِل َوَتْكتُُموَن اْلَحق َوانتُْم َتْعلَُمونَ 
  ٧١سوره آل عمران، آيه   

پوشانيد؟ شما دانسته حقيقت را   اى اهل کتاب! چرا بر حقيقت لباس باطل مى
  کنيد.  پنهان مى

 ناِس ِفي اْلِكَتاِب ااُه ِللنننَزْلَنا ِمَن اْلَبيَِّناِت َواْلُهَدى ِمن َبْعِد َما َبيِذيَن َيْكتُُموَن َما اال
ِعنُونَ  َِٔك َيلَعنُُهُم اهللُ َوَيْلَعنُُهُم الالولَـ١۵٩-١٦٠سوره بقره، آيات   .ا  

مردم عرضه داشتيم  کسانى که داليل و هدايتى را که نازل کرديم و در کتاب بر
  شوند.  کنندگان واقع مى  کتمان کنند، مورد لعن خدا و لعن

"وسط" را  واژهى "آخرين" و امعن  هم" را ب"خاتَ  واژهعلما و فقهائى كه 
جاى اينكه فكر خود را با قرآن ، بدهند  رو" تغيير مى  ناِى "عادل و ميانهمع  به

چنين   دهند. خطاب بهكوشند قرآن را با فكر خود تطبيق   ىتطبيق دهند، م
  فرمايد:  ىمفّسرينى است كه يزدان مهربان م

  ٤٦سوره نساء، آيه   .يَُحرِّفُوَن اْلَكِلَم َعن مَواِضِعهِ 
  كنند.  ىو مقصود گفتار يزدان را دگرگون م ا: معن١ترجمه 
  كنند.  مىخود خارج : گفتار پروردگار را از جاى ٢ترجمه 

ز جاى خود خارج كرد؟ فرض كنيد بر چطور ممكن است گفتار پروردگار را ا
گيرد.   ىمحض اطاق را فرا م اى است كه بدون آن، تاريكِى   هديوارى پنجر

پوشاند. اين محيط   ىاى م  هتصّور كنيد كه شخصى اين پنجره را با پرد
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ميل اوست مرتكب شود. در تمام   هدهد كه هرچه ب  ىاو آزادى م  هتاريك ب
اند كه نور يزدان را از مردمان باز   هيان كوشيدها بيشتر علما و پيشوايان اد  زمان

. پيشوايان آئين مسيح را در نظر وافر گيرند ۀدارند و از نادانى مردمان بهر
اين يک آيه "جز   هنظران هنوز با توّسل ب  هآن كوت همانطور که ذکر شد، آوريد.

، ١٣پدر راه نيابد" (انجيل يوحنا، فصل   وسيله من [مسيح] هيچ کس به  به
دارند. رمز موفقيت   ىاسالم باز داشته و م  همسيحيان را از ايمان ب )،٦ه آي

ها چه بوده؟ تحريف يا سوء تفسير تنها يک آيه از   در طى اينهمه قرنآنها 
  سخنان حضرت مسيح!

نور خدا." مردمان هرگز جز   همن" مطابق است با "جز ب ۀوسيل  ه"جز ب ِى امعن
اين نور  ۀرت مسيح در عصر خويش آئينيزدان راه نيابند. حض  هب ،آن نور  به
از  عصر ماشد و در  تابانمحمدى"  ۀاز "آئين پرتو درخشاناين  سپس. ندبود
كه در هر عصرى در ست ، نور خداينده. گوئينه نيست، آيندهگو  ."بهاء ۀ"آئين
  شود.  ىاى تازه نمودار م  آئينه

٥٥.ديت فرمايى عناه زندگيو ما...ه بخشديباق اتيکه باقى بود تا ح کسى نآآمد 

  حضرت بهاءاهلل  

مرتفع شد و لکن افسردگان در  ن و آسمانين زمينداى رحمن ماب !اى اهل ارض
  حضرت بهاءاهلل  ٥٦.اند ان ماندهيغفلت و نس قبور

ه شکستند و نداى رحمن يّ قدرت اله  هب ه رايّ که اصنام وهم  ىکوست حال نفوسين
  بهاءاهللحضرت   ٥٧.اند ن اموات برخاستهيده از مابيرا شن

د، تا شما را از يگوش جان بشنو  هرا ب نياز  کتا خداوند بىياى دوستان يزدان! آواز 
  ٥٨.رساند پايندهروشنائى   هد و بيها آزاد فرما  ىکيرگى تاريو ت ها  ىبند گرفتار

  حضرت بهاءاهلل  
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وعدۀ ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم، در سراسر قرآن پنهان و آشکار 
در پايان اين کتاب، بسيارى —رسوالنى ديگر—۲۵ل است. فصل بعد و فص

  دارند.  از اين آيات را عرضه مى



 

 



 

 

  
٦  

  
  آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور

  کرم  مبرانى پس از رسول ااپي

  بخش دّوم

بررسى آيات قرآن درباره ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم، حائز اهميت 
  بسيار است:

 رد   ور رسول اکرم، تنها مرتبط بهپايان يافتن عصر وحى با ظه  اعتقاد به
يا قبول موعود زمان ما نيست. اين اعتقاد سدى است خيالى که 

 اند.  پيشوايان مسلمان ساخته و بر سر راه همه پيامبران آينده گذاشته
 هاى عميق   با گذشت زمان، اين عقيده در روح و قلب مؤمنان ريشه

ز پيروى از آئينى که شمرند، و ا  حدى که آنرا از بديهيات مى  يافته، به
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بالند. از دست دادن   ترين پيام خداست، بر خود مى  آخرين و برگزيده
 چنين اعتقادى عميق و چنين افتخارى بزرگ، آسان نيست.

 پايان يافتن دوران وحى از سوى پروردگار، زندانى است   اعتقاد به
 تفکر  گسترده و استوار که بر روح عامه مسلمانان تسلط يافته و عشق به

و حس کنجکاوى را در آنها بکلى از ميان برده است. اگر پيامبرى 
صد برابر قرآن آياتى در نهايت فصاحت و بالغت ارائه دهد، 

اى جز رد و انکار و حتى اذيت و   اتمام دوران وحى، چاره  معتقدان به
 آزار او را ندارند.

ه هدف اين بخش فاش نمودن اسرار و نشان دادن مصالح و ابزارى است ک
مهندسان و طراحان ماهر در طى قرون و اعصار در ساختن اين زنداِن گسترده 

  اند.  و پايدار بکار برده

ِتَينُكمْ "   يعنى چه؟ "اما َيا
  ١٢٣؛ سوره طه، آيه ٣۵سوره اعراف، آيه 

ترين آيات قرآن است. ترجمه آن آيه   ترجمه يکى از مهم  اين بحث مرتبط به
دهد که چطور عقايد و افکاِر اجدادِى   نشان مى از جانب مسلمانان دانشمند

شود که معنا و مقصود آيات الهى را با انتظارات و   مؤمنان سبب مى
تصّورات خود تطبيق دهند. اين کار تازگى ندارد. آيات بسيار در قرآن 

  توان يافت.  پيروان اديان پيش از اسالم در اين باره مى  خطاب به
دهند بسيارند.   پس از ظهور رسول اکرم خبر مىظهور پيامبرانى   آياتى که به

بعضى از آنها در طى چند فصل در اين کتاب ارائه شدند. در يکى از آن 
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صورت خاّصى، آن وعده را با ترکيب اين دو واژه بيان   آيات، خداوند به
  دارد:  مى
 اماگر، چون، هرگاه :ا  
  ُْكمِتَين   خواهند آمد يقين، بدون شّک) براى شما  البتّه (به :َيا

ِتَينُكمْ ترکيب " زبان حضرت   "  دو بار در قرآن مجيد بکار رفته. يکبار بهاما َيا
بندگانش   زبان حضرت محّمد. در هر دو مورد، خداوند به  آدم، بار ديگر به

دهد که ظهور پيامبران از جانب يزدان ادامه خواهد داشت. مقايسه   تعهد مى
ترجمين قرآن، آموزنده است. پيش از مقايسه ترجمه اين دو واژه از جانب م

  بينيم.  ها، الزم است آن آيات را با ترجمه آنها به  ترجمه

 وعده خداوند از
  زبان حضرت آدم

 اتَبَع ُهَداَي َفَال َيِضل َوَال َيْشَقى
ِ
ِتَينُكم مِّنِّي ُهًدى َفَمن  ١٢٣سوره طه، آيه   .َفاما َيا

شما خواهد آمد. هر کس از هدايت من پيروى  هدايت من براى يقين  بهپس 
   بخت.  نمايد، نه گمراه است و نه تيره

  
 وعده خداوند از

  زبان حضرت محّمد
وَن َعلَْيُكْم آَياِتي ُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم َيُقصِتَين  ٣۵سوره اعراف، آيه   ...َيا َبِني آَدَم اما َيا

شما خواهند آمد که آيات مرا براى  پيامبرانى از ميان يقين بهاى پسران آدم: 
  شما بخوانند...

ِتَينُكمْ بينيم مترجمين قرآن، ترکيب "  به " را در رابطه با اين دو وعده اما َيا
  کنند:  چطور ترجمه مى
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ِتَينُكمْ ترجمۀ    اما َيا
  از زبان حضرت آدم

 ترجمه محّمد اسد:
There shall most certainly come unto you… 

  هدايت من براى شما خواهد آمد... يقين  به

ِتَينُكمْ ترجمۀ    اما َيا
  از زبان رسول اکرم

 ترجمه محّمد اسد:
Whenever there comes unto you… 

  براى شما بيايد... هرگاه

ِتَينُكمْ ترجمۀ    اما َيا
  از زبان حضرت آدم
  ترجمه موالنا محّمدعلى:

There will surely come to you… 
 براى شما خواهد آمد... يقين  به

ِتَينُكمْ ترجمۀ    اما َيا
  رسول اکرماز زبان 

  ترجمه موالنا محّمدعلى:
If Messengers come to you… 

 ..بيايند. ىبراى شما پيامبران اگر
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  نفوذ انتظارات مترجمين و مفسرين
  معانِى آيات قرآن  مسلمان به

ِتَينُكمْ ه مترجمين قرآن "دهند ک  هاى پيش نشان مى  نمونه " را يکسان اما َيا
" يقين، واژه "حضرت آدموعده خداوند از زبان   کنند. در اشاره به  نمى ترجمه

" يا اگر، واژه "رسول اکرمهمان وعده از زبان   برند؛ در اشاره به  بکار مى
  گذارند.  " مىيقين" بجاِى "هرگاه"

م بيان شده، براى مسلمين قابل اى که از زبان حضرت آد  بديهى است وعده
اى از تحّقق آن وعده است. اّما   قبول است. ظهور پيامبر اسالم خود نشانه

رسند، با مشکل بزرگى   رسول اکرم مى  وعده خداوند به  وقتى مسلمين به
شوند: ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم، مخالف عقايد اجدادى   مواجه مى

رسول اکرم وظيفه خود   وعده خداوند بهآنهاست. مترجمين قرآن در ترجمه 
دانند که صحت عقايد اجدادى خود را محترم شمرند. آنها چطور معناى   مى

" البتّه" يا "يقينًاکنند؟ آنها بجاى واژه "  آن وعده را با عقيده خود موافق مى
فرستادگانى  يقين  بهبرند. تفاوت بين "  " بکار مىهرگاه" يا "چون" "اگرواژه "

" توّجه اگرفرستادگانى بيايند" بسيار است. واژه " چوند" و "خواهند آم
" چونواژه "  کند. کمتر کسانى به  خود جلب نمى  خوانندگان را چندان به

هاى مشروط (مانند "اگر"   گونه واژه  دهند. با بکار بردن اين  اهميّت مى
کنند.   "چون" "هرگاه") مترجمين، معناِى حتميّت را از آيه مبارکه حذف مى

که خداوند با   طور ممکن است، رسول اکرم آخرين پيامبر باشند، در حالىچ
دهد که ظهور پيامبرانى ديگر، پس از آن   مردم جهان وعده مى  تأکيد به

  پيامبر، حتمى است؟
اى که ذکر شد، استثنا نيستند. مناسب است سه نمونه ديگر از اين   دو ترجمه
  ها را مورد نظر قرار دهيم:  ترجمه
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  سدالرحمن و عبدالمنّان:ترجمه ا
  وعده از زبان حضرت آدم:

There will surely come to you. 
  براى شما خواهد آمد. يقين  به

  وعده از زبان حضرت محّمد:
Whenever there comes to you… 

  براى شما بيايد... هرگاه

  
  ترجمه يوسفعلى:

  وعده از زبان حضرت آدم:
If, as is sure, there comes to you Guidance from Me. 

  آيد.  مى يقين  بههدايت من بيايد، که  اگر

  وعده از زبان رسول اکرم:
Whenever there comes to you Messengers… 

  پيامبرانى براى شما بيايند... هرگاه

حضرت آدم، يوسفعلى،   بينيم، در ترجمۀ وعدۀ خداوند به  همانطور که مى
  نويسد:  برد. مى  کار مى" هر دو را بيقين" و "اگردو واژۀ "

  آيد.  مى يقين  بههدايت من بيايد، که  اگر

بينيم   تر است. به  " دقيقيقين  به" با "اگرترجمه يوسفعلى (يعنى همراه نمودن "
حضرت آدم و رسول اکرم، يک نکتۀ دقيق ادبى   چرا؟ در وعدۀ خداوند به
ير متداوِل ترکيب غ  توضيح دارد. آن نکته مربوط به  گنجانده شده که نياز به

ِتَينُكمْ " " وامادو واژۀ "   " است:َيا
 "امهرگاه، چون، اگر "ا 
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 " ُْكمِتَين  البتّه براى شما خواهند آمد (فعل مضارع مؤّکد) "َيا
پيش متداول نيست، زيرا يكديگر را خنثى  ۀواضح است كه تركيب دو كلم

ِتينُكمْ " ۀد، كلمكن  ممكن بودن امرى مى  " اشاره بهاما" ۀكنند. كلم  مى " يا
منزل شما خواهم آمد."   حتميت آن. متداول نيست بگوئيم: "اگر حتمًا به  به
بريم كه مقصود ما اميد دادن است: ممكن   " را در صورتى بكار مىاما"

ِتينُكمْ " منزل شما بيايم.  است به بريم كه مقصود ما   را در صورتى بكار مى "يا
اى در   معقول نيست كه واقعه "نزل شما خواهم آمد.م  تعّهد است: "حتمًا به

  هم مشروط باشد و هم قطعى. ،عين حال
حضرت آدم درست ترجمه کرده. در اين   يوسفعلى وعده خداوند را به

واژه "اگر". در آيه مبارکه،   آيد" پاسخى است به  يقين مى  ترکيب خاص، "به
ِتينُكمْ واژه " ه) در نهايت تأکيد، پاسِخ (فعل مضارع با نون تأکيد ثقيل "يا

جواب   آيد" واژۀ "اگر" را بى  يقين مى  دهد. حذِف "به  " را بما مىاگر"واژه" "
  گذارد.  مى

كند. ما   مى حلتنهايى معّما را   " بهاما" واژهاز اين گذشته، تأّمل در استعمال 
شود. آيا   "اگر" اظهار مى ۀدانيم در كار بشر شك و ترديد هست كه با كلم  مى
ر كار خدا هم "اگر" هست؟ استعمال "اگر" فقط در موردى معقول است د

مردمان موعود يزدان را اگر  توان گفت:  كه دست بشر در كار است. مثًال مى
" در موردى چون اگرنپذيرند، سرنوشت آنها در خطر است. اّما استعمال "

كه تنها دست خداست، معقول  ،براى هدايت مردمان انارسال پيامبر
 مربوط نه ،حكم و حكمت يزدان است  ت. ارسال پيامبران تنها متّكى بهنيس
همين   عالم الهى راهى نيست. به  "اگر" را به واژهبندگان.  ۀميل و اراد  به

اند. از   ه"اگر" را در ترجمه نياورد واژهطرف،   بعضى از مترجمين بى ،سبب
  ):Rodwellرادول (جمله 
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O children of Adam! There shall come to you Apostles (Messengers) 
from among yourselves... 

  شما خواهند آمد... مياناى پسران آدم! پيامبرانى براى شما از 

هائى که پس از   اّمت  پروردگار با دو واژه خاص، ميثاق و تعهد خود را به
کردند با ارسال پيامبرانى مانند رسول اکرم تحّقق   حضرت آدم زندگى مى

اما "يا معقول است تصّور کنيم که معناى همان دو واژه يعنى بخشيد. آ
ِتَينُكمْ  پس از ظهور رسول اکرم، ناگهان تغيير  همان تعهد،  در اشاره به "َيا
 يافت؟

  لزوم تجديد دين

  گويند.  در هر عصر و زمانى، پيامبران يزدان بنابر استعداد و نياز ما سخن مى
گان بمانند و نو رستگان  ديتا نو رس شود  ىگفته م اندازه  هسخن ب !اى مردمان! بگو

 ند و در بارگاهيجهان بزرگى در آ  هد داد تا کودکان جهان بيبا ر باندازهيش .برسند
  حضرت بهاءاهلل  ٥٩.ننديگانگى جاى گزي

كنند. هرچه آن كتاب   ىآيات قرآن مقصود و معناى يكديگر را روشن م
شود.   پروردگار براى ما آشكارتر مى كلّى ۀآسمانى را بيشتر بررسى كنيم، نقش

 ظهور پيامبران تازه هست:  هدهد كه چرا نياز ب  ىبعد نشان م ۀمبارك ۀآي
ْثِبُت َوِعنَدُه ام يَشاء وَ يْمُحو اهللُ َما ي ِلُكلِّ اَجٍل ِكَتاٌب ...َولََقْد اْرَسْلَنا ُرُسًال مِّن َقْبِلَك 

  ٣٨- ٣٩ اتسوره رعد، آي  .اْلِكَتاِب 
. خداوند هر براى هر عصر و زمانى كتابى استه پيامبرانى پيش از تو فرستاديم...البتّ 

دارد.   ىدهد يا ثابت نگاه م  ىچه را (هر حكم يا قانونى را) بخواهد تغيير م
  نزد اوست. ها  كتاب ۀسرچشم

كنند. اگر براى هر اّمتى پيامبرى و   ىپيش نيز آيات ديگر را تأييد م آيات
رسد و   ىانتها م  ه، الزم است كه وقتى اين عصر بعصر خاّصى معين شده
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نيز از جانب پروردگار فرستاده شود.  كتاب جديدىرسد،   ىعصر جديد فرا م
توضيح قسمت اّول است. نزول كتاب جديد، دليلى  ،پيش ۀقسمت دّوم آي

كتاب جديد و   هاست بر لزوم تغيير قوانين و احكام قديم. واّال چه نيازى ب
هرچه را  ،نزد اوست ها  كتاب ۀمعلّم آسمانى كه سرچشم رسول جديد است؟

الزم داند ثابت نگاه دارد، و هرچه را غير الزم داند، تغيير دهد. اين امر 
  كامًال موافق با عقل و حكمت است.
 اتشد، آي  ىمطلب مورد بحث يافت نم اگر هيچ مرجع ديگر در قرآن دربارۀ

  :اتزيرا در اين آيتنهايى براى كشف حقيقت كافى بود،   هپيش ب

١  

ان پيشين شده كه رسم و شيوۀ گذشته پيامبرذكر  در آغاز،
." "البتّه پيامبرانى پيش لََقْد اْرَسْلَنا ُرُسًال مِّن َقْبِلَك معلوم شود: "

  ازتو فرستاديم."

٢  

بعد با كلماتى روشن، رسم و شيوۀ كلّى الهى بيان شده. زيرا 
معانى مشّخص دارند.  " همهكتاب  " و "اجل" "كلّ   كلمات "

 واژه" دليل بر اين است كه استثنائى در كار نيست. كلّ   " واژه
" هم كتاب كتاب  " يعنى زمان محدود، نه غير محدود. "اجل"

" "براى هر عصر و زمانى ِلُكلِّ اَجٍل ِكَتاٌب آسمانى است: "
  كتابى است."
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٣  

يعنى خداوند تعاليم و احکام پس، قدرت الهى مطرح شده. س
دهد يا ثابت   هر کتاب آسمانى را بنابر اراده خود تغيير مى

ى آسمانى است و ها  . زيرا او منشأ همۀ كتابدارد  نگاه مى
." ْثِبُت يَشاء وَ يْمُحو اهللُ َما ياند: "  ههمه از او سرچشمه گرفت

 نگاه ثابت يا دهد  ىم تغيير بخواهد را هرچه "خداوند
 بيان نمود؟ تر  اين روشنآيا ممكن است مطلب را از  "دارد.  ىم

عصر هر آئين و  اتمامِ  عالوه بر آيات الهى، دالئل تجربى و تاريخى نيز لزومِ 
كنند. پيامبر اسالم برخى از احكام قرآن را   ىى تازه را تأييد مها  ظهور آئين
  سال رسالت خود تغيير دادند: ٢٣در مّدت 

  ۱۰٦ سوره بقره، آيه  ْو ِمْثِلَها.ٍر مِّْنَها ا يَناِت ِبخَ ...ةٍ يَما َننَسْخ ِمْن آ
  مگر اينكه مثل آن يا بهتر از آنرا نازل كنيم....كنيم  ىاى را نسخ نم  هما آي

 ليون ساِل انين قرآن در طى صدها و هزارها مپس چگونه ممكن است كه قو
حتّى  اسالمى كشورهاى نباشند؟ نسخ  هب نيازمند و كنند جهان را كفايت ديگر

 قوانين قرآن نيستند. رسم و روش هميشگِى  اجراى همۀ  هدر عصر ما قادر ب
ى گوناگون جهان بوده. چرا ها  و اّمت ها  پروردگار فرستادن پيامبران براى گروه
  پيامبر خاّصى خاتمه پذيرد؟  هاين روش ناگهان در زمان خاّصى و ب

  ۲۳سوره فتح، آيه   ًال.يلَن َتِجَد ِلُسنِة اللِه َتْبدِ 
  ٦۲اب، آيه سوره احزهمچنين   

  و شيوۀ پروردگار تغييرى نخواهى يافت. ندهرگز در رو

  اند:  حضرت عبدالبهاء بارها اين مطلب را توضيح داده
  

   قبله در دوران حيات پيامبر اسالم از اين نوع تغييرات است.تغيير 
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د يد و شايک آنچه باي ظاهر شده و هر اپىيوم آدم الى االٓن پيه از يان الهياد
ت کرده تا از ظلمات يده و تربيت بخشينموده و نوران خلق را زنده ،مجرى داشته

هر  و نىيولى هر د .دنديت ملکوت رسينوران  هب ،افتنديعت نجات يطب معال
انسانى بود و شجر پر  مّدتى از قرون کافل سعادت عالم ،عتى که ظاهر شديشر

لهذا  .اثر و ثمر ماند  م شد بىيچون قد ولى بعد از مرور قرون و اعصار .ثمر بود
  ...ست ولى تجّدد الزما ىکين الهى يد .د شديدوباره تجد

 ،افتهيافکار تجّدد  ،افتهيتجّدد  جهانْ  د که حالْ يعالم جسمانى نمائ  هب نظر
و اکتشافات تجّدد  مشروعات ،افتهيعلوم و فنون تجّدد  ،افتهيعادات تجّدد 

نى که کافل يم ديشود که امر عظ  ىم پس چگونه .افتهيادرکات تجّدد  ،افتهي
ج فضائل ابدى و مروّ  اتيست و سبب حا ىانسان العاده عالم  ات فوقيترقّ 

 ن مخالف فضل و موهبتيا ؟دد مانَ تجدّ   بى ،ت دو جهانىيو نوران نامتناهى
  حضرت عبدالبهاء  ٦٠.زدانى استيحضرت 

  
اى يار ديرين! پرسشى چند نموده بودى. پرسش نخست اين بود که چرا آئين 

که  پيغمبران ديگرگون گردد...َمَثل عالم امکان [وجود] َمَثل هيکل انسان است
مزاجى   طبيعتى ديگر و از مزاجى به  در طبيعت واحده مداوم نه. بلکه از طبيعتى به

ديگر انتقال نمايد و عوارْض مختلف گردد و امراْض متنّوع شود. لهذا پزشک 
دانا و حکيم حاذق درمان را تغيير دهد و عالج را تبديل نمايد...و اين تغيير و 

صّحت و عافيت است...اّما  تبديل عين حکمت است، زيرا مقصد اصلى
اساس آئين يزدان را تغيير و تبديلى نبوده و نيست. مثًال خصائل حميده و فضايل 
پسنديده و روش پاکان و کردار بزرگواران و رفتار نيکوکاران از لوازم آئين يزدان 

  حضرت عبدالبهاء  ٦١است و اين ابدًا تغيير ننموده و نخواهد نمود.

  وحدت پيامبران يزدان
جهان الهى راهى نيست. در آيات يزدان، طلوع   دائى و برترى و تمايز را بهج

  طلوع و غروب آفتاب تشبيه شده:  و غروب پيامبران به
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  حضرت باب  ٦٢اگر صدهزار مرتبه شمس طالع شود، يک شمس بوده و خواهد بود.

اگر بگوييم  ايم.  هين" است حقيقت گفتبيّ النّ   "اّول رسول اکرماگر بگوييم 
ين" است بيّ النّ   ايم. اگر بگوييم "وسط  هين" است حقيقت گفتبيّ لنّ "آخرا

  ايم.  هين" است، باز هم حقيقت گفتبيّ النّ   كلّ   "ايم. اگر بگوييم   هحقيقت گفت
  حضرت محّمد  ٦٣اما النبيون فانا.

  من همۀ پيامبران هستم.

  حضرت باب:  خطاب به
  حضرت باب  ٦٤و جعلتك االّول واالخر والظاهر والباطن انا كنا عالمين.

  اهيم.گ  آتو را اّول و آخر و ظاهر و باطن قرار داديم. ما از همه چيز 
ثم  ىعل ب ثّم باسميالّذى قد ظهر مرّة باسم الرّوح ثّم باسم الحب تاهلل هذا لهو
  حضرت بهاءاهلل  ٦٥.بهذا االسم
اسم روح (مسيح) ظاهر شد،   بار به  خدا! اين همان کسى است که يک  سوگند به
اين   محّمد باب)، و سپس به  اسم على (على  اسم حبيب (محّمد)، بعد به  بعد به

  اسم (بهاءاهلل)...
والحّق يقول فاعلم باّن هذا لهو الّذى ظهر من قبل و يظهر من بعد و من فرق بينه و 

  حضرت بهاءاهلل  ٦٦بين من ظهر او يظهر انه کفر باهلل و اياته.
ين پيامبر همان کسى است که از قبل يقين بدانيد که ا  گويد: به  خداوند چنين مى

شود. هر کس بين او و کسى که از قبل ظاهر شد و از   ظاهر شد و از بعد ظاهر مى
  خداوند و آياتش کفر ورزيده.  شود، فرقى گذارد، به  اين پس ظاهر مى

  فرمايند:  حضرت باب درباره وحدت خود با حضرت بهاءاهلل چنين مى
  حضرت باب  ٦٧.اهيانا ا ىواننّ  ىايانّه هو ا

   يقين او منم و من او هستم.  به

اند، اّما همه يک دين   هاى گوناگون ظاهر شده  اسم  پيامبران الهى اگر چه به
اند. قرآن آن دين ابدى را "اسالم"   يک آئين دعوت نموده  داشته و ما را به

  خوانده است:
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ِهْم َقالُوا آَمنا ِبِه انُه يْتلَى َعلَ يَواَذا  ْؤِمنُونَ يَناُهُم اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلِه ُهم ِبِه يَن آتَ يالذِ 
  ۵۲- ۵۳سوره قصص، آيات   .نَ ياْلَحق ِمن ربَِّنا انا ُكنا ِمن َقْبِلِه ُمْسِلمِ 

قرآن   به ]يهوديان و مسيحيان[آنها کتاب داده بوديم   پيش از اين به کسانى که
 .آن کتاب ايمان داريم  ما به"گويند:   معتقدند و چون کلمات قرآن را بشنوند مى

ما  ،قرآن نازل شود پيش از آنکهاز جانب پروردگار.  يقين آن کتاب حق است و  به
  "مسلمان بوديم.

َمَثل امراهلل [آئين الهى] َمَثل شمس است. اگر ماالنهايه طالع شود، يک شمس 
  حضرت باب  ٦٨زياده نيست.

   .ًفايَم َحنِ يُه هلل َوُهَو ُمْحِسٌن واتَبَع ِملَة اْبَراهِ ًنا مِّمْن اْسلََم َوْجهَ يَوَمْن اْحَسُن دِ 
  ۱۲۵سوره نساء، آيه   

فرود  تسليم سر خداوند در برابر که تواند دين بهترى داشته باشد از کسى  مى چه کسى
  اعمال نيک پردازد، و از آئين پاک ابراهيم پيروى کند؟  آورد (مسلمان باشد)، به

اگر اسم را از ميان  .بر سر اسم است اختالفشانيکى است...اساس اديان الهيّه 
 زمان...مقصدشان مقصد واحد بوده و هر شريعتى در بينند که  جميع مى ،بردارى

 حضرت عبدالبهاء  ٦٩...خود کامل

 تنها "آخر" نبودند. هم "اّول" بودند و هم رسول اکرمگفتار يزدان، بر بنا
به بلندترى است از مرتبه "آخر بودن." " مرت"آخر." "اّول بودن" و "آخر بودن

جميع پيامبران اين دو مقام را داشته و دارند. هم اّولند و هم آخر. شريك 
پيامبر اسالم را  برد. پس آئين بهائى رتبۀ  مىمقام را پائين ن داشتن، مقامِ 

نه تنها "آغاز" پيامبران  رسول اکرمبرد.   ىباالتر از آنچه مسلمين معتقدند م
شود حائز اين  ظاهر آينده در كه نيز ديگر كه "پايان" آنها. هر پيامبربودند بل

  پروردگارند. دو مقام خواهد بود. زيرا اين برگزيدگان همه پرتو يك
گا مِ ودهم. من آلفا و ا  ىرفتارش پاداش م بنابرآيم و هر كس را   ىمن بزودى م

    هستم. ابتدا و انتها هستم. اّول و آخر هستم.
  )۱۲-۱۳، آيات ۲۲كاشفات يوحنا، فصل حضرت مسيح (م  

  
  :۳:۸۵ ;۳:۱۹-۲۰ ;۱٦:۱۲۳ ;۳:٦۷مراجع ديگر.  
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كه  است...زيرا حّق  هم آن ،بر آرند "ينالنبي  انا خاَتم  " نداى پيامبران)  ( جميع اگر
  ٧٠حكم يك ذات و يك نفس و يك روح و يك جسد و يك امر دارند.

  حضرت بهاءاهلل  
    ٧١همان حين اسم آخريت صادق. ،نى كه اسم اوليت صادق استيدر ح

  حضرت بهاءاهلل  

او اّول   هب که اّول زيرا ،او نبوده اوست که در کّل کتب ناطق بوده. اّولى از براى
  حضرت باب  ٧٢گردد.  ىاو آخر م  هزيرا که آخر ب ،گردد و آخرى از براى او نبوده  ىم

] از او ظاهر، و اوست آخرى که اّول از او باهر، و   اوست ختمى که َبدء [آغاز
  حضرت بهاءاهلل  ٧٣خر والّظاهر والباطن...اوست... مظهر کلمۀ هو االّول واالٓ 

اِهرُ َواْلَباِطنُ  ُل َواْالِٓخرُ َوالظو٣سوره حديد، آيه   .ُهَو اْال  
  او اّول و آخر و ظاهر و باطن است.

اين گفتار از حضرت باب، هم درباره خدا صادق است و هم درباره 
  فرستادگان خدا:

طن فى حين الذى هوالظاهر و هوالذى اذ هواالّول فى حين الذى هواالٓخر و هوالبا
  حضرت باب  ٧٤يذکر باسم کل اسم فى حين الذى لم يذکر باسم.

که آخر است، و اوست باطن در حالى که ظاهر است. او کسى   اوست اّول در حالى
  شود.  هيچ اسمى ذکر نمى  شود، در حالى که به  ها ذکر مى  همه اسم  است که به

  :دهگواهى دااين حقيقت   بهمولوى نيز 
  چونکه صد آمد نود هم پيش ماست  نام احمد نام جمله انبياست

  ترين درس تاريخ  مهم

" پايۀ بزرگى ساخته و بر آن قصر مخاتَ مبهم يعنى " واژهعلماى اسالم از يك 
 زيبااز اين قصر  ها  در طى قرن از مؤمنين نفر ها  مليون .اند  همجلّلى بنا كرد
 . اّما آيات متعدد و روشنِ اند  خار نمودهآخر بودن" افت  ه و "بهتمتّع وافر برد
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بايست   ىكه م  اند. در حالى  هديده گرفتاديگر را كه مغاير اين تصّور است، ن
  روشن بسازند. بناى محكم و قصر مجلّل را از آنهمه آياِت 

 در صدها مليون مسيحى را با تحريف معناى يک آيهعلماى مسيحى نيز 
در كتاب  آن آيهدارند. كه اگر   ىو م از قبول اسالم باز داشته ها  قرن طى

  يافتند.  اسالم و تأمين آرزوى خود، آيۀ ديگر مى دِ آسمانى آنها نبود، براى ر
دانند و از اين راه مورد آزمايش   پيروان همه اديان، آئين خود را آخرين مى

  اند:  قرار گرفته
  ٧٥.اند  شده [امتحان] نحَ متَ در اين ظهور مُ  جميع اهل ارض ،اين مطلب  به

  حضرت بهاءاهلل  

ز است كه سرنوشت ابدى يشايسته است در باره اين سؤال تفّكر كنيم: آيا جا
آنهمه آيات  ، اّمابگذاريم "رُمه" واژه يعنى يک خود را بر معناى تشبيهى

تفسير   آيا به دهند ناديده بگيريم؟  ىظهور پيامبران ديگر م  همحكم را كه مژده ب
اطمينان نمود؟ آنها در امور جزئِى شرعى با هم توان   و تعبير علما و فقها مى

هاى آسمانى. تنها   درک اسرار نوشته اختالف نظر دارند، تا چه رسد به
هاى   است و در هر عصرى مشکالت نوشته خبر با خود گفتار اسرار بر پروردگار

  کند:  پيشين را روشن مى
  ۳۷سوره يونس، آيه   َن.يِمن ربِّ اْلَعالَمِ ِه يَب فِ يَل اْلِكَتاِب َال رَ يَتْفصِ ...َهـَذا اْلُقْرآنُ 

  ست از جانب پروردگار. در آن شّكى نيست.ها  تفسير و تفصيل كتاب...قرآناين 

  ۹۴سوره يونس، آيه   َن.يلََقْد َجاءَك اْلَحق ِمن ربَِّك َفَال َتُكوَنن ِمَن اْلُمْمَترِ 
  .حقيقت از جانب پروردگار آمده. ابدًا شك و شبهه نكنيد

  ۱۵سوره يونس، آيه   .ىوَحى الَ ياْن اتِبُع اال َما 
  كنم.  ىشود پيروى م  ىمن وحى م  هتنها از آنچه ب



  آيا اسالم آخرين دين است؟  
١٠٨  

 

...تاهلل ان هى من تلقاء نفسى بل من لدن اهلل نزلت على بالحّق  يا قوم تلك آيات
  حضرت بهاءاهلل  ٧٦عزيز محبوب.
 سوگند خدا  هشده...ب حقيقت بر من نازل  هاين آيات الهى است كه ب !اى مردمان

  است. محبوب و عزيز داناى از نيست. من از

ى خود تغيير داده و ها  هوس بنابرهمواره مردمان معنى گفتار يزدان را 
  دهند:  مى

َل الذِ  ذِ يَن َظلَُموْا ِمْنُهْم َقْوًال غَ يَفَبدْرَسْلَنا َعلَ يقِ  ىرَ ال َماء يَل لَُهْم َفا ِهْم ِرْجًزا مَِّن الس
  ۱٦۲سوره اعراف، آيه   ْظِلُموَن.يَما َكانُوْا بِ 

خاطر اين ستم، بالئى از   هكاران مقصود گفتار (يزدان) را تغيير دادند. ب  پس ستم
  آسمان براى آنها فرستاديم.

بُوْا ِبَما لَْم  ا يحِ يَبْل َكذوِ يُطوْا ِبِعلِْمِه َولَمِتِهْم َتا َب الذِ يا َقْبِلِهْم  َن ِمنيلُُه َكَذِلَك َكذ
اِلمِ يَفانُظْر كَ  ۳۹سوره يونس، آيه   َن.يَف َكاَن َعاِقَبُة الظ  

از اينكه تفسير آن بر  پيشآنچه را كه از حيطه علم آنها خارج بود دروغ پنداشتند. 
قضاوت پرداختند). گذشتگان هم حقيقت را چنين تكذيب   هآنها نازل شود (ب

  .داشتنده سرنوشتى كاران چ دند. پس ببين ستمنمو

اسرار کتاب آئين خود را  ،مانند يهوديان و مسيحيان ،هاى پيشين  اّمت
 مسلمينآيا همين سبب از قبول اسالم امتناع ورزيدند.   دانستند، و به  نمى

آيا علما و ترند؟   اهگ  آاند؟ آيا از اسرار گفتار پروردگار   متفاوت آنهاعصر ما با 
  ترند؟  متّقى پيشينهاى   آئيناز علما و فقهاى  مسلمانفقهاء 

ِّ ياِم الذِ ينَتِظرُوَن اال ِمْثَل ا يَفَهْل  َمَعُكم مَِّن  ىَن َخلَْوْا ِمن َقْبِلِهْم قُْل َفانَتِظرُوْا ان
  ١٠٢سوره يونس، آيه   .نَ ياْلُمنَتِظرِ 

در  آنچه از غير دارند آيا غير از رويدادهاى روزگار گذشته را انتظار دارند؟ (آيا انتظار
  ه روى داد، روى دهد؟) بگو! "در انتظار باشيد، من هم با شما در انتظارم." گذشت

  حضرت محّمد  ٧٧لتسلكن من قبلكم شبرًا فشبرًا و ذراعًا فذراعًا.
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خواهيد  قدم دنبال  هالبتّه شما هم (اى مسلمين) همان راه و روش پيشينيان را قدم ب
  كرد.

  .خواهد نمودزمان نوح را تکرار  رويدادهاى ،آمدن پسر انسان
  )۳۷، آيه ۲۴(انجيل متى، فصل  حضرت مسيح  

طور که در ...خواهند بود، درست هماندر آن زمان مردم دنيا سرگرم عيش و نوش
  ٣٧-٣٨، آيات ٢٤انجيل متى: فصل   ٧٨از آمدن طوفان بود. پيشزمان نوح 

ايمان   بى افرادى مؤمن، اّما در باطنْ  ظاهرْ   هاى آخر...(مردمان) به  در زمان
  ١-۵، آيات ٣تيموتائوس، فصل   نامۀ دّوم پولس به  خواهند بود.

اّمتى كه عمر آن پايان  پير و فرسودۀ پيکر  تعلّق و بستگى شديد بهشگفتا 
دارد.   يافته، مردمان را از شناختن نقشۀ نوين الهى در زمان مقرر باز مى

امكان  پيش روند، تا حدّ   هيزدان را بپذيرند و ب ارادۀ جانْ   هجاى اينكه بب
اّمت" و مقاومت شديد در پذيرش اين  پردازند. انكاِر "اجِل   ىمقاومت م  به

انكار پيامبران يزدان  موجب ها  حقيقت ابدى و تغيير ناپذير، در تمام زمان
  شده.

خيال ناس ظاهر نشده و برخالف آنچه در دست   هرگز حق در هيچ ظهورى به
  حضرت بهاءاهلل  ٧٩جميع ناس بوده ظاهر شده.

ر ـد. اگـوانـخ  نـد، قـرآن مـجـيـد را کتـابى "مـبـيـن" يـعـنـى "روشن" مـىخداو
خواست بما تعليم دهد که اسالم "آخرين آئين" است، درباره اين   مى

" را که معنايى خاِتممطلب که پايه و اساس هر مطلب ديگر است، چرا واژه "
  قطعى و روشن دارد (پايان دهنده)، بکار نبرده است؟

را از  خاَتمکوشند که معناى   زبان فارسى، مى  ر مترجمين قرآن بهچرا اکث
آن   اى که سرنوشت مسلمين به  ايرانيان پنهان دارند؟ چرا در ترجمۀ واژه
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اى که پايه اسالم را بر   چرا معنى فارسى واژه ورزند؟  وابسته است، قصور مى
عربى   صل آن بهذکر ا  گويند؟ چرا تنها به  خوانندگان قرآن نمى  اند به  آن گذارده
نويسند   مى محّمد "ُمهِر انبياست"کنند؟ چرا بجاى اينکه بنويسند   اکتفا مى

صورت   دانند که خوانندگان قرآن به  ؟ آنها نيک مىمحّمد "خاتم انبياست"
 خاِتمو  خاَتمدهند. در معنا، بين   " رابطه مىخاِتمه" را با "خاَتماه واژه "گ  آنا

  " کجا؟دهنده  پايان" کجا؟ "ُمهر"فاصله از زمين تا آسمان است. 

توان يافت، بلکه از آنچه در   مىهست مقصود يزدان را نه تنها از آنچه در قرآن 
صراحت در هيچ جاى   . چرا در اين کتاب "روشن" خداوند بهنيستقرآن 

قرآن اين تصور نادرست را تأييد نفرموده؟ چه بسا مطالبى که در آن کتاب 
ا تنها با نزول يک آيه خداوند بما نياموخته که: مجيد بارها تکرار شده. چر

"اى مؤمنان! ديگر منتظر رسولى پس از رسول اکرم نباشيد"؟ چرا مؤمنان 
  پرسند؟  اين سؤاالت را نمى

" را نبايد کوچک گرفت. زيرا اگر مقصود قرآن را درست ينبيّ النّ   خاتممسئله "
ان آينده را يک درک نکنيم، با خيال راحت، بدون بحث و گفتگو، پيامبر

يک دروغ خواهيم شمرد و آنها را مورد توهين و رد و اذيّت و آزار قرار 
خواهيم داد، همانطور که اجداد ما چنين کردند. پس اى مؤمنان، اين 

ظهور پيامبران ديگر   مسئله را کوچک نشمريد و آيات متعدد قرآن را که خبر به
  دهند ناديده نگيريد:  مى

آنرا ادراک  بعضى کلمات که معانى  هنشود که نظر ب م هر گز راضىيسل عقل
ن يو از براى ا .انگارد را مسدود [ظهور پيامبران] تين باب هدايا ،ننموده

ه يض کلين فيعظم از ااضى يرا فيز .ديتعّقل نما ابتدا و انتهائى ،نواراشموس و 
  حضرت بهاءاهلل  ٨٠.نبوده
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اند، سبْب آن بوده که   شده جميع ناس که از شاطِى بحِر معرفت رحمانى محروم
عرفان خود را ميزان عرفان حّق قرار داده بودند، لذا از کوثر معانى محروم و 

ادلّه و براهين خود منتظرند...و اين   اند. چنانچه هر ملّتى اليوم به  ممنوع گشته
  حضرت بهاءاهلل  ٨١اند.  الجمله اراده عرفان داشته  حاِل نفوسى است که فى

گيريم اين است كه   ىباحث اين فصل و دو فصل پيش ماى كه از م  هنتيج
" آخر بودن نيست، و ثانيًا قرآن مجيد پايان نَ ييّ النبِ   َخاَتمَ اّوًال معنى اصلى "

مردم   هيافتن زمان و عصر هر اّمتى و آمدن رسوالنى را پس از پيامبر اسالم ب
ن، هم با كيد و تكرار وعده فرموده. عالوه بر اين، تجديد دي  جهان، با تأ

آهنگ است و هم با عقل و قضاوت انسان. جاى  حكمت يزدان هم
اى   هجمل در ،مختلف و متعدد معانى با "خاتم" واژه يك كه است بسيار شگفتى

مسلمين گشته. اّما اينهمه  اکثرعقائد  آخر بودن نيست، پايۀ  هكه مربوط ب
و ظهور  آيات كه با كمال روشنى سخن از پايان يافتن عصر و عمر اسالم

  اند.  هكنند، فراموش شد  ىان جديد مپيامبر
 ىْفَعُل َذِلَك ِمنُكْم اال ِخزْ ياَفتُْؤِمنُوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفرُوَن ِبَبْعٍض َفَما َجزَاء َمن 

نْ ياْلحَ  ىفِ  َشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اهللُ ِبَغاياَمِة يْوَم اْلقِ يا وَ ياِة الدلَى اوَن اا َتْعَملُونَ َردِفٍل َعم.  
  ۸۵سوره بقره، آيه   

پذيريد و سهمى را منكريد؟ پس جزاء كسى كه چنين   ىآيا سهمى از كتاب خدا را م
شديدترين ا كند، در اين دنيا جز ذلّت چيست؟ در روز رستاخيز نيز چنين مردمانى ب

  . پروردگار از رفتار آنها غافل نيست.روبرو خواهند شدعذاب 

اصولكم على العدل فيكف تأخذون منها ما تهوى به هويكم و تدعون  قل ان كان
  حضرت بهاءاهلل  ٨٢ما كان مخالفًا النفسكم.

اگر قضاوت شما بر پايۀ عدل استوار است، پس چطور از كتاب پروردگار آنچه  !بگو
گزينيد و آنچه را مخالف نفس و هواى   ىرا نفس و هواى شما طالب است بر م

  گذاريد؟  ىم يابيد كنار  ىخود م
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  نفوذ و نيروى يک واژه
  در سرنوشت اسالم و مسلمين

" را كه فقها خاَتميعنى " واژهپيش از اتمام اين فصل، شايسته است آن يك 
اند، با آنهمه آيات قرآنى كه   هاسالم نموده و بر آن بناى بزرگى ساخت پايۀ

  نشانه ظهور پيامبران ديگر است، مقايسه كنيم:

    

  ى آخر نبودنها  يلدل  دليل آخر بودن

 يك از مردان شما  محّمد پدر هيچ
 ِر"ُمه"نيست. او رسول خدا و 

 ۴۰سوره احزاب، آيه   مبران است.اپي

 اكننده ي  براى هر اّمتى پروردگار اخطار 
٢٤سوره فاطر، آيه   پيامبرى فرستاده.

 .براى هر عصر و زمانى كتابى است  
٢٨- ٢٩ اتسوره رعد، آي    

 ى است.براى هر اّمتى رسول   
 ٤٧-٤٩ اتسوره يونس، آي    
 .براى هر اّمتى زمان خاّصى معين شده  

٣٤- ٣۵ اتسوره اعراف، آي    

  وسط هستيد. شما مسلمين، اّمِت   
١٤٣سوره بقره، آيه     

 .شما را پيامبرانى خواهند آمد  
٣٤- ٣۵ اتسوره اعراف، آي    

 .روش و شيوۀ پروردگار هرگز تغيير نيابد 
 ٢٢سوره فتح، آيه     
 ٦٢سوره احزاب، آيه     
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  توان  آيات قرآن را مى
  صورت زير نيز بيان نمود:  به

رسم خدا اين بوده که در گذشته  .١
 پيامبرانى بفرستد.

خدا اين بوده که هرگز اّمتى را  رسم .٢
  بدون تحذير کننده نگذارد.

رسم خدا اين است که براى هر  .٣
  اّمتى پيامبرى بفرستد.

راى هر عصرى رسم خدا اين است که ب .٤
 کتابى بفرستد.

رسم يا سنّت خدا هرگز تغيير نخواهد   .۵
  .کرد

دهد که البته   خداوند با تأکيد وعده مى .٦
  پيامبرانى در آينده خواهد فرستاد.

  چرا رسم فرستادن پيامبران بايد ادامه يابد؟
  براى اينکه "مرِگ معنوِى" هر اّمتى حتمى است.

از  ندمبر نيستاآخرين پي رسول اکرمين دين و اين مطلب كه ديانت اسالم آخر
 ترين حقايق قرآن مجيد است. شايسته است براى اتمام بحث،  بديهى

  بريم:استدالل معمول در منطق را بكار 
آنها   اّمت عبارت از گروهى از مردمانند كه خداوند به :طبق آيات قرآن  .١

  فرستد.  ىراهنما م
  .رسد  مى پايان  بههر اّمتى  : عمرطبق آيات قرآن  .٢
  اند. مسلمين يك اّمت :طبق آيات قرآن  .٣
  .رسد  مى پايان  بهاّمت اسالم : عمر پس طبق آيات قرآن  .٤

  
ْبتُْم َوَفرِ ياَفُكلَما َجاءُكْم َرُسوٌل ِبَما َال َتْهَوى انُفُسُكُم اْسَتْكَبْرتُْم َفَفرِ  قًا َتْقتُلُونَ يقًا َكذ.

  ٨٧سوره بقره، آيه   



  آيا اسالم آخرين دين است؟  
١١٤  

 

گاه پيامبرى مخالف هواى نفس شما آمد، خود را در برابر  ين است که هرجز ا آيا
  قتل رسانديد؟  او بزرگ شمرديد و بعضى را هم به

   ٨٣يا اهل االرض فو ربكم انكم ستفعلون ما فعل القرون فانذرو انفسكم...
  حضرت باب  

د. پس نموخدا سوگند شما هم مثل پيشينيان عمل خواهيد   هاى مردم جهان! ب
  ذر باشيد...برح

  حضرت بهاءاهلل  ٨٤اهلل.  قل انتم تقولون بمثل ماقالوا امم القبل فى زمن رسول
گفتند،   هاى پيش در هنگام ظهور رسول خدا مى  بگو! شما نيز شبيه آنچه را اّمت

  گوئيد.  مى

بُوهُ  ُسولَُها َكذًة رمَما َجاء ا ٤٤سوره مؤمنون، آيه   .ُكل  
  اى آمد، او را دروغگو شمردند.  ههر گاه براى اّمتى فرستاد

١سوره رعد، آيه   .ْؤِمنُونَ يَك ِمن ربَِّك اْلَحق َولَـِكن اْكَثَر الناِس َال يانِزَل الَ  ىَوالذِ 
  

  ولى بيشتر مردمان منكرند. ،آنچه از نزد پروردگار بر تو نازل شده حقيقت است
  حضرت بهاءاهلل  ٨٥عالم را غفلت فرو گرفته.

هلل انّه ما اراد لنفسه من شيئى قد اختار البالء لتقرّبکم الى االفق االعلى قل تا
  حضرت بهاءاهلل  ٨٦يشهد بذلک کّل االشياء و لکّن النّاس اکثرهم من الغافلين.

خاطر تقرب   خدا، او چيزى براى خود نخواسته و سختى و بال را به  بگو! سوگند به
اين حقيقت گواه است، اّما اکثر  خدا پذيرفته. هرچه در عالم هست بر  شما به

  مردمان غافلند.

بندگان است. چرا   ترين بخشش و نعمت يزدان به  ارسال پيامبران بزرگ
مردمان از پذيرش اين بخشش بزرگ اکراه دارند؟ بجاى اينکه با شوق و 

  سويش بشتابند، چرا از آن گريزانند؟  اشتياق به
 اهللُ َعلَى اْلُمؤِمِنيَن ا نُفِسِهْم َيْتلُو َعلَْيِهْم آَياِتِه لََقْد َمنْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًال مِّْن ا

 
ٍ
ُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوان َكانُوْا ِمن َقْبُل لَِفي َضالٍل مِبين   .َويَُزكِّيِهْم َويَُعل

  ١٦٤عمران، آيه   سوره آل  
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آنها پيامبرى برانگيخت که چنين منّت نهاد: از ميان   يقين بر مؤمنين اين  خداوند به
آنها   هآياتش را بر آنها بيان نمايد، آنها را پاک و مبّرا سازد، و حکمت الهى را ب

  بياموزد، در حالى که پيش از اين در گمراهى آشکار بودند.

  آئين يزدان براى محبت و يگانگى است، نه دشمنى و جدائى:
، و علّت اتّحاد را علّت بگو! اى عباد: اسباب نظم را سبب پريشانى منمائيد

  حضرت بهاءاهلل ٨٧اختالف مسازيد.



 

 

  
  



 

 

  
۷  

  

  بهاءاهلل در قرآن
  بزرگترين معّما

  پنهان در سراسر قرآن

هاى آسمانِى ديگر، معّماِى ظهوِر موعوِد   ترين معّما در قرآن و کتاب  بزرگ
خواست او   دست تواناى پروردگار ترسيم يافته، و به  عصر ماست. اين معّما به

هاى پنهان داشتن اين معّما   سرارش با ظهور موعود عصر ما آشکار شده. راها
هاى آسمانى است. حّل اين معّما و يافتن و   انگيزترين اسرار کتاب  از حيرت

آمدن "دزد در   هاصطالح انجيل، ظهورش ب  که به—شناختن موعود عصر ما
  رويداد زندگانى شما خواهد بود.ترين   مهيّج  —تشبيه شدهشب" 

دهد و شما را براى سفرى   شما ارائه مى  اى از اين معّما را به  ين کتاب تّکها
اين جهان   سفرى که همۀ ما بخاطر آن به  —سازد  پرثمر و اسرارآميز آماده مى
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شرکت در اين سفر پر شکوه و   ايم. امتناع از پذيرِش دعوت به  آمده
ها و   ترين بخشش  انگيز، در حقيقت امتناع از پذيرِش پر ارزش  تعبر

  هريک از بندگان اوست.  هاى پروردگار رحيم و رحمان به  هديه
  حضرت بهاءاهلل  ٨٨گاهى...خود را محروم منمائيد.  امروز روز دانائى است و روز آ

ثروت و عّزت و راحت اين جهان در برابر اين بخشش بزرگ و جاودان، 
اين دنياى اى از دريا يا ساعتى از ابديّت است. زيرا اقامت ما در   چون قطره

پذيريم: "دريا" را   زودگذر بس کوتاه است. آيا جائز است چنين زيانى را به
يقين بدانيد که   فداى "قطره" نمائيم و "ابديّت" را به "ساعتى" بفروشيم؟ به

اند   هاى آسمانى همه شهادت داده  در اين مقايسه، اغراق نيست. زيرا کتاب
اين دنيا، ساختن خانه   ما بهکه اينجا خانه موّقت ماست. هدف از آمدِن 
آن خواهيم رسيد. اّما بايد آن   ابدِى ماست که پس از جدائى از اين عالم به

خانه را از اينجا بسازيم. الزمه ساختن آن بنا، شناسائى يزدان و اجراى 
  مقصود و شهر موعود نرسيم.  فرامين اوست. بدون اين راهنما، هرگز به

شما   "...پردازيد. پس از آن هر چيز ديگر بهجستجوى "ملکوت خدا  در آغاز، به
  )٣٣آيه  ،٦حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   داده خواهد شد.

دست آورد، اّما روح خود را از دست بدهد؟  اى! اگر کسى عالم را به  چه فايده
  )٢٦، آيه ٨حضرت مسيح (انجيل مرقس، فصل   

ه خاطر بشوئيم ايم از صفح  مقصود، بايد آنچه از پيش شنيده  براى رسيدن به
  اين آئين نظر اندازيم:  به  —اقرار يا انکار  بدون تمايل به  —طرفى  و با کمال بى

زيرا اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و افعال عباد را از عاِلم و جاهل، ميزان 
سر منزل بقا نرسد و از جام قُرب و رضا مرزوق   معرفت حّق...قرار دهد هرگز...به

  حضرت بهاءاهلل  ٨٩نگردد.
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 اْهَتَدى َفانَما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمن 
ِ
قُْل َيا ايَها الناُس َقْد َجاءُكُم اْلَحق ِمن ربُِّكْم َفَمن

  ١٠٨سوره يونس، آيه   .َضل َفانَما َيِضل َعلَْيَها
بگو اى مردمان! حق از جانب پروردگار شما ظاهر گشته. هرکه هدايت پذيرد 

  رکه ضاللت گزيند زيانکار.رستگار است و ه

سرنوشت ابدى ما در اين دنيا در دست ماست. آيا جائز است که تا فرصت 
داريم، دعوت يزدان را نپذيريم، مقصود از هستِى خود را ناديده گيريم، در 

انگيز شرکت ننمائيم، و در اين راه گامى برنداريم؟ برداشتن   اين سفر حيرت
هاست. تنها هدف اين کتاب يارى   ن قدمتري  قدم اّول در اين سفر، مشکل

  شما در برداشتن نخستين قدم است.  به
  فرمايند:  فاصلۀ بيِن عالِم فنا و عالِم بقا يا ِقَدم، تنها َقَدمى است. مى

  حضرت بهاءاهلل  ٩٠َقَدم اّول بردار و َقَدم ديگر بر عالم ِقَدم گذار.
ند. کسانى که ا  در عصر ما مردمان سخت گرفتار تأمين نيازهاى روزمره

فرصت مطالعه داشته باشند بسيار کميابند. بيشتر مردمان با ديدن کتابى 
گويند:   خود مى  صفحه است، به ٩٣٠که شامل  بهاءاهلل در قرآنبزرگ مانند 

"با اينهمه گرفتارى چطور ممکن است چنين کتابى را بخوانم؟" تنها با اداء 
بزرگترين خبر" در تاريخ بشر يک جمله، خود را از جستجو و تحقيق درباره "

فرصت و   دارند. اين نوشتۀ مختصر، اين بهانه را از مردماِن کم  معذور مى
يابند که مسئله   محتويات آن درمى  گيرد! زيرا پس از کمى توّجه به  گرفتار مى

پنداشتند. آگاهى از نقشۀ آفرينِش انسان و خبر   مهمتر از آن است که مى
هاى قرآن و ظهور آئين   بينى  ير قابل انکار بين پيشيافتن از روابطى آشکار و غ

شوق ديدار   کند، و ديِدگانشان را به  بهائى، غريزه معنوى آنها را بيدار مى
آنها نيرو   گاهى به  گشايد. اين ديدار و اين آ  افزا مى  مناظرى بس زيبا و روح

ا تفّحص پردازند و بکوشند تا تمامِى "معّماى بزرگ قرآن" ر  دهد که به  مى
اسرار آن دست يابند. آن   بينند و به  دست تواناى پروردگار ترسيم يافته به  که به
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آساست که هرکس تصوير کوچکى از   "معّماى بزرگ" آنقدر زيبا و شگفت
گاهى   اى از آنهمه زيبائى و علم و آ  بيند، ثروت و عّزت دنيا را با ذّره آنرا به

نيستى و فنا  دنيا محکوم به معاوضه ننمايد. زيرا هر نعمت و عّزتى در اين
خدا. چه نيکوست سرنوشت کسانى   است، مگر نعمِت نزديکى و عشق به

آن   برند و به  مقصود از آفرينش خود پى مى  که در اين دنياى زودگذر به
زبان نيايد و ذهن   افزا که هرگز به  سرنوشتى چنان پر شکوه و روح—رسند  مى

  انسان تصّور آن نتواند.

  درترين خبر   بزرگ
  تاريخ بشر

آئين بهائى نقشه يزدان براى سعادت مردمان و صلح و آرامش جهان است. 
کشور در سراسر جهان گسترش  ٢٠٠اين آئين از ايران برخاسته و در بيش از 

ترين متفّکرين و دانشمندان   يافته. مليونها نفر از مردم عادى گرفته تا بزرگ
را که زادگاه آئين برگزيده آنهاست  اين سبب ايران  اند و به  جهان آنرا پذيرفته

هاى جهان، تعاليمى چند از  شمرند. حتّى برخى از حکومت  بس عزيز مى
اند. با   اجرا گذاشته  اين آئين را براى ترّقى و تکامل ملّت خود پذيرفته و به

جاى اينکه در شناسائى آئين بهائى بکوشند و   اينحال بسيارى از ايرانيان به
جزآساى آن در سراسر جهان افتخار نمايند، آنرا ناديده و عظمت و نفوذ مع  به

گيرند. حتى گروهى از متعصبان بدون هيچ دليل و برهان،   ناشنيده مى
گاه، بهائيان را "فرقه ضالّه   بخاطر ايجاد تفرقه و دشمنى ميان مردماِن ناآ

  نامند!  مضلّه" مى
 اند و بيش از  بوده بهائيان از همان آغاز، مشعلدار آزادى بيان و ترقى ايران

پس —اند. با اين وصف غالب ايرانيان هنوز  در اين راه داده قربانى ٠٠٠,٢٠
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گاهى ندارند و آنچه از   از اهداف آنان آ—از گذشت بيش از يک قرن و نيم
آيا زمان آن نرسيده  اند جز شايعه و دروغ چيزى نيست.  پيشوايان خود آموخته

نکه گفتار دشمنان اين آئين را معيار اي جاى  که دوستداران راه راستى، به
چشم خود بينند و   کاوش پردازند و اين آئين را به  حقيقت شمرند، خود به

  بشناسند؟
درباره عقائد بهائيان نيست. آن کتاب تنها رابطه قرآن را با  بهاءاهلل در قرآن

دهد و با ذکر   نشان مى—حضرت باب و حضرت بهاءاهلل—دو موعود عصر ما
رساند که ظهور آئين بهائى صدها بار در صدها آيه   اثبات مى  بهآيات قرآن 

  بينى شده است.  در آن کتاب آسمانى پيش
که  اين کتاب تنها دسته گلى است از بوستانى بس زيبا و شگفت آسا

شوق   دست خالق ما هستى يافته. اميد است که اين چند گل شما را به  به
اکتفا نکنيد، بلکه عزم ديدار آن اين کتاب کوچک   آورد و بر آن دارد که به

بينيد و از   ترين معّما و معجزه قرآن را به  چشم خود بزرگ  بوستان نمائيد، و به
  گاه شويد.  ترين خبر در تاريخ بشر آ  بزرگ

و چشمه دانائى جوشيده از او  راه آزادى باز شده بشتابيد :دوست يکتا ميفرمايد
  ٩١.بياشاميد

  حضرت بهاءاهلل  ٩٢نيکوست کسى که بيايد و بيابد.

  نقش پيشوايان

راه خداست. اما آنها   نخستين وظيفه علما و پيشوايان، هدايِت مردمان به
تحقيق، مؤمنان را حتّى از معاشرت با بهائيان برحذر   هجاى تشويق ب  به

  اينگونه پيشوايان است:  اند. اين آيه خطاب به  داشته
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 اْفَتَرى َعلَى اهللِ 
ِ
َكِذًبا ِليُِضل الناَس ِبَغْيِر ِعْلٍم ان اهللَ َال َيْهِدي اْلَقْوَم َفَمْن اْظلَُم ِممن

اِلِمينَ  ١٤٤سوره هود، آيه   .الظ  
خالق خود تهمت زند، گفتارش را دروغ شمرد،   چه ظلمى بزرگتر از اين که کسى به

را  گمراهى کشاند؟ پروردگار هرگز مردم ستمکار  گاهى، مردمان را به  و بدون علم و آ
  راه راست نياورد.  به

برند؟ آيا   گمراهى مى  راه راست يا به  جز پيشوايان چه کسانى مردمان را به
" بوده، يا از روى بغير علماند، "  علما و پيشوايانى که اين آئين را دروغ شمرده

علم و دانش؟ بنابر گفتار پروردگار، داورى، بدون علم و آگاهى، گناهى 
رگتر از آن تصور نتوان نمود. آيه پيش گناهى که بز—است بس بزرگ
آنان که سرنوشِت جاودانى و آسمانى خود را بدون تحقيق   ههشدارى است ب
دهد   سپرند. تاريخ اديان نشان مى  دست پيشوايان سپرده و مى  و جستجو، به

اند. در   که در جميع اعصار پيشوايان مردمان را از شناسائى پيمبران باز داشته
  آنها تغيير نيافته: اين عصر نيز نقش

در هر عهد و زمان که نور حقيقت طلوع نمود پيشوايان بر انکار برخاستند و   
گناهان ريختند و عاقبت با يکديگر   مقاومت نور حقيقت خواستند. بلکه خون بى

نور حقيقت چون شمع برافروختند و در سايۀ   درآويختند...مگر کسانى که به
  البهاءحضرت عبد  ٩٣درخت اميد درآمدند.

  در آن روز...اى مردم من، پيشوايان شما، شما را گمراه خواهند نمود...
  ٧  ,١٢، آيات ٣اشعيا، فصل   

  توان تقسيم نمود:  سه گروه مى  مردمان را به

 دانند.  دانند که نمى  دانند و مى  آنهائى که نمى 
 دانند.  دانند که نمى  دانند و نمى  آنهائى که نمى 
 دانند.  ا يقين دارند که مىدانند، امّ   آنهائى که نمى 
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اند. اکثر پيشوايان مذهبى از اين   منشأ بيشتر مشکالت عالم گروه سّوم
  گروهند.

  حضرت باب  ٩٤کنند.  کنند آنچه مى  کنند و حال آنکه بر خدا مى  زعم خود هلل مى  به

امروز روزى است که آفتاب از نوِر او روشن و منير است...ولکن...علماى عصر 
  حضرت بهاءاهلل  ٩٥صار را از مشاهده انوار منع نمودند.حائل شدند و اب

علماء آن ظهور محتجب [در پرده]   در نزد هر ظهورى، اهل آن ظهور به
  حضرت باب  ٩٦شوند.  مى

ل ستاره قبل از صبح است که در ظاهر ثَ َمَثل شما مَ   ...!علم  هاى جهالى معروف ب
هاى مدينه و ديار   کاروان و روشن است و در باطن سبب اضالل و هالکتى درّ 

  حضرت بهاءاهلل  ٩٧.من است

سپس حضرت مسيح فرمودند: "از اين روحانياِن متظاهر دورى کنيد! ايشان در 
زنند، دوست   کنند و وقتى در بازار قدم مى  قباهاى بلند خود احساس بزرگى مى

دارند همه در مقابلشان سر تعظيم فرود آورند. دوست دارند در عبادتگاه در 
ها در صدر مجلس باشند. ولى در همان   ها بنشينند، و در ضيافت  ىبهترين جا

کنند و بعد براى اينکه کسى متوجه کارهاى   حال، اموال بيوه زنان را تصاحب مى
همين خاطر،   دهند. به  کثيفشان نشود، در برابر چشم مردم نمازشان را طول مى

  شديدترين وضع مجازات خواهد کرد."  خداوند آنها را به
  ٣٨-٤٠، آيات ١٢ل مرقس، فصل انجي  

  گاهى و دانائى  آ
  برترين هديه الهى

آيا زمان آن نرسيده که ايرانيان آئينى را که از ميهنشان برخاسته و بر سراسر 
آن  ها و دالئل حقانيت  جهان سايه انداخته، بشناسند و از اهداف و آموزه

، شناختن ى و دانائى چراغ راه ماست. بدون اين چراغگاه آگاه شوند؟   آ



  
بهاءاهلل در قرآن
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مقصود ممکن نيست. تنها هدف اين کتاب، اشاعۀ پرتو   موعود و رسيدن به
  دانش و دانائى و انتشار بزرگترين خبر در تاريخ بشر است.

  ١١٤سوره طه، آيه   .ربِّ ِزْدِني ِعلًْما
  پروردگارا بر علم من بيفزا.

و بيائيد. ها و گفتارش دون گفتارها. بشنويد   داراى جهان آمد! راهش دون راه
  حضرت بهاءاهلل  ٩٨اين روز پيروز را مانند نبوده و نيست. اين است گفتار پروردگار.

بهشت   اين جهان شناسائى يزدان و آمادگى براى ورود به  هدف از آمدن ما به
جاودان است. الزمه اين آمادگى، شناسائى نقشه پروردگار براى رشد و 

دهد تا با عشق و ايمان   يرو مىما ن  تکامل روح ماست. اين رشد و تکامل به
در تحقق نقشه يزدان بکوشيم و با ساير خيرخواهان و صلح دوستان همگام 

پايان   شويم. جاى تأسف است که تا فرصت داريم از اين بخشش بى
هاى فانى نمائيم   ها و لّذت  اى نبريم، زندگانى جاودانى را فداى نعمت  بهره

  نديم.و با دست تهى از اين سرا رخت سفر برب

  
گاه   حقيقت آن آ  شنيد در آن تفّکر نمود و به نيکوست حال نفسى که آنچه

  حضرت بهاءاهلل  ٩٩.گشت
افسرده را تازگى بخشيده.  روزگارِ  جهانگير گيتى را روشن نموده و پرتو خورشيدِ 

و تا راز روزش را بنمايد و ت نياز بخواه  نيکوست چشمى که ديد و شناخت. از بى
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٠.دانا ، تازه نمايد. اوست توانا و اوستزندگى تازه  را به

الکتب و  هذا ما امرتم به فى دعوا القصص عن ورائکم ان انظروا امرى بعينى
  حضرت بهاءاهلل   ١٠١.الزّبر و الّصحف و االلواح

چشم من بنگريد. خداوند شما را   پشت سر گذاريد و امر و آئين مرا به  ها را به  قصه
  هاى آسمانى، چنين امر فرموده.  اح و نوشتهدر کتابها و الو
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  ٦٩سوره عنکبوت، آيه   .َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينُهْم ُسبُلََنا َوان اللَه لََمَع اْلُمْحِسِنينَ 
هاى خود هدايت خواهيم نمود.   راه  خاطر ما بکوشند، البته آنها را به  کسانى که به

  مردم نيک است.يقينًا پروردگار پشتيبان 

  ٦١سوره غافر، آيه   .ان اللَه لَُذو َفْضٍل َعلَى الناِس َولَِكن اْكَثَر الناِس َال َيْشُكرُونَ 
  فضل و رحمت يزدان شامل حاِل بندگان است، اّما بيشتر مردمان قدر ناشناسند.

١٠٢نيد.بگو اى عباد! مقام خود را از دست مدهيد و قدر خود و اين ايّام را بدا

  حضرت بهاءاهلل  
 .بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن لک خود را رهائىاز بند مُ  !اى بنده من

هرگز  زمان را نيزيرا که اين وقت را ديگر نبينى و ا ،شمر وقت را غنيمت
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٣.نيابى



 

 

  



 

 

  
٨  

  
  فرستادگان يزدان را

  توان شناخت؟  چگونه مى
گذشته نظر اندازيد و   فرمايند، به  مى يقانکتاب احضرت بهاءاهلل در آغاز 

دعا و   بينيد با چه عشق و اميدى، مردمان منتظر موعودشان بودند، و به  به
محض اينکه موعودشان قدم   کردند، اّما به  تضّرع ظهورش را از خدا آرزو مى

 و اعتراض اعراض  جستند و به  نهاد، از او احتراز مى  عرصه جهان مى  به
  فرمايند:  مى خاستند. سپس  برمى

بعد از طلب و آمال ايشان چه  حال قدرى تأّمل نمائيد که سبب اعتراض ناس
  ١٠٤؟بود

بخشند که در علِّت   اهى مىگ  آدهند و   حضرت بهاءاهلل ما را اندرز مى
پيامبران پيشين تأّمل نمائيم تا بسيارى از امور بر ما   اعتنائى مردمان به  بى

  روشن و آشکار شود. زيرا:
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هم سبب  حال ،در آن ازمنه سبب اعراض و اغماض آن عباد بودهر چه که 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٥اغفال اين عباد شده.

توان   بديهى است که توفيق در هر کارى مستلزم تحّقق شرايطى است. آيا مى
، در تحصيل توفيق يافت؟ آيا کسب "زندگانى جاودانى" که بدون کوشش

ست؟ آيا کسب اين ارمغان نتيجۀ خداشناسى است، از اين قانون مستثنا
اى از قرآن مجيد   همتا بدون کاوش و کوشش ممکن است؟ آيه  يکتا و بى

دهد. در آن آيه، خداوند وعده هدايت و شناسائى   اين پرسش پاسخ مى  به
  فرمايد:  عطا مى مردم کوشا"مجاهدين" يعنى  حقيقت را تنها به

  ٦٩سوره عنکبوت، آيه   .َوان اللَه لََمَع اْلُمْحِسِنينَ  لََناَوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينُهْم ُسبُ 
هاى خود هدايت خواهيم نمود.   راه  ، البته آنها را بهبکوشندکسانى که در يافتن ما 

  لطف و مرحمت يزدان با نيکوکاران است..

" (مشتق از جهد) اهميت بسيار دارد. زيرا هر فرد َجاَهُدوادر آيه پيش واژه "
تواند خود را حائزالشرايط شمرد و "مجاهِد" راستين داند.   يقى مىناال

را تفسير فرموده، لوازم و شرايط  پيش آيهکتاب ايقان حضرت بهاءاهلل در 
اند. در آن تفسير، نه تنها معناى "مجاهد" يعنى   را بيان داشته  تحّقق آن

شان آموزند، تصويرى از انسان حقيقى را نيز بما ن  کوشا" را بما مى  "
  دهند. زيرا هر کسى اليِق مقام و ناِم "انسان" نيست:  مى

تر از جميع مخلوق   واّال پست ،مزيّن انسانيّت  هبلند است اگر ب مقام انسان
 از فيوضاِت  امروز را غنيمت شمريد و خود را :اى دوستان !بگو. شود  ىمشاهده م

عمل پاک و خالص طراز   هجميع را ب طلبم  از حق مي .محروم ننمائيد تعالى بحرِ 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠٦.مزيّن فرمايد در اين يوم مبارک

  
  هاى الهى.  بخشش  : اشاره بهفيوضات بحر تعالى  
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، حضرت بهاءاهلل لوازم انسان بودن يا مجاهد راستين بودن را کتاب ايقاندر 
کسب آن فضائل و   فرمايند. هر کس به  خصوصيت بيان مى ۲٤در طى 

" اليقين  علمنخستين مرحله ايمان، يعنى "  تحقق آن شرايط توفيق يابد، به
  .ه استديسر

  گفتار حضرت بهاءاهلل در آن کتاب، مجاهد راستين کسى است که: بنابر
يعنى انتظارات نادرستى ( ""غباراِت تيرۀ علوِم اکتسابىخاطرش را از   .۱

  .پاک و مصفا سازد )شمرند  که مردمان حقيقت مى
قلبش را از هر آلودگى (تعّصب، ترس، خودخواهى، بدبينى...)   .٢

  د.پاک و مطهر ساز
  مردمان.  او نظر نمايد، نه به  خدا توّکل کند، و به  به  .٣
  طرفى داورى نمايد.  انصاف و کمال بى  به  .٤
  از امور دنيا و منافع شخصى فارغ شود.  .۵
  "خود را بر احدى ترجيح ندهد."  .٦
  "افتخار و استکبار را از لوح قلب بشويد."  .٧
  صبر و شکيبائى دل بندد.  به  .٨
  فايده احتراز کند."  خود سازد و از تکلّم بى "ُصمت را شعار  .٩
  آن عرصه هرگز قدم نگذارد."  "غيبت را ضاللت شمرد و به  .١٠
  قليل قانع باشد و از طلِب کثير فارغ."  "به  .١١

  
   :در آئين بهائى، نوراليقين، و اليقين  حق، اليقين  عيندرجات يا مراحل ديگِر ايمان عبارتند از .

آزادى حقيقت را جستجو   بهيعنى ، رِّى حقيقتحَ تَ سوم نيست. واژۀ مصطلح مر مجاهداستعمال واژۀ 
 است. نمودن
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مصاحبت با مردم وارسته را غنيمت شمرد، و دورى از مردم   .١٢
  دنياپرست و متکبّر را نعمت شمرد.

  دان پردازد.ذکر يز  در سحرگاهان به  .١٣
  کمال هّمت و کوشش در طلب مقصود و موعود بکوشد.  به  .١٤
  آتش عشق و ذکِر معشوق بسوزاند.  "غفلت" را به  .١۵
  از آنچه غير خداست "چون برق درگذرد."  .١٦
 دريغ احسان و عطا ،محرومان از نصيبان نصيب بخشد و  "بر بى  .١٧

  ندارد."
  انسان."  سد به"رعايت حيوان را منظور دارد تا چه ر  .١٨
  از محبوب، جان دريغ ندارد.  .١٩
  "از شماتِت خلق، از حّق احتراز نجويد."  .٢٠
  پسندد، براى غير نپسندد."  آنچه براى خود نمى  .٢١
  آن وفا نکند.  نگويد آنچه را که به  .٢٢
"از خاطئان [خطاکاران] در کمال استيالء درگذرد و طلب مغفرت   .٢٣

  نمايد."
 "خاتمه سِن حُ "زيرا  .حقارت ننگرد  م عفو در کشد و بهبر عاصيان قل"  .٢٤

ايمان موّفق  جوهر  اى بسا عاصى که در حين موت به مجهول است.
مطيع و مؤمن که  شتابد و بسا "مالٔ اعلىٰ " هشود و خمر بقا چشد و ب
مقّر  نيران درکاِت  اسفل  تقليب شود و به ،در وقت ارتقاى روح

  ١٠٧"يابد.
  

  عاقبِت خير، سرنوشت نيک.حسن خاتمه : 
   ٰبهشت برين.  : ساکنان عالم باال، اشاره بهمٔال اعلى 
  پائين ترين درجات دوزخ.نيران درکاِت  اسفل :  
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همه صفات و خصايا را در يک جمله خالصه   نسپس مقصود از ذکر اي
  فرمايند:  مى

  ١٠٨و غير معبود را معدوم شمرد. ،خدا را فنا داند سالک و طالب بايد جز

فرمايند، پس از تحّقق اين شرايط و کسب اين فضائل، واژه "مجاهد" يا   مى
 ١٠٩آيد.  ىکوشا" درباره رهرو راه راستى، صادق م  "

چنين صفاتى شود، نور راستى را چون   بههرگاه روح جويندۀ کوشا متّصف 
خود جذب   آئينۀ مصّفا بنمايد و الطاف و عنايات الهى را چون مغناطيس به

  نمايد.
که  و چنان مميّز شود ،او را داللت بر محبوب و مطلوب نمايد ئ،شي هر ذرّه و هر

  حضرت بهاءاهلل  ١١٠حّق را از باطل، چون شمس از ظّل، فرق گذارد.

علم و   اى به  ترين اشاره  و مناقبى که ذکر شد، آيا کوچکصفات  ۲٤در طى 
ظاهر و القاِب پيشوايان   ها، به  پيروان آئين اکثرتوان يافت؟   مقام و منصب مى
شان. گفتار حضرت بهاءاهلل کامًال با   قلب و طينت درونِى   خود ناظرند، نه به

لب آيات قرآن سازگار است. در آن کتاب آسمانى نيز الزمه شناسائى، ق
پاک و صفات معنوى شناخته شده، نه درس مدرسه و تبّحر در زبان و بيان. 

اين صفات آسمانى متّصف باشند. صدها نفر   کميابند پيشوايانى که به هچ
آئين بهائى ايمان آوردند و سرانجام جان خود را در   به دالن  گونه پاک  از اين

  راه اشاعه آن فدا نمودند.
مبران، همانند شناسائى خورشيد درخشان است. شناسائى پرتو يزدان در پيا

تحصيل و مدرسه هست؟ آيا ممکن   آيا براى شناسائى خورشيد، نيازى به
همه مردمان، تنها رؤساى مذاهب و اديان و "عّمامه   است که از ميان آن

سران" باِر مسئوليِّت شناسائِى پيامبران را بر دوش داشته باشند، و ديگران   به
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درگاه الهى راهى نبوده و   ين تبعيض و استثنائى را هرگز به؟ چنباشندمعاف 
  نيست.

حِق آزادِى وجدان را از —از هر دين و مذهبى باشند—پيشوايان اکثر
اند که: "بما اعتماد کنيد. ما شما را   آنها آموخته  اند و به  گرفته پيروانشان

ع رسانيم." چقدر جاى تأسف است که در جمي  بهشت موعود مى  سرانجام به
اند و سرنوشِت جاودانى   آسانى پذيرفته  اعصار مردماِن زودباور اين وعده را به

تجربه   اند. اگر خلبانى مست يا بى  سپرده پيشوايان ناداندست   خود را به
سپرند   مّدعيانى مى  شوند، اّما روح خود را به  باشد، سوار هواپيماى او نمى

ان يافت، مردمان متکبرى تو  اى از "مجاهد راستين" در آنها نمى  که نشانه
  اند!  که درسى از انصاف و انسانيّت نياموخته

آفتاب، باران، و زمين مساعد   همانطور که رشد و پرورش "بذر" متّکى به
  اين سه عامل است:  است، پرورش "بذر ايمان" نيز نيازمند به

 و تحقيق عادالنه و تأّمل و تفّكر ،دانش و دانايى و حقيقت  عشق به 
  ن از نور آفتاب)(بهره برد

 فضل و رحمت يزدان است (بهره بردن   هدعا از روى عشق كه منجر ب
  از باران)

 و  كوشش "و "پشتوانۀ و پاکى قلب راستگويى "رفتار نيك كه "نشانۀ
  (زمين مساعد) استى مدعاها

اين سه عامل است. هرگاه نيروى دانايى و دعا و  ايمان هر انسانى نتيجۀ
فضل و بخشش يزدان همراه شود، "زمين قلب" را  ريا با  ىرفتار نيك و ب

" يهدى من يشاء" عنايت و مرحمِت   هدانه يا درخت ايمان نمايد، و ب شايستۀ
 آن قلب غافل و جاهل را در بياباِن  ،متباهى و مفتخر سازد. واّال پروردگار

  " سرگردان گذارد.يضل من يشاء"
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ِتَيَك اْلَيقِ    )٩٩جر، آيه ح(سوره . ينُ َواْعبُْد َربَك َحتى َيا

  سرمنزل يقين و اطمينان رسى.  هپرستش يزدان پرداز تا ب  هب

اند، غالبًا "شرايط شناختن"   هآياتى كه از ظهور دو پيامبر عصر ما سخن گفت
گاهى بيشتر از   آاند. براى   هآنها را نيز در پايان هر يك از آن آيات بما آموخت

آيات را بطور مختصر از نظر اين "شرايط" خوبست سه نمونه از آن 
  بگذرانيم:

  پيامبرانى وعدۀ آمدِن
  در آينده

  شرايط شناختن
  آن پيامبران

ِتَينُكْم ُرُسٌل  ...ِلُكلِّ امٍة اَجلٌ  اما َيا
وَن َعلَْيُكْم آَياِتي مِّنُكْم َيُقص...  

  ٣٤-٣٥ اتآيسوره اعراف   
براى هر اّمتى مّدت معينى مقرر 

پيامبرانى از بين شما شده...هرگاه 
مبعوث شوند، كه البتّه مبعوث خواهند 
  شد، و آيات مرا براى شما بخوانند...

 اتَقى َواْصلََح َفَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال 
ِ
َفَمن

  ٣٥ سوره اعراف، آيه  .ُهْم َيْحَزنُونَ 
هر يك از شما كه پرهيزكار و نيكوكار 

 (چنين باشد، نه ترسى دارد نه غمى.
  )رواست.  كام شخصى

 

  
  اند.  مورد بحث قرار گرفته ر قرآنبهاءاهلل دتفصيل در   اين آيه و آيات شبيه آن به  
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  "امر ”شرايط شناختن اين   يا آئين الهى "امر" آمدِن وعدۀ
ْمِرهِ  ِتَي اهللُ ِبا    ...َفَتَربُصوْا َحتى َيا

 ٢٤سوره توبه، آيه   
امرش" را "صبر كنيد تا پروردگار 

  بياورد...

  .َواهللُ َال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 
  ٢٤سوره توبه، آيه   

  ، مردم بدكار را هدايت نكند.پروردگار

  

  " "مالقات با خدا شرايط  " وعدۀ "مالقات با خدا
  ...َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِّهِ 
  ١١٠سوره كهف، آيه   

  "ديدار خدا" دارد...  هر كس اميد به

َفْلَيْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال يُْشِرْك ِبِعَباَدِة 
  ١١٠سوره كهف، آيه   .َربِِّه اَحًدا

بايد صالح باشد و در پرستش پروردگار 
شريكى براى او نپذيرد (يكتا پرست 

  باشد).

خداست.   هقبل چيست؟ مقصود، توّجه كامل ب مقصود از يكتا پرستى در آيۀ
  مقصود، جدا شدن از غير اوست:

لن يعرفنا اليوم اّال الّذين صفت مرآت قلوبهم و طهرت انظارهم عن النظر الى 
  ت بهاءاهللحضر  ١١١.غيراهلل

غير خدا صفا   هامروز نشناسند ما را مگر آنان كه آئينۀ دلشان و ديدشان از توّجه ب
  يافته.

  مياننيروى جاذبه 
  يزدان و انسان

اى است که بنده را   ترين اسرار آفرينش انسان، نيروى جاذبه  يکى از مهم
ر کمال د ،نيروى جاذبه  به ،پيوندد. همانطور که اجزاء کيهان  آفريننده مى  به
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مرتبط است و سر موئى از اين  ماخالق   اند، روح ما نيز به  نظم بهم مرتبط
توان   طور مى  قانون و نظم آفرينش تجاوز نتواند. اين رابطه يا قانون را اين

پاکى و کماِل روح اوست.   به اش مرتبط  آفريننده  اى به  نزديکى هر بندهبيان نمود: 
اه گ  آتنها خدا از اين رابطه و رمز  تر.هرچه پاکى و کمال بيشتر، نزديکى بيش

چون عقاب در عرصه  شمرند و  خود را بزرگ مى است. چه بسا مردمانى که
اين جهان در پروازند، اّما در نظر يزدان از پشه کمترند. و چه بسا مردمان 

مقدارند، اّما در اوج عّزت ابدى در سير   فروتنى که در نظر مردمان خوار و بى
  و سفرند.

خدا، ارثى نيست. چه بسا   نظير و يکتا، يعنى نزديکى به  ارمغان بىاين 
بار   اند، اّما فرزندانى "زنده" به  بهره  کسانى که از زندگانى جاودانى بى

مردمان   عشق خدا و ابراز آن عشق به  آورند. و چه بسا کسانى که تنها به  مى
عجايب روزگار  وجدان دارند. اين از  ايمان و بى  اند، اّما فرزندانى بى  زنده

ايد از مادرانى مرده و در خاک خفته، فرزندانى "زنده"   است. آيا هرگز ديده
بار آورند؟ بنابر قانون   تولّد يابند؟ يا پدرانى سالم و توانا، فرزندانى "مرده" به

بسيار  اين رويداد کار ممکن نيست، اّما در عرصه روح و روان  طبيعت، اين
  رايج و آسان است:

  ٩٥سوره انعام، آيه   .اْلَحي ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ يُْخِرُج 
  آورد.  ظهور مى  ، و از زنده مرده بهاز مرده زنده

آزادى مردمان در گزينش سرنوشت خود چنان ثابت و پابرجاست که حتى 
ندان و فرزندان پيامبران از اين قانون مستثنا نيستند. چه بسا پيامبرانى که فرز

اند. چقدر جاى شگفتى است! از پيامبرى   خويشانى نا اهل و نافرمان داشته
آيد که   جهان مى  که جز عشق خدا و روح خدا در او چيزى نيست، فرزندى به

بهره است! اگر شما در قانون جاذبه   و مفاخر عالم انسان بکلّى بى فضائلاز 
بندگانش نيز  ه يزدان بانقشه آفرينش انسان يعنى رابط در استثنائى ديديد،
  خواهيد ديد.
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سرنوشت شما در دست يقين بدانيد که بنابر اراده و حکمت يزدان:   به
از نفس —خداست، دز اين سفر  اگر خواست شما نزديکى به .شماست

احدى اتکا نکنيد. زيرا در اين ماجرا، شما و خدا تنهائيد. کسى   به—خدا  به
بينيم اين سفر چگونه آغاز   ل بهجز شما، مسئوِل سرنوشت شما نيست. حا

چهار وادى يا چهار قدم   توان به  اين سفر را مى .رسد  پايان مى  شود و به  مى
  تقسيم نمود:

 کند   اش دعوت مى  زبان فرستاده  . او هر يک از ما را بهقدم اّول از خداست
سويش بشتابيم، زيرا فرصت ما در اين دنيا بس کوتاه و   که با شتاب به
 زودگذر است.

 سوى خدا بايد در آغاز با ميزانى که خداوند   . در سفر بهقدم دّوم از ماست
اش را بسنجيم و   پرتو عقل و خرد، فرستاده درمقرر فرموده، يعنى 

بشناسيم. در عالم دين و ايمان، همانند عالم علم و دانش، پرتو عقل و 
ناست که بينش تنها يار و ياور ماست. بنابر گفتار پروردگار، هر انسانى توا

همان آسانى که   بيند و بشناسد، به  اش به  پرتو جمالش را در فرستاده
شناسد، يا پرتو آفتاب درخشان را از شعله لرزان شمع   فرزندانش را مى

دروغ خود را   آيا بين ساخته خالق جهان و يک انسان مّکار که بهدهد.   تميز مى
 رچه بيشتر بينديشيد.خواند، شباهتى هست؟ در اين باره ه  فرستاده يزدان مى

 خالق ما، خواسِت ما و آرزوى ما را محترم قدم سّوم نيز از ماست .
 خواهيم، بايد از او بخواهيم.  شمرد. آنچه مى  مى

  حضرت عبدالبهاء  ١١٢آنچه خواهى از او خواه، و آنچه طلبى از او طلب.

دعا متوسل شويم و از او مدد   خداست، بايد به  اگر خواست ما نزديکى به
يم. زيرا قلب ما در دست خالق ماست. چه بسا کسانى که فرستاده جوئ

کنند، اّما   زبان اظهار ايمان مى  شناسند، و به  دليل و برهان مى  يزدان را به



    توان شناخت؟ فرستادگان يزدان را چگونه مى  :٨فصل   ١٣٧

 

پرورش بذر عشق و احساس خالق خود ندارند.   در دل و جان احساسى به
  مستلزم صبر و کوشش است. خدا  نزديکى به

  حضرت بهاءاهلل  ١١٣.ائى نرسدج  هصبر ب  مسافر در اين سفر بى

درگاه   همتا، دعا و التماس به  ترين راه کسب اين ارمغان يکتا و بى  مهم
خداست. اين دعا و التماس بايد از دل و جان برآيد، نه از زبان. اين 

آسمان زند، و چون   معبود بايد چون شعلۀ سوزان سر به  اظهار عشق به
داستان زيبا از حضرت . اين هرگز خاموش نشودطلوع و تابش آفتاب 

  آموزد:  ، اسرار دعا را بما مىعيسىٰ 
روزى عيسى براى شاگردانش َمَثلى آورد تا نشان دهد که الزم است هميشه 

  اند، از دعا کردن باز نايستند.  دعا کنند و تا جواب دعاى خود را نگرفته
ترسيد و نه   پس چنين فرمود: "در شهرى، يک قاضى بود که نه از خدا مى

آمد و از   ن شهر، دائمًا نزد او مىآمردم داشت. بيوه زنى از اهالى   ى بهتوجه
او ضرر رسانده بود رسيدگى   خواست به شکايتش عليه کسى که به  او مى

کرد. اّما سرانجام از دست او   شکايت او توجهى نمى  کند. قاضى تا مدتى به
نه از مردم، اّما ترسم و   ستوه آمد و با خود گفت: با اينکه من نه از خدا مى  به

شکايتش رسيدگى کنم تا   چون اين زن مايه دردسر من شده، بهتر است به
  اينقدر مزاحم من نشود."

انصاف چکار کرد! اگر   بينيد اين قاضى بى  آنگاه حضرت مسيح فرمود: "به
داد قوم   داد مردم برسد، آيا خدا به  انصافى، راضى شود به  چنين شخص بى

يقين   کنند، نخواهد رسيد؟ به  گاه او دعا و التماس مىدر  روز به  خود که شبانه
بدانيد که خيلى زود دعاى ايشان اجابت شود. اّما سؤال اينجاست: هنگامى 

اى از ايمان   گردد، نشانه  اين جهان باز مى  که پسر انسان [حضرت مسيح] به
  در جهان خواهد يافت؟"

  
  شناسائى حضرت مسيح در هنگام رجوع آن موعود: آيا مردم جهان، خاصه مسيحيان،   اشاره به

يارى   خدا، مانند آن بيوه زن از خالق خود بخواهند که به  آنقدر ايمان دارند که با دعا و التماس به
  او موعود خود را بشناسند؟
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دند و ساير مردم را بالي  پاکى و پرهيزگارى خود مى  سپس براى کسانى که به
  شمردند، اين داستان را تعريف کرد:  حقير مى
بود و  کنند، يکى فريسى مغرور و خودپسندخانۀ خدا رفتند تا دعا   دو نفر به

ديگرى، مأمور باج و خراج. فريسى خودپسند، کنارى ايستاد و چنين دعا 
ن کنم که من مانند ساير مردم، خصوصًا اي  اى خدا تو را شکر مى"کرد: 

کسى ظلم   گذارم، نه به  باجگير، گناهکار نيستم. نه بر سر کسى کاله مى
گيرم و از   شوم. بلکه در هفته دو بار روزه مى  کنم و نه مرتکب زنا مى  مى

  "دهم.  آورم، يک دهم را در راه تو مى  دست مى  هرچه که به
رأت هنگام دعا، حتّى ج  اى دور ايستاد و به  اّما آن باجگير گناهکار در فاصله

سينه خود زده، گفت:   نکرد از خجالت سر خود را بلند کند، بلکه با اندوه به
  "گناهکار رحم فرما! ِ◌ نخدايا، بر م"

گويم که اين مرد گناهکار، بخشيده شد، اّما آن فريسى   شما مى  بهمن 
خودپسند، از بخشش و رحمت خدا محروم ماند. زيرا هرکه خود را بزرگ 

  ."شودود را فروتن سازد، سربلند د و هرکه خو، کوچک شداند
  ١-١٤، آيات ١٨انجيل لوقا: فصل   

 در  بخش و پر ماجرا، يعنى  پس از برداشتن دو گام پيش در اين سفر جان
رسد. آنگاه که   خدا مى  سوى خدا، بار ديگر نوبت به  از نفس به سير

قوانين جاذبه عالم روح و روان را پذيرفت  نقشه آفرينش انسان و جوينده،
، روِح پروردگار، چون عاشقى دلداده، او نمود خود زندگانى مدارِ  را آنهاو 

" خود مدار و منظومۀ"  گيرد، و همانند نيروى جاذبه، به  را در آغوش مى
  برد:  مى

شوق و عشق و وله و جذب و  طلب و مجاهده و ذوق و [چراغ] و چون سراج
 ظلمِت  ،وزيد محبّت از شطر احديّه و نسيم ،حّب در قلب روشن شد

شود و انوار علم و يقين همه ارکان وجود را  شّک و ريب زائل ضاللِت 
  

  اوند يکتا.: از جانب خدشطر احديّه  
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 بشارت روحانى از مدينه الهى چون  به ،آن حين بشير معنوى احاطه نمايد. در
معرفت از [شيپور]  صورِ   صبح صادق طالع شود و قلب و نفس و روح را به

حيات ...القدس  غفلت بيدار نمايد. و عنايات و تأييدات روح [خواب] نوم
خود را صاحب چشم جديد و گوش  قسمى که  به ،تازه جديد مبذول دارد
  حضرت بهاءاهلل  ١١٤.بيند  مى بديع و قلب و فؤاد تازه

  در نقش تصورات و توهمات
  منع انسان از شناختن پيامبران

  مردِم روزگار ماست: حاِل  اين آيه قرآن در وصِف 
ِبينَ    َفَوْيٌل َيْوَمٍِٔذ ِلْلُمَكذِّ   ١١  -١٢ اتسوره طور، آي  .ِذيَن ُهْم ِفي َخْوٍض َيْلَعبُونَ ال

  شوند. خود سرگرم توهّمات دروغ پرداخته،  هواى بر كسانى كه در آن روز ب

ى پيش بما ها  براى توفيق در آزمايش معنوى، بايد از توهماتى كه از نسل
ات ارث رسيده، روح خود را رها سازيم. واّال عمرى در اسيرى اين توهم  هب

  بريم.  مىهدر داده از هديه آزادى ثمرى ن
  حضرت بهاءاهلل  ١١٥نور يقين فائز نگردد.  هوهم فارغ نشود، البتّه ب تا قلب از نارِ 

پايه. در هنگام ظهور آئين يزدان، اذهان مردمان غرق   ىتوّهم تصّورى است ب
در تصّورات گوناگون است. اين تصّورات همواره آنان را از ديدن و شناختن 

. از جمله توهمات و تصورات رايج بين استباز داشته  يزدان امبرانپي
محض ظهور، سلطنت و حكومتى با   هاين است كه موعود آنها ب يهوديان

اين توّهم، موعود خود حضرت مسيح را  سبِب   هعظمت بنا خواهد نمود. ب
منكر شدند. از جمله توّهمات رايج بين اعراب جاهليه اين بود كه تنها دليل 

اش   هآنها اين بود كه دليل فرستاد  هيامبر خدا معجزه است. پاسخ پروردگار بپ
  كس گفتار پروردگار را تقليد نتواند. قرآن مجيد است. زيرا هيچ
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پيامبران اعطا  همۀ  هاجراى معجزه نبودند؟ اين قدرت ب  هآيا رسول خدا قادر ب
ر شد: اجراى معجزه همان است كه ذك  هشده. علّت عدم ميل پيامبران ب

، بنابر نقشه آفرينش انسانمعجزه رابطه بين خدا و بشر را بر هم زند. زيرا 
 رـاطـخـه بــن دــرونـگـت بــقــيـقـح  ــهت بـيـاى نـفــل و صـيـم از روىد ـايـمردمان ب

  آميز.  هع معجزـايـوق
اگر اين امورات [معجزه آسا] ظاهر شود كّل طوعا و كرها تصديق نمايند و مذعن 

  حضرت بهاءاهلل  ١١٦ولكن چنين تصديق را اعتبارى نه. ،دشون

خالق مهربان. مثل اين   هعالوه بر اين، تقاضاى معجزه توهينى است بزرگ ب
، نه استامتيازات ماّدى تو   هكسى بگوييم: دوستى من متّكى ب  هاست كه ب

من ننمايى، تو را   هاخالق و فضايل معنوى تو. تا قدرت و ثروت خود را ب  هب
آساى تو را   هستى نگزينم. گفتار و كردار نيك و افكار پر مايه و معجزدو  به

  چندان ارزش و اعتبارى نيست و فضيلت تو را اثبات نكند.
رايج  ها  ينآئ پيروان همۀ مياندر اين عصر هم توّهمات و تصّورات بسيار 

  است.
  حضرت بهاءاهلل  ١١٧اوهام مايل.  قلوب عباد به

تر و از روح   از گفتارى که از نسيم سحرى رقيقعجب است از نفوسى که گوش را 
  ١١٨اند...دانا و بينا چون کيميا ناياب است.  تر است، منع نموده  لطيف

  حضرت بهاءاهلل  

  اى چند از توّهمات و تصّورات مسيحيان عصر ما:  هنمون
  حضرت مسيح يگانه نجات دهنده دنيا بوده و خواهد بود. جز اسم

  باه نرهاند.او اسمى انسان را از گناه و ت
 .حضرت مسيح خداست  
 از آسمان خواهد آمد و هر چشمى او را خواهد ديد. آن موعود  
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  او   هدر آسمان ب ده،از زمين بلند ش رجعت او، پيروانشدر هنگام
  .خواهند پيوست

  شوند. (اكثر مردم جهان   مىغير مؤمنين، روى زمين مانده همه نابود
  روند.)  ىحساب م  هاز اين دسته ب

 آيد.  مىنام اورشليم براى مؤمنين از آسمان فرود   هاى ب  هشهر تاز  
  اى چند از توّهمات و تصّورات مسلمين عصر ما:  هنمون
  حضرت محّمد آخرين پيامبر خداست. يزدان مهربان هرگز پيامبر ديگر

  براى بشر نفرستد.
 بيرون قائم موعود در چاهى پنهان شده و در زمان معين از آن چاه 

  آيد.  مى
 حّدى كه خون   هكشتن مردمان پردازد ب  هب ،عود پس از ظهورقائم مو

  كشتگان تا ركاب اسبش جريان يابد.
 .مردگان همه از قبر برخيزند  
 نام "خر دّجال" آشكار شود.  هخرى عجيب ب  

و پيامبران پيشين  ها  يزدان مهربان بارها بما يادآور شده كه از سرنوشت اّمت
ى ها  . كسانى كه از خطاها و لغزشآينده است گذشته آئينۀ  پند گيريم. "

  اند."  كرار آنها محكومت  هگذشته عبرت نگيرند، ب
  حضرت بهاءاهلل  ١١٩.گاه شويد  ببينيد وآ ،آينده است گذشته آينه !بگو اى داراى چشم

 الِذيَن َكَفرُوا ِمن َقْبُل َفَذاقُوا َوَباَل اْمِرِهْم َولَُهْم َعَذاٌب الِ  ِتُكْم َنَبا نُه  يمٌ الَْم َيا َذِلَك ِبا
اْسَتْغَنى اللُه. وا وَبَشرٌ َيْهُدوَنَنا َفَكَفرُوا َوَتَولِتيِهْم ُرُسلُُهم ِباْلَبيَِّناِت َفَقالُوا ا   َكاَنت تا

  ۵ -٦سوره تغابن، آيات   
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آيا داستان كسانى كه در روزگار پيشين (فرستادگان پروردگار را) انكار كردند 
عذاب دردناكى رسيدند.   هنتيجه رفتار زشت خود را چشيدند، و ب ايد؟ آنها  نشنيده

اّما آنها گفتند:  ،يى روشنها  اين سبب كه براى آنها فرستادگانى آمدند با نشانه  هب
؟" پس كفر ورزيدند و از پيام يزدان روى استما) راهنماى ما  مانند"تنها بشرى (

  نياز است.  ىبرتافتند. پروردگار از آنها ب

براى  كه خدايى عذاب خدا، از كه بترسيد كنم  ىاهتان مگ  آگان خدا! اى بند
  ١٢٠شاهد آورد. ها  مثال و حكايات بد، و نيك با شما نمودنراهنمايى و آشنا 

  امير مؤمنان  

محتجب  ،نمايند  مشاهده مى هه كه از هيكل امريّ ت بشريّ اعاد  نظر به هاكثر بريّ 
  حضرت بهاءاهلل  ١٢١اند.  هماند

  گاهى هرگز در آن نتابد:  آاز تصّورات و توهمات پاك نشود، نور تا آئينه دل 
عامل در اّول امر بايد قلب را از ظنونات و اوهامات  هر طالب و هر قاصد و هر

ناس مقّدس و منزّه نمايد و در صدد عرفان حّق جل جالله متوكًال عليه بر 
  حضرت بهاءاهلل  ١٢٢آيد...

د، اين سرا جاى آزمايش است. نوزآم  ىبما م کتابهاى آسمانىهمانطور كه 
براى كسب رضاى يزدان در اين جهان بايد همواره بكوشيم تا در آزمايشى 

 بيش كه پروردگار براى ما مقّدر داشته توفيق يابيم. آزمايشى كه توفيق در آن
از هر آزمايش ديگر در اين عصر در سرنوشت ما و ديگران مؤثّر است، 

خبر " (حضرت باب) و "ر بزرگ يزدانذکدو موعود عصر ما: "شناختن 
برگزيده  دو . نخستين گام در راه شناختن آن" (حضرت بهاءاهلل) استبزرگ

است. بايد در ابتدا صفحه روح  پيشينيزدان رهايى از توهمات و تصّورات 
كمك دعا آن را صيقل دهيم، و   هرا از تصورات و انتظارات دروغ بشوييم، ب

  
   ّمردمان.هبري :  
   ّپيامبران  اشاره به: ههيكل امري  
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اى را كه از روز ازل خالق ما براى ما   يزدان، نقشه  بهنيروى توّكل و اطمينان   هب
  مقّدر فرموده، بر آن صفحه رسم كنيم.

١٢٣حمن.كم الرّ ه لربّ وم على ظلل البرهان انّ لموهوم قد اتى القيّ ا قل يا قوم دعوا

  حضرت بهاءاهلل  
ى دليل و برهان ها  شما در سايه قيومِ  بگو! اى مردمان موهوم را رها كنيد. موعودِ 

.بخشندۀ شماست يقين، او پروردگارِ   هه. بآمد

  
  ّذات. آغاز، قائم به بى :ومقي 



 

 

  

  



 

 

  
۹  

 
ياد  هب  
بزرگ مندشيك دان  

پس  —و شهامت خضوع و تقوىٰ  ۀنمون —د از علماى بزرگ اسالمموحّ  محّمد
اين آئين   ده، بهنموآئين بهائى، مقام و منصب را رها  ۀاز تحقيق در بار

بود. قبل از ا دوران زندگانى او در اين جهان كوتاه و پررنج پيوست. امّ 
او را آزاد  مخالفانانقالب گرفتار زجر و زندان شد. بعد از انقالب هم 

زجر و زندان روح و روانش بيازردند. نگارنده افتخار دوستى و   به و نگذاشتند
 اين سفانهأمت گرفت.  د داشت و از علم و حكمت او بهره مىمرافقت با موحّ 

ق سبب از نظريات اين محقّ  اين هب و ،پايان يافت او ناپديد شدن از پس كتاب
  ياد و الهام او نگاشته شده. بهره است، ولى به  بزرگ بى

از دست او  مخالفاند كتابى در اثبات آئين بهائى نوشته بود كه موحّ 
با  اّطالع، اثرى از آن نوشته پرارزش باقى نيست. اميد است ربودند. تا حدّ 
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و كتاب گمشده او  و فداکار داى از آن جوان دانشمن  خاطره نامه،  اين دعوت
يادگار ماند. در دفتر روزگار به



 

 

  
  خبر خوش

  نامِ   ياد و به  اى به  دعوتنامه
  محّمد موّحد

  شيعيان  خطاب به

اى شيعيان با تقوٰى و با ايمان! شما که سالها در انتظار ظهور قائم موعود 
يام نموده، ق سر رسيده، قائم  يقين بدانيد که زمان انتظار به  بوده و هستيد، به

جستجو   ايد، به  و خبر ظهورش جهانگير گشته. شما که گرفتار شک و شبهه
بينيد که با چه روشنى و صراحت، خداوند خبر ظهور قائم را در   پردازيد تا به
از سوره الفاتحه گرفته تا سوره —همتا  آن کتاب زيبا و بى—سراسر قرآن

هيچ موعودى تا کنون با يقين بدانيد که   به تفصيل بيان داشته.  به—النّاس
  اينهمه دليل و برهان در جهان ظاهر نگشته.

خبريد؟   بى—"نبأ عظيم"—اى شيعيان با ايمان! چرا هنوز از اين خبر بزرگ
ايد که "صاحب زمان"   شما که پيوسته دست دعا بلند نموده از خدا خواسته

 ايد؟ چرا به سرچشمه اين آب  را هرچه زودتر بفرستد، چرا ساکت نشسته
زنيد؟ چرا براى شناختن اين منبع پاک و مصّفا   بخش سرى نمى  گوارا و جان

اند؟ چرا   صد گونه دروغ و بهتان آغشته  رويد که به  سراغ نهرهائى مى
قائم موعودتان را که در سراسر قرآن بيان شده از کسانى  هاى حقانيت  نشانه

ى "ناآشنا" پرسيد؟ آيا هرگز براى شناسائى شخص  اند نمى  که او را شناخته
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شناسد؟ آيا هرگز "ناآشنا" از "آشنا" خبر   رويد که او را نمى  سراغ کسى مى
  دارد؟

شهادت   کنيد: به  نهيد و اعتماد مى  اجر مى کداميک  اى شيعيان با ايمان! به
صدها آيۀ قرآن، يا به قول يک کنيز و گروهى از سودجويان که بدون دليل و 

در چاهى نامعلوم پنهان  چشم ديگرانبرهان شهرت دادند که کودکى دور از 
گشته؟ آيات قرآن را درباره ظهور امام زمان بخوانيد و با آن شايعه بسنجيد و 

  يک شايسته اعتمادند.  بينيد کدام  به
اى شيعيان با ايمان! قرنهاست آرزو داشته و داريد که مهدى موعود هرچه 

برهاند. آن موعود  رفته را از بال  زودتر پاى در رکاب نهد و عالِم از دست
دعوت مؤمنان   بنابر وعده قرآن در زمان مقّرر نداى يزدان را برافراشت و به

پرداخت. اجداد ما و شما، همان کسانى که آرزوى ديدارش را داشتند، 
آزارش پرداختند و سرانجام او را هدف صدها گلوله   جاى ايمان و اقرار، به  به

بر ماست." حال بر ما و شماست ساختند. پس آنچه بالست، "از ماست که 
يارى يکديگر، جهانى تازه   اراده يزدان، و به  جبران گذشته پردازيم و به  که به

  بر پايه داد و دوستى، از نو بسازيم.
هاى   اى شيعيان با تقوٰى و با ايمان! نگذاريد ابرهاى شک و شبهه شادِى دل

طب ساخته که مبادا قرآن مجيد بارها شما را مخا شما را از تابش باز دارد.
يقين بدانيد که خالق   يزدان برداريد. به  نوميدى گرائيد و دست از ايمان به  به

عشق ديدارش گام   حال خود رها ننمايد. به  مهربان هرگز بندگانش را به
شادى پاينده رسيد. جز به کوشش و کاوش   برداريد تا راه راست را بيابيد و به

  د:شناسائى آن موعود نداري  راهى به
  ٦٩سوره عنکبوت، آيه   .َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينُهْم ُسبُلََنا
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  خاطر ما بکوشند.  کنيم که به  راه خود هدايت مى  ما کسانى را به

خبر —"نبأ عظيماى شيعيان با تقوٰى و با ايمان! اين خبر خوش را که قرآن "
اقرار و   کى بهکوچک نشمريد. سرنوشت جاودانى شما متّ خوانده، —بزرگ

خبر منکرين اين "  آن است. خداوند صدها بار در قرآن مجيد به  ايمان به
يقين بدانيدکه در   آن، خبر خوش داده است. به  مؤمنين به  " اخطار و بهبزرگ

زندگى شما هيچ افتخارى و هيچ ثروت و عّزتى قابل قياس با شناسائى 
ت، روح شماست. آيا موعود يزدان نيست. تنها چيزى که هميشه مال شماس

  چيزى جز روحش با خود ببرد؟—چه فقير، چه غنى—ايد کسى  هرگز ديده
اى شيعيان با ايمان! مليونها نفر از مردم جهان، از هر دين و مرامى که 

اند و در اشاعه مژده ظهورش در   تصّور شما رسد، قائم شما را شناخته  به
بريد،   دگاه آن موعود بسر مىسراسر جهان در سير و َسَفرند. چرا شما که در زا

  خبريد؟  " بىخبر بزرگاز حقيقت اين "
يقين بدانيد   ايد! به  اى شيعيان با ايمان! شما که در انتظار قائم موعود نشسته

که وعده يزدان تحّقق يافته. قائم موعود با هزار دليل و برهان ظاهر گشته. تا 
از فضل و رحمت يزدان گفتار اين و آن و دشمنان آن موعود، خود را   چند به
درگاه خداوند   داريد؟ با عشق و اشتياق و اطمينان دست دعا و نياز به  باز مى

مهربان برافرازيد و با کمال خلوص و بندگى از او بخواهيد که پرتو ايمان 
  موعودش را در قلب شما برافروزد.  به

  حضرت باب  ١٢٤.اننى انا القائم الّذى انتم بظهوره توعدون
  شما وعده داده شده است.  مى هستم که ظهورش بهمن همان قائ

  حضرت باب  ١٢٥فو رب السماء واالرض انه لهوالحق من لدنا.
  پروردگار آسمان و زمين که او حق است و از جانب ماست.  سوگند به
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سر آمده. موسم   و شبهه و انکار سپرى گشته، هنگام انتظار به زمان شک
  ى.جشن و شادمانى است، نه زمان غم و سوگوار

دار يراز نهان پد. دين مباشيجهان خوشى آمده غمگ :فرمايد  ىم بى نياز بآواز بلند
ن روز پى برى از جهان و آنچه در اوست يا روزىيپ  هاگر ب .ديشده اندوهگين مشو

  حضرت بهاءاهلل  ١٢٦.کوى يزدان شتابى  هو ب بگذرى
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