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  پيشگفتار

  

  سرنوشت ما در دست ماست

دهد   بارزترين نشانه انسان بودن ما آزادى ماست. اين آزادى بما اجازه مى
که خود را بشناسيم و بپرسيم: نقشه آفرينش ما و هدف ما در اين دنيا 

توان تصّور نمود؟ آيا شايسته   تر از اين مى  مهمتر و الزمچيست؟ آيا پرسشى 
است عمرى بسر بريم، بدون آنکه بدانيم سازنده ما از آفريدن ما چه قصدى 

آن مقصد بزرگ   توان به  داشته، چه سرنوشتى براى ما خواسته، و چگونه مى
  آن سرنوشت جاودان تحقق بخشيد؟  رسيد، و به

لند و ارجمند انسان، مرغان بالدار را در نظر اهى از مقام و مرتبت بگ  آبراى 
آوريد. بعضى از آنها مانند مرغان خانگى، پيوسته روى زمين دنبال دانه 
دوان و روانند. هدف آنها، زندگى و بقا، و راحت و رضايت و شادى آنها 
در يافتن آب و دانه است. بعضى از پرندگان ديگر مانند شهباز و عقاب و 
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ها دارند، نه   بلندى  آيند، اّما نظر به  زمين مى  دانه به شاهين، براى آب و
ارها در ـها و کوهس  تـته بر فراز دشـمانى، پيوسـان آسـها. آن مرغ  تىـپس  به

سازند. آن   منظر مى  هاى خوش  ها و بلندى  پروازند، و النه خود را بر سر شاخه
  افالک دارند، نه بر تودۀ خاک.  بلندپروازان نظر به

ها را نيز مانند اين   آموزند که آفريننده ما، انسان  آسمانى بما مىهاى   کتاب
پرندگان بلندپرواز براى سير و سفر در آسمان دانائى و عشق و ايمان آفريده 
است، نه براى خوردن و خفتن، و دنبال آب و نان گشتن. جاى ما در قفس 

در فضاى  ها و هدف ما پرواز  اين دنياى پر بال نيست. جاى ما بر فراز کوه
زمين   بگاه به  هاست. براى سالمت و راحت تن بايد گاه  انتهاى آسمان  بى

هاى آن، تن ناتوان را نيرو و آرامش بخشيم، سپس نظر   روى آوريم، از نعمت
پرواز آئيم. شادى و رضايت روح ما در سير و   آسمان و آفتاب اندازيم و به  به

آسائى و آسايش در   تناهى است، نه گ  آعشق و  افزاى جانسفر در فضاى 
پرواز دارد. اگر آنرا از سير و سفر در آسمان   اين سراى خاکى. روح ما نياز به

باز داريم، مانند مرغان بال و پر بسته و شکسته،جز افسردگى و تشويش خاطر 
  در تنگناى اين دنياى پر بال، سهم ديگر و تجربه ديگرى نخواهيم داشت.

 و ها  بخشش يافتن و شناختن برترين  بهاين نوشته، راهنماى روح انسان 
اهى و اميد و گ  آارمغانى برتر از آزادى و  چه است. بندگان  به يزدان الطاف

اهى از گ  آ نگر،  نزديک نفسِ  هاى  هوس از آزادى توان يافت؟  عشق مى
 و جاودانى، بقاى روح در جهان  نقش انسان در اين عالم فانى، اميد به

هدف از هستى ما، بهره بردن از همه اين  .خدا بندگان و خدا و خود  به عشق
  آنها نرسيم، قصور از کيست؟  هاست. اگر به  نعمت
چشم طراح روزگار بنگريم، در عالم هستى جز زيبائى و کمال چيزى   اگر به

ها، و بالهاى اين دنيا، از   ها، افسردگى  نخواهيم يافت. ريشه و منشأ نگرانى
خبرى از نقشه آفرينش ما و سرنوشت جاودانى و آسمانى ما است. بدون   بى
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جام آسايش و آرامِش پايدار در   اهى از آن نقشه و سرنوشت، دسترسى بهگ  آ

  اين دنياى تيره و تار، براى احدى هرگز ممکن نبوده و نيست.
ديارى   پس براى چند ساعتى از صدها هزار از ساعات عمر خود، عزم سفر به

ها و   زندگانى خود نظر اندازيد تا زيبائى  نمائيد و از منظرى آسمانى بهديگر 
ود ـبينيد و از خ  ان بهـم جـچش  ان را بهـش انسـرينـته در آفـهاى نهف  گفتىـش

  ها و اين مناظر زيبا از نظرم پنهان بود؟"  بپرسيد: "چگونه اين شگفتى
يقين بدانيد که پندار و   خاطريد، به  داراِن عصر ما آزرده  اگر از گروهى از دين

پرست   رفتار و گفتار اين دورويان، ساخته و پرداخته نفِس خودخواه و خرافه
آنهاست، نه حکم خدا. ميان نقشه يزدان براى شادمانى و کامرانى انسان و 

  رفتار اين سودجويان کمترين شباهتى نبوده و نيست.
سان را بنابر اين نوشته مختصر، هدف از آفرينش و سرنوشت جاودانى ان

شناساند. منشأ و منبع آن،   شما مى  هاى آسمانى، به  گفتار پروردگار در کتاب
هاى مردمان. اگر اين کتاب را پسنديديد،   سخنان يزدان است، نه نوشته

 —ايم؟  اين جهان آمده  چرا به—تر  هاى ديگر آنرا در کتابى مفصل  فصل
ز نقشه آفرينش انسان، بسيارى از ايرادات مردمان ا  يد. آن کتاب، بهبخوان

ها و دالئلى محکم بر اساس علم و خرد در اثبات   دهد و نشانه  پاسخ مى
  دارد.  وجود يزدان و جهان جاودان، عرضه مى

خدا، و آشنائى با خدا، خواست شماست،   خدا، اعتماد به  اگر عشق به
کسب دانش را نخستين و واالترين هدف و آرمان خود نمائيد. بدون نور 

يارى پروردگار و   توان انتظار داشت؟ به  اهى، جز گمراهى چه مىگ  آدانش و 
هايى که خالق ما براى همه   ها و شادى  کوشش و پشتکار، آنچه از نيکى

بندگانش خواسته و مقدر داشته، از افق روح شما مانند طلوع و تابش آفتاب 
  تابان و درخشان خواهد شد.



  خدا زندگى با خدا و بى  
٤  

رموز آفرينش. براى توفيق در  خداشناسى يعنى شناسائى تصويرى از اسرار و
هاى متعدد و متفرق اين تصوير را گرد هم آوريم و   اين آرمان بزرگ، بايد تکه

بهم تطبيق دهيم. اين کار مستلزم صبر و کوشش بسيار است. سهمى از اين 
" ؟ماي  اين جهان آمده  چرا به" جلد اّول تصوير در اين کتاب و سهمى ديگر در

همه  ديدن مطالعه هر دو جلد يعنى تنها پس ازارائه شده. داورى درست 
پذير است. شتاب در داورى، ما را از رسيدن   اين تصوير امکان اجزاى

  دارد.  مقصود باز مى  به

  رمز شادمانى و
  عزّت جاودانى

ترين ميوه   ها و شيرين  ها و عشق خدا سرچشمه همۀ عشق  عشق سرآمد شادى
يزدان دست يابيم، کامرانى و اين بخشش بزرگ   زندگانى ماست. اگر به

اين ارمغان جاودان   توان به  عّزت جاودانى از آِن ماست. اّما چگونه مى
دست يافت؟ بنابر گفتار پروردگار، نخستين گام در اين راه شناسائى خالق 

عشق   ناآشنا عشق ورزيد؟ شناسائى راهى است به  توان به  ماست. آيا مى
ۀ مردم دنيا. آيا هدف و آرمانى برتر و هم  خدا و به  خود، به  عشق به—ورزيدن
  توان تصّور نمود؟  تر از اين مى  با شکوه

پرورش عشق در روح انسان کار آسانى نيست. خالق ما بذر عشقش را در 
راه  درون ما کاشته، اّما پرورش آنرا بر عهدۀ ما گذاشته. اين دو جلد کتاب،

 مشکل چندان تنآموخ و خواندن آموزند.  مى شما  به را بذر اين پرورش
اين مقصود   اگر به و روان شماست. عشق خدا در روح پرورشنيست. مشکل 

تنها با فکر و تأّمل و صبر و دعا  ايد.  ترين کاميابى دست يافته  بزرگ  برسيد، به
  همتا دست يافت.  اين ارمغان بزرگ و بى  توان به  مى
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است. هدف  در اين دو جلد کتاب صدها نمونه از گفتار پروردگار بکار رفته

از ذکر آنها آشنائى شما با نقشه يزدان براى عّزت و شادمانى جاودانى 
شماست. اگر خدا شناسى و عشق خدا آرزوى شماست، اين آيات را که در 

ها بکار رفته، بارها بخوانيد و درباره آنها بيانديشيد تا با آنها   سراسر اين کتاب
عشقش در روح شما روز لطف و رحمت يزدان، بذر   انس گيريد، شايد به

  روز پرورش يابد و سرانجام نهالى پر بار و بر شود.  به
اگر ممکن است، براى تحقق اين مقصود، هر چند گاه يکبار با گروهى از 

ها و مشکالت خود را در ميان   دوستان و نزديکان خود گرد هم آئيد، پرسش
ان و همفکران بحث ميان دوستنهيد و از افکار يکديگر بهره بريد. گفتگو و 

  افزايد.  خدا مى  ذوق شما و عشق شما به  به
پذيرند و نه   وجود خدا شک دارند، نه خدا را مى  بسيارى از مردم عصر ما به

خدا ايمان دارند، اّما از دست خدا همواره   کنند. گروهى ديگر به  انکار مى
شکيبائى اند. اگر شما چنين تمايالتى داريد، اين دو جلد کتاب را با   شاکى

ايمانى و شک و شبهه شما   يقين دريابيد که بى  و اميد و انتظار بخوانيد تا به
  اند.  پايه  اند که بکلّى بى  از تصورات و اوهامى سرچشمه گرفته

صورات و توهمات را که چون ـگونه ت  ان، اينـرينش انسـآف ۀـائى نقشـشناس
برد و نشان   ، از ميان مىاند  روى خدا را از شما پنهان داشته ابرهاى تيره و تار

" اّما از تر است  از هر پنهانى پنهاناين ابرها چهرۀ خدا " پسِ  دهد که از  مى
." دانش و دانائى تر  از هر آشکارى آشکارتر و روشن" اش  آنها چهره روِى 
هاى عشق و اميد از اين ابرها بگذريد و از   بخشد تا با بال  شما نيرو مى  به

  ينيد.بچهره خدا را چون خورشيد تابان و درخشان افزا   و جانمنظرى بلند 
يقين ندانيم که چرا   آينده است. اگر به  الزمه شادمانى و کامرانى ما، اميد به

رويم، زندگانى ما در اين دنيا از اميد و   کجا مى  ايم و به  اين جهان آمده  به
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بهره است. رمز شادمانى و کاميابى ما در شناسائى هدف   آرامش پايدار بى
اهى از آينده و گ  آما در اين زندگانى زودگذر، شناسائى نقشه آفرينش ما و 

کامرانى و عّزت  سرنوشت جاودانى ماست. کشف اين اسرار، درهاى عشق و
گشايد. بدون دانستن اين اسرار، وجود ما و آمدن   روى ما مى  جاودانى را به

اى است که چند روزى در داماِن اين جهان برويد و   اين دنيا چون غنچه  ما به
هاى درونش را ننمايد. غنچه بماند و غنچه   ها و شگفتى  بماند، اّما زيبائى

  توان تصّور نمود؟  بر باد رود. آيا ضرر و زيانى از اين بيشتر مى
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  هدف از آفرينش
  انسان چيست؟

چه بخواهيم چه نخواهيم، چه بدانيم چه ندانيم، ما در اين دنيا مسافريم. 
رويم. آيا   سراى ديگر مى  گذرانيم و سرانجام به  سالى چند در اين سرا مى

شناسائى شهر مقصود نکوشيم؟ آيا سزاوار است که شايسته است که در 
شهادت خالق ما، عمر ما   رويم؟" به  کجا مى  ايم و به  ندانيم: "از کجا آمده

بس گرانبهاست. اگر مقصود از زندگانى را ندانيم، اين هديه گرانبها را هدر 
ايم. مانند کودکانى هستيم که جواهراتى گرانبها در دست دارند، با آنها   داده
ريزند و   دور مى  ريزه به  کنند و سرانجام آنها را مانند شن  اعتى چند بازى مىس
  روند.  مى

هاى انسان بودن ماست. در   دانش و دانائى، از نشانه  کنجکاوى و ميل به
بريم، اّما پرسشى را   دوران زندگانى خود، هزارها بار واژۀ "چرا؟" را بکار مى
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کمتر مورد توجه —؟ايم  جهان آمدهاين   چرا به—هاست  که مافوق همه پرسش
دهيم. اگر از صد نفر بپرسيم: "هدف از آفرينش انسان چيست؟"   قرار مى

  چند نفر با اطمينان پاسخ خواهند داد؟
مقدار   اند...اگر به  اند و براى چه آمده  دانند از کجا آمده  اهل ارض...نمى

نمايند؛ بگذرند  اه شوند، کّل بگذرند و اخذگ  آ ياط [سوراخ سوزن]الخِ   م سِ 
  ١اهلل [آنچه غير خداست] و اخذ نمايند خدمت و رضايش را.  يعنى از ماسوى

  حضرت بهاءاهلل  
  حضرت بهاءاهلل  ٢عالم را غفلت فرو گرفته.

بارها در آيات دو پيامبر عصر ما تکرار —يعنى سبب خلقت ما—اين مطلب
  شده:

  حضرت باب  ٣اهلل [خداشناسى] است.  اصل دين معرفت

جالله، جميع عباد...را مخصوص عرفان [شناسائى] خود خلق فرمود. حق جل 
  حضرت بهاءاهلل  ٤اه شد.گ  آسبب و علِّت خلِق خود   که به طوبٰى از براى نفسى

 [شناسائى] براى معرفت...انسان را...بعد از خلق کّل ممکنات و ايجاد موجودات
  ٥.نمود خود که علّت غائى و سبب خلقت کائنات بود اختيار و محبّت

  حضرت بهاءاهلل  

  حضرت بهاءاهلل  ٦.آن بوده و خواهد بود عرفان حّق و لقاى مقصود از آفرينش

تمام و کامل  معرفت حّق ...بوده [خداشناسى] اهلل  عرفان ،سبب اعظم آفرينش
  حضرت بهاءاهلل  ٧...فرموده متابعت آنچه امر  همگر ب ،شود نمى

  
  اين صورت در ضمن آيات معنى شده.  هاى مشکل به  گاهى واژه  
  "خوشا بحال کسى، چه کامرواست کسىطوبٰى از براى نفسى :"... 
  دوستان خود   خدا يا موعود خدا در دو عالم است. همانطور که ما به  : ديدار، مقصود نزديکى بهلقا

 دوستدارانش نزديک است.  نزديکيم، خداوند هم به
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کل و مربى کل. و اّول  بوده. اوست ُمِمدِ اهلل   اّول هر امرى و هر ذکرى معرفت
اتفاق،   شود الفت و اتفاق عباد است. چه که به  امرى که از معرفت حاصل مى

  حضرت بهاءاهلل  ٨آفاق عالم منّور و روشن.

  چرا و چطور خدا انسان را آفريد؟
ْنساِن...َعَرْفُت ُحبّي ِفيَك َخلَْقتَُك، َواْلَقْيُت َعلَْيَك َيا اْبَن  ْظَهْرُت لََك االِمثاِلي َوا

  حضرت بهاءاهلل    ٩َجَمالي.
اى پسر انسان! پرتو محبتم را در هستِى تو شناختم، سپس تو را آفريدم، تصويرم را 

  بر تو گذاشتم،  و زيبائيم را بر تو نمودار ساختم.
گنج پنهان"   "ود را ـداوند خـول اکرم، خـروف از رسـديِث معـدر اين ح

  خواند:  مى
  .كنزًا مخفيًا فاحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرفكنت 

من گنجى پنهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم. پس انسان را آفريدم تا شناخته 
  شوم.

جز اظهار نيستى و بندگى چه احساسى شايسته چنين عاشقى قادر و 
اى روشن بر   احساس نيستى و اظهار بندگى در برابر خدا، نشانهتواناست؟ 

دست آورد: يا   توان به  خداشناسى است. اين احساس درونى را از دو راه مى
خدا. هرچه خدا را بيشتر و بهتر بشناسيم، ترس   از ترس از خدا و يا از عشق به
حّدى که عشق بکلى جاى ترس را   شود، به  ما کمتر و عشق ما بيشتر مى

از عدالت خدا اهى گ  آگذارد. ترس از خدا يعنى   گيرد و اثرى از آن نمى  مى
  که بر دو پايه پاداش و مجازات متکى است.

ترس پاسخ   برند و تنها به  بعضى از مردمان تنها از اخطار و تهديد حساب مى
دهند. از وجود عشق و محبت در روحشان، خبرى نيست. براى اين   مى

  
  امداد دهنده.ُمِمد : 
  مضمون ترجمه شده.  در تمام موارد، آيات عربى به 
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مردمان، بودِن ترس از نبودِن آن بهتر است. زيرا آنها را از انجام رفتار ناپسند 
سوز دوزخ، در   آتش جان  دارد. آيات تهديد آميز قرآن در اشاره به  باز مى

اين مردمان نازل شده. اين مردمان تنها زبان ترس و تهديد و   خطاب به
توان آنها را از ارتکاب گناه و   فهمند، و تنها از اين راه مى  مجازات را مى

ردمان ساخته ها براى اين گروه از م  خطا باز داشت. در اين جهان، زندان
  شده.

  حضرت بهاءاهلل  ١٠...أْصُل الِحْکَمِة هو الخشيُة عن اهلل
  منشأ و ريشه حکمت، بيم از خداست...

ُِّمُكُم اهللُ    ٢٨٢سوره بقره، آيه   .اتُقوْا اهللَ َويَُعل
  تا خداوند شما را تعليم دهد. پيشه کنيد تقوىٰ 

اّما مقصود از ترس از خدا اين نيست که از خالق خود وحشت داشته باشيم 
و با ترس و لرز زندگى کنيم. بلکه مقصود آن است که از قدرت و عظمت 

اه باشيم و بدانيم که از عدالت الهى براى احدى راه فرار گ  آخالق خود 
  .اهى نشانه عقل و حکمت استگ  آ نيست. اين

دگانى خود که بس کوتاه است با ارتکاب اعمال کدام عاقلى در دوران زن
خرد؟ کدام خردمندى "لّذت يک ثانيه   ناپسند، براى خود ذلّت ابدى مى

، دهد  خودخواهى" را بر عّزت و راحت و لّذت "خداخواهى" ترجيح مى
پايان، و لّذتى که نتيجۀ نزديکى انسان تا ابد   عّزتى جاودان، راحتى بى

  يزدان است؟  به
رسد که از عشق سرچشمه گيرد. آيا   ثمر مى  دگار هنگامى بهپرستش پرور

؟ توان تصور نمود  آفريننده مى  تر از عشِق بنده به  بخش  افتخارى برتر و شادى
اکراه و اجبار، ابدًا جايز نيست. آيا ازدواجى   پرستش خدا از روى ترس يا به

که از روى اجبار يا ترس باشد، ارزشى دارد؟ آيا اهميت و ارزش رابطه ما با 
  

   ٰپرهيز، بيم از خدا و اطاعت امر او، پرهيزکارى.تقوى : 
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توان   خدا از رابطه دو همسِر عاشق کمتر است؟ رابطه يزدان را با انسان مى
همچنين با رابطه پدران و مادران با فرزندانشان مقايسه نمود. آنها با چه 

دهند. از هر چيز   و با چه زحمت و اميدى فرزندان خود را پرورش مى عشقى
خواهند. تنها انتظارى که از آنها دارند اين است که با   بهترين را براى آنها مى

آنها در تماس و گفتگو باشند، آنها را دوست بدارند، و مشکالت خود را با 
؟ خالق ما نيز آنها در ميان گذارند. آيا چنين انتظارى غير معقول است

عبادت ما ندارد. اّما روابط   سعادت ما را خواستار است و ابدًا نيازى به
  عاشقانه را با بندگانش دوست دارد. اين است معناى عبادت و پرستش.

  ٦۵غافر، آيه  سوره  ...َال الََه اال ُهَو َفاْدُعوُه ُمْخِلِصينَ 
 شسوي  دست دعا و پرستش بهآاليش،   خدائى جز او نيست. پس با قلبى پاک و بى

  ...يدبلند کن
 ِ◌   نفع خود  آنچه به  دهد و ما را به  بينيد آفريننده ما با چه زبانى بما اندرز مى  به

  خواند:  ماست مى
اللُه الِذي َجَعَل لَُكُم اللْيَل ِلَتْسُكنُوا ِفيِه َوالنَهاَر ُمْبِصرًا ان اللَه لَُذو َفْضٍل َعلَى الناِس 
َولَِكن اْكَثَر الناِس َال َيْشُكرُوَن َذِلُكُم اللُه َربُكْم َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء ال الََه اال ُهَو َفانى 

يَِّباِت َذِلُكُم اللُه َربُكمْ ...تُْؤَفُكونَ  ْحَسَن ُصَوَرُكْم َوَرَزَقُكم مَِّن الطَرُكْم َفاَفاْدُعوُه ...َوَصو
ينَ ُمْخِلِصي   ٦۱-٦۵سوره غافر، آيات   ...َن لَُه الدِّ

را براى آرامش شما تاريک نمود تا در آن آرامش  شبپروردگارى است که  وا
هاى آن بهره بريد).   ها و نعمت  يابيد، و روز را براى شما روشن نمود (تا از زيبائى

 وبندگان بسيار است، اّما بيشتر آنها قدر ناشناسند. ا  فضل و بخشش يزدان به
پروردگار شماست، پروردگارى يکتا که عالم هستى را آفريد. پس چرا از راهش 

هاى پاک روزى   آفريد و از طعام سيماورزيد؟...او شما را با بهترين   انحراف مى
دعوتش   چنين است پروردگار شما...پس با نيّتى پاک او را بخوانيد (به  بخشيد. اين

  پاسخ دهيد)...
  در سراسر وجودمان جريان و سريان دارد: خالق ما بما نزديک است و
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  ١٦سوره قاف، آيه   .َوَنْحُن اْقرَُب الَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ 
  تريم.  انسان) از رِگ گردن او نزديک  ما باو (به

ثمر   گيرد. اّما عشق هنگامى به  نزديکى خدا بما، تنها از عشق سرچشمه مى
نشويم، همانطور که او عاشق  رسد که دوجانبه باشد. تا ما عاشق خدا  مى

بر و ثمر است. اين شعر سعدى بس زيبا و   ماست، درخت زندگانى ما بى
  بجاست:

  دورم وى از من که تر  عجب وين  من است  تر از من به  دوست نزديک
  مــهــجــــورم مــن و مــن کـــنــــار در  او کـه گـفت توان کـه با کنم؟ چـه

کارى استعداد خاصى الزم است. آيا براى از بديهيات است که براى هر 
خداشناسى استعداد الزم نيست؟ مهمترين موفقيت در زندگى انسان 

رسد. آيا ممکن است   پايان نمى  خداشناسى است، زيرا نتايج آن هرگز به
نصيب هر شخص  يزدان  ان و عشق بهايم يعنى بزرگتوفيق در اين آرمان 

  ان شايسته اين ارمغانند؟وجد  نااليقى شود؟ آيا مردم ظالم و بى
ايماِن   بسيارى از منکران دين و يزدان، بر اين تصورند که خداوند نيازمند به

 مردماناند. اين   خالق جهان کرده  آنها است، و اگر مؤمن شوند لطفى به
دهند و از   دانند که با اين طرز فکر و تصّور، چه نعمتى را از دست مى  نمى

دانستند، سراسيمه   کنند. اگر مى  محروم مى هايى خود را تا ابد  چه بخشش
شتافتند و با قبول يک دنيا منّت در برابرش در نهايت   سوى خدا مى  به

شدند. اين   ايستادند، و لطف و عنايتش را خواستار مى  بندگى و خضوع مى
دانند که خداوند رويش را از آنان که   نمى رحمت يزدانمحرومان از لطف و 

عاشق جمالش نيستند، در پس هزار پرده پنهان دل و جان طالب و   به
يابند که چه نعمتى   دارد. اين منکران تنها پس از سفر از اين سرا، در مى  مى

بهره و نصيب   هائى بى  اند و از چه الطاف و بخشش  را از دست داده
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اند. اين چنين است نقشه آفرينش انسان و مهمترين اصل رابطه خالق   مانده
  ه چنين بوده و خواهد بود.با بندگانش. پيوست
پنهان و آشکار است:  گفتاردر اين  يزدانتوصيف  ترين  برترين و جامع

." اين توصيف تر است  از هر آشکارى آشکارتر و از هر پنهانى پنهان پروردگار"
. گاهى يک نقص در چشم، ما را است در آيات حضرت بهاءاهلل بکار رفته

دارد. آيا چشم   شش، باز مىاز ديدن آفتاب، با آنهمه عظمت و درخ
بصيرت ما مشمول همين قانون نيست؟ آيا چشم بصيرت همه مردمان از 

  تعصب و توهم، پاک و مبّراست؟ بنابر شهادت يزدان:
  حضرت بهاءاهلل  ١١.پاک بايد تا بستايد چشم پاک بايد تابشناسد و زبان

ت ــاى اس  هـچـهى، دريـات الـک از آيـر يـريم، هـاک بنگـم پـشـچ  هـر بـاگ
ت ـکمـرار حـمانى، اسـاى آسـه  ابـاهى. در کتـگ  آائى و ـمه دانـشـرچـس  هـب

پنهان از کسانى که چشم بصيرتشان را : پروردگار پنهان و آشکار است
  نگرند.  ها مى  آن کتاب  کسانى که با ديده بينا به  بندند، آشکار به  مى

ايمان داشتن يعنى چه؟ خدا ايمان دارند.   گويند به  بسيارى از مردمان مى
اهى چه ثمرى دارد؟ شما گ  آ وجود خود و ديگران ايمان داريد. اين  شما به

وجود هندوستان و چين و ژاپن ايمان داريد. اّما احساسى هم درباره آنها   به
او   شناسيد دوست شويد؟ نسبت به  توانيد با کسى که نمى  داريد؟ آيا مى

ا، ايمان بدون احساسات عاشقانه، احساسى داشته باشيد؟ در رابطه با خد
هاى درونش را   ها و شگفتى  اى است که پرورش نيافته و زيبائى  غنچه

رسد که   وجودش مى هدِف   شود و به  ننموده. اين غنچه هنگامى شکوفا مى
  هاى عشق ببار آورد.  ميوه

نخستين گام در راه پرورش روح و روان و شادى و سعادت انسان، 
، مانند دو بال شناسائى و عشق. عشق و عاشقىاست، و سپس  خداشناسى



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى   
١٤  

ايمان راستين بدون شناسائى، و شناسائى راستين پرندگان، بايد توأم باشند. 
اى است تاريک، و   . شناسائى بدون عشق، خانهبدون عشق ممکن نيست

  عشق و عاشقى بدون شناسائى، بنائى ناپايدار.
عشق شايسته معشوق خدا محبوب ما، مقصود ما، و معشوق ماست. تنها 

" است. پس از ديدار، جز بهشت ديداراست. شناسائى و ايمان، کليِد "
اى نداريم. آيا ممکن است خالق جهان را که کمال   عشق ورزيدن، چاره

بينيم، و باو عشق نورزيم؟ آيا   هاست به  ها و شادى  مطلق و منشأ و منبع زيبائى
  تر تصور نمود؟  بتوان آرزو و آرمانى واالتر و محبو  از عشق مى

پس معدوم شود نفسى که در راه عشق تو جان نبازد، و مفقود شود وجودى که در 
ذکر تو زنده نگردد، و دور شود   طلب وصل تو سر نيندازد، و بميرد قلبى که به

هاى باديه عشق را   جان طالب قُرب [نزديکى] نشود و مشقت  هيکلى که به
  حضرت بهاءاهلل  ١٢نچشد.

  صفات خدا
دهند و لکن او را   ىبرخى گواهى م و ،شناخته و گواهى دادهبعضى 
  حضرت بهاءاهلل  ١٣.اند نشناخته

بکار  نام ٩٩گويند که در آيات قرآن مجيد در وصف پروردگار،   دانشوران مى
. خوبست براى رعايت اختصار تنها يکى از آن آيات را که رابطه است رفته

  رار دهيم:کند، مورد نظر ق  ما را با خالق ما روشن مى
  .َنبِّىْء ِعَباِدي انِّي اَنا اْلَغُفوُر الرِحيُم َو ان َعَذاِبي ُهَو اْلَعَذاُب االِليمَ 

  ۴۹-۵۰سوره حجر، آيات   
  دردناک است. ، عذابىبندگان من خبر ده که من بخشنده و مهربانم، اّما عذابم  به

بندگانش  سه صفت از صفات خود در رابطه با  در آيه پيش، خداوند به
  کند:  اشاره مى
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 غفور و بخشندهفضل : 
 رحيم و مهربانمحبّت : 
 مجازات کنندهعدالت : 

در اين دنيا بايد سرنوشت جاودانى خود را بر عدالِت خدا بنا کنيم، نه 
و  عدالت خدا  بخشندگِى خدا که نشانۀ فضل و رحمت اوست. بايد به

رحمتش اميدوار فضل و بخشش و   يقين نمائيم، اّما بهش حساب و کتاب
ش، حِق خدا و تمامًا در دست باشيم. عدالت حِق ماست؛ فضل و بخش

  .خدا
ها را بما   کند، و اين درس  آيه پيش روابط اصلى انسان را با يزدان روشن مى

  آموزد:  مى
 .خداوند ما را دوست دارد، عاشق ماست و بما نزديک است 
 کند.  از روى فضل و رحمت با ما رفتار مى 
 بخشد.  يق آن نيستيم بما مىآنچه را ال 
 رسد.  حساب ما نيز مى  اّما بنابر حکم عدالت، به 

ترين نشانه درايت و عقل و   اهى از عدالت پروردگار، نخستين و روشنگ  آ
  حکمت است:

ِتيَك َبْغَتًة َوَتُقوُم  حاِسْب َنْفَسَك ِفي ُكلِّ َيْوٍم ِمْن َقْبِل اْن تَُحاَسَب، الن اْلَمْوَت َيا
  حضرت بهاءاهلل  ١٤لَى اْلِحساِب ِفي َنْفِسَك.عَ 
حساب تو برسند. زيرا مرگ ناگهان   حساب نفس خود برس، پيش از آنکه به  به
  .)حساب نفس خود برسى (اعمالت را توجيه دهى  . آنگاه بايد بهآيد  سراغت مى  به

 ِّ ر هو    أْصُل کّل الش حضرت بهاءاهلل  ١٥.غفال العبد عن مواله و إقبالُه ِالى ما سواها  
  نفس و هوٰى است.  به او از خدا و توّجه بنده ريشه و منشأ هر بدى، غفلت
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١٦  

  توان در اين دو بيان يافت:  سرنوشت انسان و رابطه انسان را با يزدان مى
  ١۵٦سوره بقره، آيه   .انا ِللِّه َوانـا الَْيِه َراِجعونَ 

  گرديم  سوى خدا باز مى  ما مال خدائيم و به

  حضرت بهاءاهلل  ١٦.هلل کاَن اهللُ لَه کانَ َمن 
  هر کس براى خداست، خدا هم براى اوست.

  



  
٢  

  

  انسان کيست و چيست؟
توان شناخت. اين کتاب در پرتو آن نور نگاشته   انسان را تنها در نور خدا مى

  شده.
و  وّ نُ ّو و دُ لُ آنچه سبب عُ   نفس خود و به  هانسان است ب در معرفت...اّول رازِ طِ 

  حضرت بهاءاهلل  ١...فقر است عزّت و ثروت و

  حضرت بهاءاهلل  ٢.کتاب نفس را بايد مطالعه نمود

. از زيبائى و کمال و تصويرى از جمال و کمال اوست انسان شاهکار خدا
وديعه نهاده. آيا تصويرى برتر از   در انسان به يزدانهرچه ممکن است، 

  
   ِفضائلى است که   اشاره به نخستين زيور):(اّول  رازِ طِ  .، يا زيور: زينت و نقش و نگار جامهرازط

  رساند.  مقام بلند انسانيت مى  بخشد و ما را به  روح انسان زينت مى  به
  بلندى و پستى، (بلندى مقام روح و سقوط آن).علو و دنو :  
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١٨  

 

ش و لطف و عشق يزدان توان تصّور نمود؟ بخش  تصوير خالق جهان مى
  بندگانش چنان است که آنها را آئينه جمال خود فرمود:  به

  ٢٦ آيه، ١تورات: پيدايش، فصل   خدا انسان را شبيه خود آفريد.

 َتْقِويٍم 
ِ
نَساَن ِفي اْحَسن ۴سوره تين، آيه   .لََقْد َخلَْقَنا اْال  

  راستى انسان را در نيکوترين اعتدال آفريديم.  به

  ٣سوره تغابن، آيه   .َوَصوَرُكْم َفاْحَسَن ُصَوَرُكْم َوالَْيِه اْلَمِصيرُ 
  سوى اوست.  هاى شما را نيکو آراست. فرجام به  تصوير آورد، و صورت  شما را به

روح انسان، بدون عشق شمعى است خاموش. عشق خدا اين شمع را 
  نمايد:  افروزد و نور نهفته در آنرا مى  مى

خود  [وجود] اسماء و صفات و مرآت کينونت مظهر کلّ ...سان راان[پروردگار] 
 [در پرده] و محجوب انسان مستور در حقيقِت ...لکن اين تجلّياتو...قرار فرمود

مستور  [چراغ] راجشمع و سِ  چنانچه شعله و اشّعه و انوار در حقيقِت  ،ستا
  حضرت بهاءاهلل  ٣.اين شمع و سراج را افروزنده بايد حال...است

آثار زيبائى و کمال در سراسر آفرينش آشکار است. خداوند جميع 
  موجودات را در حد کمال، براى ما آفريده:

  ٧سوره سجده، آيه   .الِذي اْحَسَن ُكل َشْيٍء َخلََقهُ 
  آن کسى که هر چيزى را نيکو آفريد.

 ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهلْ م
ِ
  .َتَرى ِمن فُُطورٍ  ا َتَرى ِفي َخْلِق الرْحَمن

  ۳ سوره ملک، آيه  
بينى. بار دگر بنگر!. آيا در خلق   آهنگى) نمى  در آفرينش خداوند تفاوتى (عدم هم

  بينى؟  او نقصانى مى
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عقول و  جامع و کامل خلق فرموده که اگر جميع صاحبان نع خود راشأنى ُص   هب

جميع خود را قاصر و عاجز  ،نمايند...ترين خلق او را  اراده معرفت پست ،أفئده
  حضرت بهاءاهلل  ٤.نمايند مشاهده

زيبائى و کماِل ما، مانند غنچه در درون ما پنهان است، و تنها با کوشش  اّما
و  شوند  هاى درون ما شکوفا مى  يزدان شگفتى  و کاوش و ايمان و عشق به

  رسند:  ثمر مى  به
٥صيقل تربيت ظاهر شود.  جوهر انسانيّت در شخص انسان پنهان است، بايد به

  حضرت بهاءاهلل  
  :نهند  عرصه جهان مى  پيامبران قدم به

از حجاب ستر و پرده خفا  ،گشته تا وديعه الهيّه که در حقايق مستور و مختفى
  حضرت بهاءاهلل  ٦.نورانى از فجر الهى سر بر آرد چون اشراق آفتاب

آنچه در ما رويد، و   اين جهان کشتزارى است که در آن بذر وجود ما مى
  رسد:  منصه ظهور مى  پنهان است به

َماَواِت اْو ِفي  ْو ِفي السٍة مِّْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي َصْخَرٍة ان َتُك ِمْثَقاَل َحبَها انا َيا بَُني
  ۱٦سوره لقمان، آيه   .اْالْرِض َياِت ِبَها اللُه ان اللَه لَِطيٌف َخِبيرٌ 

ها و   در تخته سنگى يا در آسمان باشى که وزِن دانۀ خردلى  هم اى پسر من! اگر تو
  اه است.گ  آآورد. خداوند بس لطيف و   منصه ظهور مى  زمين باشد، خداوند آنرا به

امروز روزى است بزرگ و مبارک، و آنچه در انسان مستور بوده، امروز ظاهر 
  حضرت بهاءاهلل  ٧شود.  شده و مى

  
  جمع فؤاد. دل، قلب، عقل.اَفئده : 
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٢٠  

 

  طبقات بناى انسانيت
ظهور رسد تا اليق انسانيت شود؟ اگر   فضائلى بايد از انسان به چه صفات و

  ى تشبيه کنيم، طبقات آن از اين قرارند:بنائ  روح انسان را به

  طبقات بناى انسانيت

  زير پايۀ بنا

 کارى:  راستگوئى و درست 
اگر نفسى  .فضائل انسانى است جميعصدق و راستى اساس 

 ع  ممنو ه عوالم الهىيّ در کلترّقى و تعالى  از ،از آن محروم ماند
  حضرت بهاءاهلل  ٨.گردد

نخستين 
  طبقه بنا

 :انصاف و عدالت 
  ٩.آن  امور منوط به اّول انسانيّت انصاف است و جميع

  حضرت بهاءاهلل  

َواَذا َحَكْمتُم َبْيَن الناِس ان َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل ان اهللَ ِنِعما َيِعُظُكم 
  ۵۸سوره نساء، آيه   .َكاَن َسِميًعا َبِصيًراان اهللَ  ِبهِ 

عدالت بگرويد. اين   کنيد، به  و چون ميان مردمان داورى مى
دهد. پروردگار شنوا   شما مى  نيکوترين پندى است که خداوند به

  و بيناست.

  حضرت بهاءاهلل  ١٠اَحب االْشَياِء ِعْنِدي إالْنصاُف.
  ترين چيزها نزد من انصاف است.  محبوب

 عشق و محّبت:   روشنائى بنا
  حضرت عبدالبهاء  ١١محبّت نور است در هر خانه بتابد.
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  طبقات بناى انسانيت

  زيور بنا
 :ادب 

] اّول از براى هيکل انسانى ادب   راِز [زيوربگو! اى قوم طِ 
  حضرت بهاءاهلل  ١٢است.

  باالترين
  طبقه بنا
  تاِج بنا

 حد نيستى:  فداکارى و فروتنى به 
  حضرت بهاءاهلل  ١٣.هللِ اَْخَضَعُکم َو اَْتَقاُکماِعْندَ ِاْعلَُمْوا ِباَّن اَْکَرَمُکْم 

و  ترين  خضوعترين شما نزد خدا با   يقين بدانيد که گرامى  به
  ترين شماست.  متّقى

 الحقيقه اين مقام  فى ،دنده  ىمترجيح را بر خود  که سايرين  آنان
 حضرت بهاءاهلل  ١٤.مقام است فوِق 

گر باشند و جانفشانى يکدي اران الهى مجذوب و مفتونيد يبا
  حضرت عبدالبهاء  ١٥.گر کننديکديدر حّق 

سوى خدا، چه صفات و فضائلى الزمند؟ آيا با يک خروار   در سير و سفر به
توان   بار از خياالت و تصورات و خرافات و باورهاى قومى و اجدادى، مى

 نظر از ؟برداشت گامى دانائى سوى  سوى خدا يافت و به  راه راست را به
مقام بلند   جوينده راستين چه کسى است؟ چه فضائلى انسان را به خدا،

رسانند و جويندۀ شايسته را در شناسائى حقيقت يارى   انسانيت مى
صفت  ٢٤اين جوينده را با ذکر  کتاب ايقاندهند؟ حضرت بهاءاهلل، در   مى

اى از بناى   توان مهره  را مى و فضائل هر يک از اين صفاتکنند.   بما معرفى مى
  انسانيّت دانست:

  



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى   
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  :جوينده حقيقت بايد
 وِم ـلـرۀ عـاراِت تيـبـعنى "غـها ي  دانسته عـجميرش را از ـاطـخ

  اکتسابى" بشويد.
  تعّصب، ترس، احتياط، خودخواهى، [قلبش را از هر آلودگى

 پاک و مطهر سازد. ]و بدبينى...
 مردمان.  او نظر نمايد، نه به  خدا توّکل کند، و به  به  
 طرفى داورى نمايد.  و کمال بىانصاف   به  
 .از امور دنيا و منافع شخصى فارغ شود  
 ".خود را بر احدى ترجيح ندهد"  
 ".افتخار و استکبار را از لوح قلب بشويد"  
 صبر و شکيبائى دل بندد.  به  
 فايده   بى تکلّمرا شعار خود سازد و از  [سکوت] "ُصمت

  احتراز کند."
 رگز قدم نگذارد."آن عرصه ه  "غيبت را ضاللت شمرد و به  
 قليل قانع باشد و از طلِب کثير فارغ."  "به  
  مصاحبت با مردم وارسته را غنيمت شمرد، و دورى از مردم

  دنياپرست و متکبّر را نعمت شمرد.
 ذکر يزدان پردازد.  در سحرگاهان به  
 کمال هّمت و کوشش در طلب مقصود و موعود بکوشد.  به  
 بسوزاند. آتش عشق و ذکِر معشوق  "غفلت" را به  
 ".از آنچه غير خداست "چون برق درگذرد  
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  :جوينده حقيقت بايد

 احسان و عطا، محرومان از نصيبان نصيب بخشد و  "بر بى 
  ندارد." دريغ

 انسان."  "رعايت حيوان را منظور دارد تا چه رسد به  
 .از محبوب، جان دريغ ندارد  
  خلق، از حّق احتراز نجويد." ]سرزنش[ "از شماتِت  
 براى غير نپسندد."پسندد،   آنچه براى خود نمى 
 آن وفا نکند.  نگويد آنچه را که به  
 درگذرد و  [چيرگى] "از خاطئان [خطاکاران] در کمال استيالء

 طلب مغفرت نمايد."
 "حقارت ننگرد  قلم عفو در کشد و به [گناهکاران] بر عاصيان. 

  ١٦مجهول است. خاتمه سِن زيرا حُ 

  فرمايند:  مى سپس مقصود از ذکر اين صفات را در يک جمله خالصه
  ١٧و غير معبود را معدوم شمرد. ،خدا را فنا داند سالک و طالب بايد جز

" يا مجاهدفرمايند، پس از تحّقق اين شرايط و کسب اين فضائل، واژه "  مى
اين وعده خالق ما  ١٨آيد.  ى" درباره رهرو راه راستى، صادق مکوشا  "
  ماست:  هب

  ٦۹سوره عنکبوت، آيه   .لََنْهِدَينُهْم ُسبُلََناَوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا 
  کنيم.  هاى خود هدايت مى  راه  باشند، البته آنها را به کوشاکسانى که بخاطر ما 

  
   ُعاقبِت خير، سرنوشت نيک.خاتمه نسح : 
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دهند. بدون   صفات و فضائل پيش، تصويرى از انسان را بما نشان مى
پرورش آنها، انسان مانند گلى زيباست که نشکفد و پرده از رخ بر ندارد، 

اين فضائل   ماند و غنچه بميرد. چه زيباست انسانى که روحش بهغنچه ب
آراسته است. چه شادمان و کامران است انسانى که از اين جواهر معنوى 

اين صفات تزيين   مند است. چه بلند و ارجمند است روِح انسانى که به  بهره
  يافته.

يُِّب َيْخرُُج َنَباتُُه ِباْذِن َربِِّه وَ  َنِكًداَواْلَبلَُد الط الِذي َخبَُث َال َيْخرُُج اال.  
  ۵۸سوره اعراف، آيه   

اراده پروردگار پرورش بخشد. اما خاک ناپاک جز   سرزمين پاک گياهش را به
  خاشاک حاصلى نپرورد.

  زار خس  در باغ الله رويد و در شوره  باران که در لطافت طبعش خالف نيست
  سعدى    

  



  
٣  

  

  خودشناسى يعنى چه؟
  حضرت بهاءاهلل  ١.نفس خود  هانسان است ب در معرفت...اّول رازِ طِ 

  حضرت بهاءاهلل  ٢...لمن َمَضْت ايّاُمُه و ما َعَرَف َنفسه صُل الُخسَرانِ أ
سر آمده، اّما خودش را   است که روزهاى عمرش بهريشۀ ضرر و زيان از آِن کسى 

  نشناخته...
دهد. تا   اى است که ما را آنطور که هستيم بما نشان مى  "خودشناسى" آئينه

نبينيم، کامرانى و شادمانى پايدار براى ما  خود را آنطور که هستيم تصوير
ممکن نيست. اين تصوير نقاط ضعف ما و در نتيجه خطرات سفر زندگى را 

نمايد. بدون خودشناسى، زندگانى ما در اين دنيا مانند مسافرى   بما مى
است که با شتاب در راهى پر خطر، پر از پيچ و خم، در سفر است. تنها 
  

   ِنخستين زيور براى روح انسان.طراز اّول. : زيوررازط : 
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دنيا ممکن است زندگى ما را تباه سازد و ما را يک خطا در يک پيچ و خم 
  ژرفاى بال و گناه بيافکند.  به

خودشناسى بدون خداشناسى ممکن نيست. زيرا تنها خالق ما، ما را آنطور 
ياِد   شناسد. در بسيارى از آيات، خداوند نقاط ضعف ما را به  که هستيم مى

  بعضى از آنها نظر نمائيم.  آورد. شايسته است به  ما مى
  خودپسندى

نگر و   ترين و دشوارترين گام در راه انسان شدن، غلبه بر نفِس نزديک  مهم
ها همواره در کاوش و کوشش   نظر است. اين نفس در همه انسان  کوتاه

است. بدون شناسائى اين نفس، خودشناسى ممکن نيست. اين کتاب در 
هاى اين نفس را خاطرنشان   هاى بعد، صفات، تمايالت، و هوس  فصل
  سازد.  مى

شايد بزرگترين مانع در راه خودشناسى، پسنديدن افکار و باورهاى خود 
دارد که افکار و باورهاى ديگران را آنطور   است. اين تمايل ما را بر آن مى

  که هست، نبينيم و نشناسيم.
 ،بکاهد از چيزهائى است که زيان آرد و از بزرگى مردمان پاکى ،پاکى از آاليش

  حضرت بهاءاهلل  ٣.اگر چه نيک باشد ،و آن پسنديدن گفتار و کردار خود است

ما بايد همه بندگان خدا را از دل و جان دوست خود شماريم. اين دوستى، 
دوست داشتن خدا و خلقت خدا   شود و به  از دوست داشتِن خود آغاز مى

خوِد ما   به زندگى، و  خدا و به  يابد. دل ما بايد سرشار از عشق به  خاتمه مى
تواند   سرمايه چگونه مى  ديگران عشق ورزيم. انسان بى  باشد تا بتوانيم به

  ديگران ببخشد؟  به
  کى تواند که شود هستى بخش؟  ذات نايافته از هستى بخش
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اّما ميان خوددوستى و خودپسندى تفاوت بسيار است. خوددوستِى ما از 
ست بداريم، اّما گيرد. چطور ممکن است خدا را دو  خدادوستى ريشه مى

خدا و   اعتنا باشيم؟ منشأ خوددوستى، عشق به  تصوير خدا در خودمان بى  به
بزرگ   همۀ بندگان خداست؛ منشأ خودپسندى عشق به  گسترش آن عشق به

داشتن خود و کوچک ديدن ديگران است. نخستين الزمه خودپسندى اين 
چه هستيم تر از آن  تر کنيم تا خود را بزرگ  است که ديگران را کوچک

  بينيم. اسرار بسيار در اين آيات پنهان و آشکار است:  به
  ١٠٨سوره انعام، آيه   .َكَذِلَك َزينا ِلُكلِّ امٍة َعَملَُهمْ 

  چنين اعمال هر اّمتى را در نظرشان زيبا جلوه داديم.  اين

  ۱۲سوره يونس آيه   .َكَذِلَك ُزيَِّن ِللُْمْسِرِفيَن َما َكانُوْا َيْعَملُونَ 
  کند.  جلوه مى زيبا کاران در نظرشان  رفتار خطاچنين   اين

بندگان خود اختيار داديم، آنها را   آموزد که به  در آيات پيش، خداوند بما مى
کنند در نظر خودشان زيبا   آنطور آفريديم تا بتوانند هرچه هستند و هرچه مى

  پسندند.  آنرا بهو  جلوه دهند
اش را   تواند هرطور بخواهد چهره  مىهر يک از ما نقاشى است ماهر که 

ها را زيبا نمايد.   ها را بپوشاند و چشم  ها و چروک  عيب، جلوه و جال بخشد
بندگانش عطا فرموده تا با آزادى و اختيار،   خداوند اين توانائى را به

  ميل خود بر صفحه روزگار بنگارند.  سرنوشت خود را به
درست يا نادرست از خود، در هر يک از ما در آغاز زندگانى، تصويرى 

بينيم. اگر   کنيم و از دريچه آن تصوير، زندگى را مى  ذهن خود رسم مى
خود و   بينيم. اگر به  خود و زندگى بدبين باشيم، تمايل داريم بدى به  به

بينيم. تغيير اين تصوير پس از   زندگى خوشبين باشيم، تمايل داريم نيکى به
اين   مز موفقيت يا شکست ما مرتبط بهبلوغ بسيار دشوار است. ريشه و ر
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تر، موفقيّت و خوشبختى ما بيشتر   تصوير است. هرچه اين تصوير درست
اسرار خوشبختى و شکست و بدبختى ما بيشتر.  ،تر  هرچه نادرستو است، 

  سعادت انسان در اين بيان آشکار است:
نصاف و هو خروُج العبد ع َرأُس ُکلِّ ما َذَکْرَناُه لََک  و  ن الوهم و التّقليدهو اال

 َفرحضرت بهاءاهلل  ٤.فى کّل أالمور بالبصر الحديد و المشاَهدةُ ...ُس الت  

فرمايند که سرآمد آنچه براى تو ذکر نموديم، رعايت اين   در گفتار پيش مى
  اصول و شرايط است:

 انصاف 
 آزادى از توهم و تقليد 
 تحقيق و تفرس 
 تيزبين.جميع امور با نگاهى   و نظر نمودن به  

اگر مردم عالم اصول چهارگانه پيش را راهنماى زندگى خود نمايند، جهان 
و سرمنشأ  سرآمدآموزد که   در گفتار پيش، خالق ما بما مىآئينۀ جنان شود. 

بينيم، نه آنطور که   ها اين است که هر چيزى را آنطور که هست به  همه نيکى
ما هستيم. هر ديِد ديگر از بينيم، خوِد   خواهيم. نخستين چيزى که ما مى  مى

گيرد. چرا مردمان از هر گروهى باشند، افکار و   اين ديد سرچشمه مى
  باورهاى خود را دوست دارند؟

  ۵٣سوره مؤمنون، آيه   .ُكل ِحْزٍب ِبَما لََدْيِهْم َفِرُحونَ 
  است. باورهاى خود راضى و شادمان هر گروهى از

  فرمايند:  همين آيه مى  حضرت بهاءاهلل در اشاره به
  ٥.دانند  ىحزبى خود را حّق دانسته و م هر

براى آزمايش، هزار نفر از بزرگترين پيشوايان و علماى مذهبى جهان را از 
هاى گوناگون گرد هم آوريد و از آنها بخواهيد که مّدت يکسال   ها و فرقه  آئين
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ند. اتفاق نظر رس  مباحثه کنند و بکوشند تا درباره مسائل مهم دين و آئين به
اين کار چه خواهد بود؟ چند نفر از آنها تغيير دين خواهند داد؟  ۀجينت
ود ـهاست که از وج  رنـوردارند. قـلم و هوش سرشار برخـلماى دينى از عـع

  اهند، پس چرا اتفاق نظر ندارند؟گ  آيکديگر 
روح خود   اهى و دانائى را بهگ  آانسان خودپسند و از خودراضى، درهاى 

از خانه ديگران برتر ، هرچه هم بد باشد، کسى خانه خود رابندد. اگر   مى
داورى  ماند. عقيده خود را برتر شمردن، مانع  بداند، البته در خانه خود مى

  درک حقيقت در گفتار ديگران است. درست و
 ّدسـقـتاب مـکاى ـبرهـاره خـدرب ابىـگاه کتـدر دانش ارانمـکـيکى از هم  هـب
ظهور آئين بهائى دادم. آن همکار مسيحى کتاب را خواند و خيلى تعريف   به

کرد. گفتم: "دوست داريد جلد دّوم را هم بخوانيد؟" گفت: "من کليسايم 
ظهور   به کتاب مقّدسرا خيلى دوست دارم!" براى او مهم نبود چه خبرهائى 

او را خاطر   آئين بهائى داده. او از کليساى خودش راضى بود. اين رضايت
  از کشف حقيقت باز داشت.

 شعبه هست. ٠٠٠,٢٠در آئين مسيحى، بنابر يک دائرةالمعارف، حدود 
راضى و  هاى خوداز باورها بنابر شهادت يزدان: "  از آن شعبه يکهر  وانرپي

 " اگر چنين است، دردى ندارند که درمان کنند. بعکس، آنها.شادمانند
رسند؟   اين مقصود مى  د. از چه راه بهرضايت خود بيفزاين  که به تمايل دارند
هاى ديگر نگاشته شده.   هائى است که بر ضد آئين  مطالعه کتاب ،بهترين راه

آنها  تر و با نيازهاى زمان سازگارتر، بر اندوه و نگرانى  تازهاهى از آئينى گ  آ
آنها. شما با صد نفر با عقايد  شادمانى رضايت خاطر و افزايد، نه بر  مى

پسندند   نظر خود را مى—درصد ٩٨شايد —مختلف صحبت کنيد. اکثر آنها
  

  I Shall Come Again 
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دينند، ممکن است بگويند که بهترين عالج   شمرند. اگر بى  و درست مى
دينى است. پيروان اديان، رقيبان خود را گمراه   ها، بى  براى همه بدبختى

  نگرند.  ىيکديگر م  نظر حقارت به  شمرند، و به  مى
زيبا جلوه دادِن آنچه ما دوست داريم، حائز چنان  ودن حقيقت نموپنهان 

دو گروه تقسيم   اهميتى است که خداوند بندگان خود را بر اساس آن به
فرموده. کسانى که خودشان را از خودشان و حقيقت را از خودشان پنهان 

ديگر را آنطور که نامد. تنها کسانى که خودشان و هر چيز   " مىجندارند "  مى
خواند. پايه انسانيت ما، راستى و درستى و   " مىانسانبينند، "  هست مى
بينى ماست. بدون اين پايه، انسانيت ما سخت در خطر است.   حقيقت

کم قانع نباشيم. بلندى   خواهد که به  خالق ما که عاشق ماست، از ما مى
  اوست.خدا و بندگان   بينى ما و عشق ما به  مقام ما در حقيقت

٦.آنچه سبب ارتفاع مقامات شماست  همايم بن  ىشما را وصيّت م !عالم اى اهل
  حضرت بهاءاهلل  

  



  
٤  

  

  خانه  نظرى به
  جاودانى انسان

  آيا بهشت و دوزخى هست؟
  اند:  گروهى از شعرا اين دنيا را آخرين منزل ما دانسته

  منزل هستى اين است آخرين  هر که باشى و ز هر جا برسى
  :اّما حقيقت چنين است

  منزل هستى اين است اّولين  باشى و ز هر جا برسىهر که 
  پروين اعتصامى  

  ها در انتظار ماست:  بنابر گفتار پروردگار، پس از اين سرا، عالم
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گفتم. من   شما چنين نمى  در خانه پدرم، قصرهاى بسيار هست. اگر چنين نبود، به
  )۲، آيه ۱۴فصل حضرت مسيح (انجيل يوحنا،   سازم.  ميروم و براى شما جائى آماده مى

  يزدان، بقاى روح انسان است:  پايه ايمان و عشق به
  حضرت عبدالبهاء  ١.ه استيان الهياد ّس اساسِ اُ  ،بقاى روح

آن   اين سرا بستگى داريم و به  دست برداشتن از اين جهان آسان نيست. ما به
ورزيم. جدائى از معشوق و معاوضه جهان پيدا با سراى ناپيدا بسيار   عشق مى

ياد آوريم و   اين جهت، دوست نداريم که رويداد مرگ را به  دشوار است. به
اين گمان که شايد از سخن ما،   يا درباره آن سخنى بگوئيم و بشنويم، به

سراغمان بيايد! اّما برخالف ميل ما و   ياد آورد و به  فرشته مرگ ناگهان ما را به
ت قضا چنين امضا نموده برد. دس  تصور ما، آن فرشته هرگز ما را از ياد نمى

  و بر صفحه تقدير نگاشته.
ميهن ما و مسکن جاودانى ما جاى ديگر است. زيرا ما جانيم نه جسم، روح 
و روانيم، نه تن. آيا جايز است که در شناسائى ميهن جاودانى خود در حد 

رسد؟ بر خالف تصور بسيارى   امکان نکوشيم؟ از دانستن چه زيانى بما مى
بقاى جاودانى انسان،   اهى از سراى جاودان و اطمينان بهگ  آاز مردمان، 

  افزايد، از جمله:  دهد و بر شادمانى ما صد چندان مى  زندگانى ما معنا مى  به
 دوام و بقاى روح ما.  اميد به، بخشد  بما اميد مى 
 دانيم   کاهد، زيرا مى  از غم ما، هنگام از دست دادن عزيزانمان، مى

 اند.  آنها زنده و پاينده
 دانيم که ما جواهرات گرانبهاى   افزايد، زيرا مى  ارزش و مقام ما مى  به

ر دوش را ـراتـواهــدى، جـردمنـرد خـچ فـانيم. هيـهــق و مالک جـالـخ
 ريزد.  نمى

  
   ِها.  پايه پايه اساس: اُس  
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 کاهد.  از ترس ما از مرگ، مى 
 بخشد،   پندار و گفتار و رفتار نيک را در روح ما پرورش مى  عشق به

فضيلتى را که در اين جهان بدست آوريم،  دانيم هر ارمغان و  زيرا مى
 تا ابد از آِن ماست.

 نگر که در همه ما در کاوش و کوشش   از قدرت و تسلط نفس نزديک
دهد که در نقشه آفرينش   اين نفس اخطار مى  کاهد. زيرا به  است، مى

حساب و کتابى در کار است، و هرگز راه فرار از نتايج رفتار براى 
 احدى ممکن نيست.

بخشد که در کسب   اهى از نقشه الهى براى بقا و هستى ما، بما نيرو مىگ  آ
ديگران، هدف و آرمانى   فضائل معنوى بکوشيم و جز خيرخواهى و محبت به

دانيم که سرمايه حقيقى ما روح ماست، و   در دل و جان نپروريم. زيرا مى
نه گو  قدِر فضائل ماست. دست روزگار اين  ارزش ما در برابر خالق ما به

هاى جاودان را هرگز از دست ما نربايد و مانند ثروت ما در اين دنيا،   گنج
  ديگران نسپارد.  به

جهان جاودان توجهى ندارند و از آن سخنى   چرا بسيارى از مردمان به
دانند با عقل و خرد سازگار نيست.   اند و مى  گويند؟ زيرا آنچه شنيده  نمى

دارى با اين ميزان سازگار نيست، ميزان داورى ما عقل و خرد است. اگر پن
  پذيرش آن دشوار است.

هاى "متشابه" يا نمادين   هاى آسمانى، دوزخ و بهشت با واژه  در کتاب
هائى مانند: آتش، نهرهاى شير و عسل، و حورى و   اند، واژه  وصف شده

ها را که معناى   غلمان. علماى نادان و ظاهربين در همه اديان، اين واژه
اند. اين پيشوايان، با فکر قشرى خود   ظاهر گرفته  ابه دارند، بهنمادين يا متش

اند و خداشناسى را که بزرگترين بخشش يزدان و   از قدر و مقام دين کاسته
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اند. اين   مقدار ساخته  افتخار انسان است، در نظر خردمندان، خوار و بى
  پرستان است:  نظران و پوست  بيت از مولوى، وصف حال اين کوته

 پوست را بهر خران بگذاشتيم  آن مغز را برداشتيمما ز قر
در جهان جاودان و روح و روان، نه آتش سوزانى هست، نه آب جوشانى؛ 

ها، معانى معنوى   گونه واژه  نه شير و عسلى هست، و نه حور و غلمانى. اين
  دارند:

آتش فراق، سوختن  از دورى از معشوق و محبوب،   آتش
  است.م شادى و عشقيعنى از خالق ما که سرچشمه 

هى که موجب ـرار الـاهى از اسگ  آام روح ما، ـعـط  شير و عسل
  زندگى و شادى و پرورش روح ماست.

اسرار و افکار بکر و تازه و زيبا. اين اسرار، مانند   حورى
  دارند.  زيبارويان خود را از نامحرمان پنهان مى

ِغلمان
  (جوانان)

جوانان روحشان  بندگان و خدمتکاران يزدان که مانند
  سالم و نيرومند است.

امه ــارش را در جـفتـرار گـانى، پروردگار اسـهاى آسم  ادت کتابـابر شهـبن
ر و نادان که اين سبب مردم متکبّ   دارد. به  تشبيهات از نامحرمان پنهان مى

ناظرند، بجاى اظهار عجز و بندگى در برابر آن اسرار، آنها را  "قشر"  تنها به
  دهند.  مورد تمسخر و تحقير قرار مى

ترين سهم   مهم نادان و ظاهر بيندر سقوط قدر و مقام دين و ايمان، پيشوايان 
و  انديش  سادهپيروان   را داشته و دارند. اين خواستاران مقام و منصب، به

آموزند که اگر دگرانديشان را بکشند و خود کشته شوند،   متعصب خود مى



    خانه جاودانى انسان  : نظرى به٤فصل   ٣٥
رسند، از   پايان مى  هاى بى  شادى  روند و به  بهشت جاودان مى  به درنگ  بى

يابند! اين پيشوايان ظالم و اين پيروان   هفتاد و دو حورى دست مى  جمله به
شان ناله و فرياد   آغوش و همدم دائمى  دانند که پس از مرگ، هم  نادان نمى

  فغان است، نه حوريان و بهشتيان.و 

  آمادگى براى جهان جاودان
چقدر موجب شگفتى و تأثر است. بيشتر مردم عصر ما، بدون کمترين 

روند.   اهى از نقشه يزدان براى شادى و سعادت انسان، از اين جهان مىگ  آ
آسانى جاى نيازها و کمبودهاى معنوى آنها   هاى اين دنياى فانى، به  سرگرمى
ثروت و   بستگى به  دهد. دل  آنها نمى  گيرد و مجال جستجو و تأمل به  را مى

کوشش و کاوش ندارد.   نعمت و راحت اين دنيا بسيار آسان است، نيازى به
نگر چنان ما را مفتوِن جلوه و جالى اين "دنياى پيدا"   نيروهاى نفِس نزديک

  د.گذارن  کنند که فرصت تأمل درباره "دنياى ناپيدا" براى ما نمى  مى
خاصى است. گاهى کمترين  قوانينالزمه سالمت روح ما، رعايت اصول و 

اصول، نتايج ناگوار دارد. براى مثال، گوش داخلى  لغزش و انحراف از اين
است براى حفظ تعادِل ما. کمترين  عضوىرا در نظر گيريد. اين گوش 

سازد. روح ما نيز در معرض   اختالل در آن، زندگانى را بکلى مختل مى
چنين خطرى است. انحراف از اصول اخالقى و معنوى، آرامش و تعادل ما 

  ريزد.  را درهم مى
خالقى مهربان که بندگانش را تنها بخاطر عشق آفريده و نياز   بدون ايمان به

، و براى هر يک از آنها ادهروابط عاشقانه با خودش را در نهاد آنها نه  به
نگاشته، احساس  شانلوحه تقدير بهترين را خواسته و سرنوشتى جاودانى بر

نخواهيم،  چه بخواهيم چه نيست. ممکن انسان راىب پايدار شادى و آرامش
ما را چنين ساخته و چنين نيازى در روح و جان ما گذاشته. استثنا  ،خالق ما
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خدا مانند نياز جسم   از اين قانون براى احدى ممکن نيست. نياز روح ما به
  بدون هوا ممکن است؟هواست. آيا زندگى   ما به

کوشند تا   ها مى  نظر آوريد. اين پيشروان قافله دانش، سالدر فضانوردان را 
دانند که راحت و   خود را براى زندگانى در فضا آماده سازند. آنها نيک مى

اهى و اين گ  آآمادگى آنها در زمين است. اين   بقاى آنها در آسمان، بسته به
که پيش از سفر براى حفظ جان خود، بهر دارد   احساس، آنان را بر آن مى

دهند، مبادا در فضا با کمترين خطرى روبرو شوند.  در کوشش و کاوشى تن
آن مفتخرند، اّما از خطر نيز سخت   ورزند و به  آنها بکار خود عشق مى

  اهند که کمترين قصور و خطا، نتايجى ناگوار در پى دارد.گ  آباخبرند. زيرا 
ندگانى در هر دو جهان، بايد چنين باشد. بر ماست که ز  نظِر ما نيز نسبت به

اين زندگانى عشق ورزيم و با نيت و نظرى آسمانى و رفتار و گفتار و   به
مراحل کمال رسانيم، مبادا   ود را بهخ ،است پندارى نيک که شايسته انسان

اى در زندگانى جاودانى   غفلت و قصور در اين دنيا، کمترين خطر و خدشه
آورد. زيرا بنابر شهادت خالق ما، پس از سفر از اين سرا، جبراِن ما ببار 

  غفلت و قصور ممکن نيست.
  ٢.ها و عصرها نخواهد شد  تالفى آن در قرن ،امروز از نفسى فوت شود آنچه

  حضرت بهاءاهلل  

ق ـالــخح مـا که تـصويـرى از واسـت. ر يستىـنر از ـتـهـب هستىت، ـهى اسـديـب
ر اين ـاطــت بخـه اسـايستـت. شـش اوسـضل و بخشـترين فـبزرگه ـانـت، نشـاسـم

آستان يزدان برآوريم   نياز و نماز و ستايش و نيايش به  بخشش بزرگ، دست به
 و محبوب زيور هستى بياراست و معشوق  جاى آوريم که ما را به  و شکر و ثنا به

نين ـچ  ا و بهـوف  بىچـنين عـاشقى   ت اگر بهـى اسـپاسـاسـدر نـقـت. چـواسـود خـخ
ق و ــالــان خـميمعـشـوق، ق و ـاشـش عـقـيم. نـاشـتنا بـاع  ى بىـششـقى و بخـعش
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ترين رابطه است. هر عشقى و هر   مخلوق، برترين نقش و زيباترين و پر شکوه

خاک در  اى  اى در عالم هستى در برابر اين بخشش بزرگ، چون ذره  رابطه
  برابر افالک است.

زيور هستى آراسته، ما را براى نيستى و فنا نخواسته.   را بهخالق ما که ما 
ها براى   ها براى هر يک از ما داشته، و هدف  ها براى ما ساخته، نقشه  عالم

هر يک از ما بر صفحه روزگار نگاشته. چقدر جاى تأثر و شگفتى است که 
نگر را برتر شمريم و   هاى نفس نزديک  بجاى پذيرش نقشه يزدان، هوس

  ريم:نظر و مستبد بسپ  حاکمى چنان کوته  جاودانى خود را به سرنوشت
بادهاى   هآن را ب ،ستا دست قدرت من شمع دلت برافروخته !با يگانه اى بيگانۀ

  حضرت بهاءاهلل  ٣...و هوى خاموش مکن مخالف نفس

سيف عصيان شجره اميد  .مأيوس تو مأنوسم و تو از من  همن ب !اى خاک متحرّک
 و من .تو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور  هحال ب و در جميع .ترا بريده
 .براى خود پسنديدى منتهى  و تو ذلّت بى ،زوال براى تو اختيار نمودم  عزّت بى

  حضرت بهاءاهلل  ٤.کن و فرصت را مگذار آخر تا وقت باقى مانده رجوع

است، نه  و روان بنابر نقشه يزدان، اين دنيا جاى آمادگى براى دنياى جان
آب و ِگِل اين جهان. بايد اين زندگانى را با   سراى آسودگى و آلودگى به

عشق و شوق بگذرانيم، و نقش خود و مقام و مسئوليت خود را در اين سرا 
خاطر آوريم که زندگانى ما در اين دنيا مانند سفر در   هرگز از ياد نبريم، و به

خطر   آسمانى ما را به فضا است. انحراف از نقشه سازنده ما، سرنوشت
دارد. پايۀ نقشه   مقصود از زندگانى باز مى  اندازد و ما را از رسيدن به  مى

جهان جاودان است، واّال نقشه هستى   يزدان، براى سعادت انسان، ايمان به
  نقش بر آب است و زندگانى انسان سراب:

  البهاءحضرت عبد  ٥.ه استيان الهيادها]   [پايۀ پايه ّس اساسِ اُ  ،بقاى روح
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صاحب نيستيم، براى هر   آموزد که ما بى  دوام و بقاى روح، بما مى  ايمان به
هيچ وجه فرار از "نقشه   يک از ما حساب و کتابى در کار است، و به

  " براى احدى ممکن نيست.آفرينش
  بهاءاهللحضرت   ٦حاِسْب َنْفَسَك ِفي ُكلِّ َيْوٍم ِمْن َقْبِل اْن تَُحاَسَب.

  حسابت رسند.  برس، پيش از آنکه به خود حساب  به

  ١۵٦سوره بقره، آيه   .نا ِللِّه َوانـا الَْيِه َراِجعونَ اِ 
  گرديم  سوى او باز مى  خدائيم و به از آنِ ما 

هاى اين   عدالتى  سبب بى  آورند، به  خدا ايمان نمى  بسيارى از کسانى که به
جاودان است. جهان   به نعدم ايمان آنا ،عالم است. مشکل اين منکران

دانند که بنابر نقشه آفرينش، اين دنيا جاى کاشتن است، سراى   آنها نمى
  جاودان جاى ثمر برداشتن.

عدالت يزدان ممکن نيست. ما   جهان جاودان، اطمينان به  بدون ايمان به
خدائى که از نخستين نشانه   توان به  دانيم. آيا مى  مردمان ظالم را انسان نمى

  بهره است عشق ورزيد؟  دالت، بىانسان بودن، يعنى ع
ام از ظلم  اد نمودهيکوتاه نمائيد که قسم  از ظلم دست خود را !اى ظالمان ارض

  حضرت بهاءاهلل  ٧.احدى نگذرم

داورى و عدالت پروردگار مافوق تصور ماست. بنابر نقشه آفرينش، هرچه در 
شمار   بى هاى  اين دنيا انجام دهيم، نتايج آن تا ابداالٓباد بارها در عالم

  هاى گوناگون، بما خواهد رسيد.  صورت  به
و البته اگر  ،در آن عالم داده خواهد شد...صورتى  هاحقاق هر حّقى در هر عالمى ب

  حضرت بهاءاهلل  ٨...حّق نشده احقاق ،ن باشدير ايغ

تصور آيد. درباره اين   اهميت اعمال ما در اين دنيا بيش از آن است که به
  گفتار بيانديشيد:
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، دينما  ىدر هر عالمى صورتى دارد و جلوه م ،عاملى ظاهر شود عملى از هرهر 
نتيجه اعمال خود   [تا هر کس به ع الحسابيجزى کّل نفس بما کسبت و انّه سريل

  حضرت بهاءاهلل  ٩يقين او حسابرِس سريعى است.]  برسد. به

. هرگز انسانى نبوده و جاودان، انسان موجودى است يزدانبنابر شهادت 
پايان   انتها رسد. وجود انسان آغاز دارد، اّما بى  نخواهد بود که وجودش به

سوى خداست. در   است. زندگانى ما در اين دنيا نخستين گام در سفر به
رويم. اين   اى مى  عالم تازه  فاصله اين آغاز و ابديت، هر چندگاه يکبار، به

  شمارند.  ها بى  عالم
هلل عوالم النهاية بما النهاية لها و ما احاط  العوالم فاعلم بانّ   و اما ما سألت عن

  حضرت بهاءاهلل  ١٠بها احد اّال نفسه العليم الحکيم.
شمار.   هائى است بى  را عالم پروردگاراى، بدان که   ها" پرسيده  آنچه درباره "عالم

اهى گ  آنهايتى براى آنها نيست. و کسى جز نفس خداوند عليم و حکيم از آنها 
  ندارد.

رفتار ما در   ، متکى بهها  عالمسرنوشت ما در هر يک از  نقشه آفرينش،بنابر 
صورتى که خاص آن   به ىرفتار هر ها،  اين دنياست. در هر يک از آن عالم

کند. اگر با کسى با لطف و محبت رفتار کنيم، آن   عالم است، جلوه مى
فرت اى مناسب با محبت دارد. و اگر با کسى با دشمنى و ن  جلوه زيبا رفتار

اى خاص خود دارد. آنچه در اين دنيا از   نيز جلوه زشت رفتار کنيم، آن رفتار
  از روح ما. و منظرى ما سر زند، هميشه با ماست و عضوى

بنابر شهادت پروردگار، اگر از پيش بدانيم که نتايج رفتار زشت و ناروا در آن 
سته چقدر افزاست، و نتايج رفتار نيک و شاي  آور و غم  ها چقدر شرم  عالم

هاى زيبا و خوشبو   آور است، در گلزار زندگانى ما تنها گل  افتخارآميز و شادى
مقدار هرگز در آن گلزار   شوند. خار و خس و گياهان سّمى و بى  شکوفا مى

  :رويند  نمى
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طيبه و  تأثيرات اعمال و اقوال  اگر نفسى به...تأثيرات اعمال غافل نباشيد از
از او ...و جز خير محض ،هيچ مکروهى التفات ننمايد  ابدًا به ،لع شودمطّ  خبيثه

  حضرت بهاءاهلل  ١١.ظاهر نشود

در معنا و تأثيرات گفتار پيش قدرى بيانديشيد. اگر عامه مردمان اين گفتار را 
شود؟ آيا براى پرورش وجدان و   حقيقت آن يقين نمايند، چه مى  بپذيرند و به

هى و از اين باور، مشّوق و محّرکى اگ  آ توان از اين  ، مىترّقى و تکامل انسان
  تر تصّور نمود؟  قوى

اين پيامد ابدى، در حفظ ما از خطا و   اين وعده و به  يقين و ايمان راستين به
د، مؤثرتر و ـور آيـصـت  ه بهــا، از هرچـه  ىـکـب نيـکس  هـويق ما بـاروا، و تشـتار نـرف

  نيرومندتر است.
هاى شيرين و   خبرى و نادانى است. ميوه  بسيارى از بالهاى دنيا، بى اءمنش

رويند. از بذر   اهى مىگ  آبخش، تنها در گلشن دانائى و   دلنشين و جان
توان انتظار داشت؟ دانائى بما توانائى   نادانى، جز خس و خار چه مى

مقصود از   بخشد که نقش خود را در اين دنيا بشناسيم، و در رسيدن به  مى
  ذر، غفلت نورزيم.زودگ سفرزندگانى خود در اين 

در باره زندگانى پس از مرگ، آنچه را الزم است بدانيم، خالق ما بما 
توانيم تا حدى از وضع روحى خود   ها، مى  آموخته است. بر اساس آن آموزه

شماِر   هاى بى  اه شويم. بنابر اين گفتار، ميان اين عالم و عالمگ  آدر آن سرا 
  آفريده، شباهت بسيار هست: ديگرى که پروردگار براى ما و بخاطر ما

بهر اسم و رسم و بهر صورت و وصف  ،و عالم حدود ن عالم ناسوتيآنچه در ا
ظهورى و شهودى مناسب  ،در هر عالمى از عوالم الهى شود]،  [مى دهيده و شنيد

  
  پاک و ناپاک.طيّبه و خبيثه :  
  :عالم اجسام، عالم مادى. عالم ناسوت 
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 گريگر و صورت و وصفى ديگر و رسم دياسم د  هو ب .با آن عالم دارد ميو مال
  حضرت بهاءاهلل  ١٢.ديگشا  ىمد و رخساره ينما  ىجلوه م

رفتار نيک بيشتر پردازيم و   آموزند که هرچه در اين دنيا به  آيات الهى بما مى
رفتار نيک کمتر   تر باشيم، در آن دنيا شادتريم، و هرچه به  خدا نزديک  به

تريم. دورى از خدا   پردازيم و از خدا دورتر باشيم، در آن دنيا غمناک
تشبيه شده. احساسات ما با انسانيت ما  نور  هخدا ب  ، و نزديکى بهآتش  به

توان انسانى بدون احساسات تصور نمود؟ در آن دنيا   آميخته است. آيا مى
همه ، ما يا تشويش روانشادى يا غم ما، افتخار يا شرمندگى ما، و آرامش 

  نتيجه و ثمِر زندگانى ما در اين دنياست.
تعبير دارند؟ آيا الزم است تفسير و   آيا احساسات و عواطف انسان نياز به
يعنى چه؟"  يا آرامش و ترسو  ،بپرسيم: "شادى و غم، يا افتخار و شرم

َمِعيَشًة آموزد که زندگانى در دوزخ، زندگانى سختى است (  خالق ما بما مى
  دانيم؟  " را نمىسختى). آيا معناى "َضنًكا
سم است، يقين در آن سرا آتشى در کار نيست. زيرا آتش براى سوختن ج  به

نه جان. از اين گذشته، بعيد است که عاشق، معشوِق نااليق خود را تا ابد 
طعمه آتش سازد. اّما حساب احساسات جداست. زيرا احساسات در اين 
دنيا سهم مهمى از زندگانى ماست. با شادى زيستن، و از غم آزاد بودن، 

  آرزوى ماست.
 طعمآيا جدائى از خدا موجب غم ما در اين دنيا نيست؟ عاشقان خدا که 

دهند، اّما از   . جان مىشمرند  اند، آنرا از جان عزيزتر مى  اين عشق را چشيده
دارند. اين عشق با روحشان آميخته است و هميشه از   اين عشق دست برنمى

ز اين سرا، آِن آنهاست. احساسات ما در دو دنيا شبيه است، پس از سفر ا



   
خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى
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اهى بيشتر از سرنوشت جاودانى خود، هم غم و اندوه ما و هم گ  آبخاطر 
  شود.  مراتب بيشتر مى  شادمانى ما به

پرسند: "پس خدا   بينند، سپس مى  بسيارى از مردمان در اين دنيا ظلم مى
حساب ظالمان برسد؟" اگر آنها بدانند که سرنوشت ظالمان   کجاست که به

واهند ـمان خـال ظالــح  ش، بهـاى اين پرســت، بجـچيساودان ـهان جـدر ج
  گريست:
 [مردم نيک] برارو از براى اَ  ،اشرار نار است براىاز  ،الهى حکم محکِم  ]  [بنابر
  حضرت بهاءاهلل  ١٣.نور

اند که ارتکاب اعمال زشت و ظالمانه و   آسمانى شهادت دادههاى   کتاب
آفريننده   و عشق به ،غصه جاودانىآفريننده، موجب پشيمانى و   اعتنائى به  بى

و ابراز آن عشق با رفتار و گفتار و پندار نيک، موجب آرامش و شادمانى 
جاودانى بنده است. نام اين غصه و پشيمانى را دوزخ، و نام اين شادمانى 

گونه مجازات و پاداش، شايسته و   اند. آيا اين  و افتخار را بهشت نهاده
مجازات و پاداشى شايسته و عادالنه است؟  عادالنه نيست؟ اگر نيست، چه

اگر تجربه احساساتى مانند پشيمانى و افسردگى و تشويش و نگرانى عادالنه 
وجدان است؟ آيا کسانى   نيست، پس چه مجازاتى شايسته مردم ظالم و بى
گناه   ها نفر از مردم بى  که موجب شکنجه و کشتار هزارها و حتى مليون

جاودان در جوار يزدان مسکن يابند؟ آيا اين اند، بايد در بهشت   شده
هاست،   مردمان، جز "نار" يعنى آتش دورى و فراق از خدا، که منبع شادى

  توانند انتظارى داشته باشند؟  مى
  حضرت بهاءاهلل  ١٤.ديده و نخواهد پوشينپوش چشمحّق از ظلم ظالمان 

دهند که الزم نيست از جزئيات زندگانى خود در جهان   آيات الهى نشان مى
اهى بيش از حد زندگانى ما را در اين دنيا گ  آاه شويم. زيرا گ  آجاودان 
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حدى که گروهى از مردمان از غايت ترس و تشويش، و   سازد، به  مختل مى

گروهى ديگر، از غايت شادى و شعف، آرامش و ثبات خود را از دست 
  دهند:  مى

ر يهاى مختلفه غ  صورت  هب هم از ظهورات اعمال و افعال و اقوال کهو اگر بخوا
شمار  [بى محصوره

  
 مِ يب ،شرح دهم و پرده بردارم ،دينما  ىدر عوالم الهى جلوه م ]

عروج  عزّ رحمن مقاعدِ   هابدان را بگذارند و ب هيست که از طرفى نفوس قدسا آن
قالب تهى  ،ةالباطل ةايخوفا عما عملوا فى ح ،ظالمه رهيو نفوس شر ،ندينما
  حضرت بهاءاهلل  ١٥.کنند

ريا، ايمان و عشق خود را   مؤمنين راستين يعنى کسانى که با رفتار نيک و بى
رسانند، در نظر يزدان بسيار عزيزند. بخاطر اين عّزت،   اثبات مى  خدا به  به

گونه   فرمايد. اين  آنها عطا مى  تصور ما آيد و نيايد، به  خداوند هر نعمتى که به
  خبر خوش بارها در گفتار پروردگار تکرار شده:

اگر اين مقام ِباَسِره کشف شود، جميع ارواح قصد صعود نمايند و عالم منقلب 
  حضرت بهاءاهلل  ١٦.مشاهده گردد

اَبره [سوراخ سوزن]  مِّ قدر سَ   االرض آن مقاِم اقدِس ابهٰى به  اگر بر جميع من على
  حضرت بهاءاهلل  ١٧تجلّى نمايد، کّل از فرح و سرور هالک شوند.

اّن القلم ال يقدر ان يتحرّک على ذکر هذاالمقام و علوه و سموه على ما هو 
اهلل رّب العرش والثرى ليشتعل فى   عليه...لو يّطلع احد على ما قدر له فى عوالم

  حضرت بهاءاهلل  ١٨فع االقدس االبهٰى.الحين شوقا لذاک المقام االمنع االر
طور که هست، بپردازد.   ذکر اين مقام بلند و ارجمند، آن  قلم قادر نيست که به
آنچه در عوالِم الهى برايش مقدر شده (باو تخصيص يافته)   اگرکسى (مؤمنى) به

  
  :درجات بلند در بهشت جاودان.  اشاره به مقاعد عزّ رحمن  
  از ترس اعمالى که در زندگانى باطل خود مرتکب شدند. ة:الباطل ةخوفا عما عملوا فى حيا 
  جهان جاودان.  : قصد پيوستن بهقصد صعود: کامًال. ِباَسِره: مقام و مرتبت مؤمنين راستين. اين مقام 



   
خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى
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آن مقام بلند و ارجمند و مقّدس و پر شکوه، ناگهان   اه شود، از شوق رسيدن بهگ  آ
  ور خواهد گشت.  شعله جانش

لَْو  ،عالَم پردازد انفاق  هالبتّه ب ،دين مقام نمايادراک ا اگر چشمى باز شود و
 ِف ينح ِف يهاى ضع  ن جانيا  هب چه رسد [اگر صاحب آن باشد]، ُکْوُن ِمْنهُ يَ 

  حضرت بهاءاهلل  ١٩.هير باقيه غيهاى فان  ن ماليو ا ،قدر  بى

[چيزهاى  عياز بدا ،فوق آنچه استماع شده ،خلق شده از براى مؤمن مقاماتى
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠...منتهاى الهى  هاى بى  نعمت تازه]

هاى آسمانى، بهشت و دوزخ   بار ديگر الزم است بخاطر آوريم که در کتاب
ظاهر   ها را نبايد به  اند. اين توصيف  هائى نمادين و متشابه وصف شده  با واژه

ا دارند. براى دانستن تفاوت ميان احساسات م  اى به  گرفت. آنها اشاره
ياد آوريم. مثًال   بهشت و دوزخ، کافى است احساسات خود را در اين دنيا به

احساسات ما در هنگام بيمارى چيست؟ اگر روح ما بيمار است، اگر 
افسردگى يا تشويش خاطر گرفتاريم، چه احساساتى داريم؟ چه تجربياتى   به

خبر خوشى براى ما آورد، چه عواطفى شوند؟ اگر کسى   موجب شادى ما مى
کنيم؟ در هنگام جشن و ميهمانى و معاشرت با دوستان و   تجربه مى

گونه عواطف و احساسات را نيز   عزيزانمان چه احساساتى داريم؟ شبيه اين
  در عالم جاودان خواهيم داشت.

روح ما پس از مرگ همان روحى است که در اينجا داشته و داريم. بنابر 
اند. با اين تفاوت که افسردگى و   حساسات ما در دو دنيا بسيار شبيهاين، ا

کسالت ما در اين دنيا هر اندازه ادامه يابد، در برابر رنجورى ما و غم و 
  حساب نيايد.  پريشانى ما در آن دنيا، آنچنان کوتاه است که به

  
  بخاطر رسيدن به ثروت و عزت  فانى : بخشيدن ثروت اين عالمانفاق عالم: بخشيدن مال. انفاق

  جاودانى.
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بعضى در  .گر ممتازنديکديشئون از  عيدر جم اجسام،  در اوقات تعلّق به ارواح

ن بعد يهمچن .تّال ذِ نقص و مَ  هدرج و بعضى در ادنىٰ  ،علّو ادراک و کماالت
  حضرت بهاءاهلل  ٢١.از موجودين فرق و امتيا ،هيعوالم اله  هرجوع ب از

ايم، و پس از سفر از اين سرا چه   اين جهان آمده  بدون اينکه بدانيم چرا به
باغى بس   گرسنه و تشنه بهسرنوشتى در انتظار ماست، مانند کسى هستيم که 

هاى زيبا راه يابد، و   شکوفههاى شيرين و دلنشين و   زيبا و دلگشا پر از ميوه
ها، براى يافتن غذا تنها   ها بر فراز شاخه  شکوفهها و   آن ميوه  بجاى نگريستن به

ها، از اين باغ بيرون رود،   ها و بخشش  خبر از آنهمه نعمت  زمين بنگرد و بى  به
آن باغ دلگشا، و   روانش راه يابد که ديگر رجوع به  اهى بهگ  آو و هنگامى پرت
ها ممکن نباشد. احساسات و عواطف چنين انسانى   آن نعمت  دستيابى به

پس از روبرو شدن با چنين سرنوشتى، چگونه است؟ آيا حسرت و زيانى از 
  توان تصور نمود؟  اين بيشتر مى

بهشت ديدارش   را بهتکرار و اصرار ما   خالق ما که عاشق ماست، به
خواند. از دست عاشق دلباخته، جز اظهار عشق چه کارى ساخته است؟   مى

  بندگان، در گفتارش چون آفتاب تابان و درخشان است:  عشق يزدان به
و  ،آخر رسيد  هها که ب و چه وقت ،که در گذشت و چه روزها ،چه شبها که رفت

سعى  .نياى فانى َنَفسى بر نيامداشتغال د  هو جز ب ،آمده انتها  هها که ب  چه ساعت
 و ،گذرد  ىعمرها چون برق م .چند َنَفسى که باقى مانده باطل نشود نمائيد تا اين

مور از ا ديگر چاره از دست رود و .مقرّ و منزل گيرد [خاک] راْب ها بر بستر تُ   فرق
و منير گشته و تمام حجبات فانى را  فانوس روشن  شمع باقى بى .شست

  
  پيش از مرگ.اجسام  در اوقات تعلق به : 
   ٰترين.  : پائيناَدنى  
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دل و   بى !و اى عاشقان .بشتابيد و بر آتش زنيد پروا  بى !پروانگاناى ...سوخته
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢...بيائيد معشوق برِ جان 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣.تكيّ تك لبريّ عط ٔالّن هذا أعظم...أي رّب فاستقمنا على حبّك
بندگان   ترين بخشش تو به  اى پروردگار! ما را بر محبّتت استوار نما...زيرا اين بزرگ

  توست.

  
  اينکه   اى است به  اشاره فانوس روشن و منير گشته و تمام حجبات فانى را سوخته:  شمع باقى بى

اند از ميان برداشته، راه   هائى را که مانع شناسائى حقيقت  اش، پرده  پرتو پروردگار در گفتار فرستاده
  راستى را براى ما هموار و روشن ساخته، و مانعى ميان ما و معشوق آسمانى ما نگذاشته.



  
۵  

  

 رمز خودشناسى
  انسان در برابر حقارت

  عظمت کيهان
اهى از عظمت جهان هستى است. نفس گ  آيکى از رموز خودشناسى، 

نگر تمايل دارد که ما را از آنچه هستيم بزرگتر، و جهان هستى را از   نزديک
کوچکتر بما جلوه دهد. براى اينکه نقش خود را در مدت  آنچه هست،

اقامت کوتاه خود در اين دنيا بشناسيم، الزم است بر اين تمايل و عدم 
تعادل تسلط يابيم، واّال ممکن است جلوه و جالى اين دنيا از بينش ما 

  مقصود از زندگانى باز دارد.  بکاهد و ما را از رسيدن به



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
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قدرى تأمل نمائيد. آيا عالم وجود را حدود و درباره عظمت جهان هستى 
نهايت"   ثغورى است؟ مرز عالم در کجاست؟ آيا در مغز انسان تصور "بى

  گنجد؟  معنا و مفهومى دارد؟ آيا چيزى بدون مرز در عقل انسان مى
  شمار است.  هاى بى  عالم ماّدى تنها يکى از عالم

  حضرت عبدالبهاء  ١.ستا انيپا  نامتناهى و بى...هيه الهيعوالم روحان

اند، در عالم   وحى الهى سخنى نگفته  بنابر گفتار حضرت باب، که جز به
  :نوع انسان هميشه بوده و خواهد بودآفرينش، 

  حضرت باب  ٢.خرى نخواهد بودآاّولى نبوده و ،از براى خلق او

حساب  آيند نيز از حدّ   تعداد پيامبرانى که براى هدايت مردمان آمده و مى
  خارج است:

 رسل و ارسالِ  ،خلق از عددِ  [عالم وجود] آنچه ممكن است در امكان عددِ   هب
  حضرت باب  ٣.كتب فرموده وخواهد فرمود انزالِ 

ه ـهان از آنچـترش جـسـه گـد کـيابن  مندان درمىـذرد، دانشـگ  ه زمان مىـرچـه
ميليارد  صدها  به شده شناخته ىها  کهکشان اند بيشتر است. تعداد  پنداشته  مى
ت ـاى اس  ا نقطهـظمت، تنهـت و عـعـمسى ما با آنهمه وسـه شـومـد. منظـرس  مى

ورى ـغـدود و ثـتى حـهان هسـوان براى جـت  ا مىـآي ا.ـه  انـشـدر يکى از آن کهک
  تصور نمود؟

ى از ـکـا يـبينيم، تنه  ا مىـه مـالمى کـه عـد کـنـرآنـدان بـمنـشـارى از دانـيـسـب
  اند:  اين حقيقت شهادت داده  نيز بههاست. حضرت باب   عالم

  حضرت باب  ٤...بوده و هست.انتها]  [بى از براى خدا، عوالم ما النهايه

ه ـى کـراتـار، کـمـش  م بىـوالـن عـدر اي دان،ـمنـشـارى از دانـيـسـر بـر نظـابـبن
هائى مانند ما در آنها ساکن باشند بسيارند. قدرى تأمل نمائيد. در   انسان



    : رمز خودشناسى۵فصل   ٤٩
شمار چقدر   شمار، در اين کرات و عوالم بى  هاى بى  هزارهطى گذشت 

اند؟ جاى ما ميان آنها کجاست؟ هر يک از ما   مردمان مانند ما آمده و رفته
ايمانى ما چه زيانى   ه نفعى و از بىچاز ايمان ما آئيم؟   حساب مى  چقدر به

خالق   ها به  شمار، چه تعدادى از انسان  ؟ در اين کرات بىرسد  خدا مى  به
کنند؟ بنابر شهادت پروردگار،   اعتنا بودند؟ آنها کجا هستند و چه مى  خود بى

زندگانى آنها بسيار سخت و دشوار است. آن زندگانى و سرنوشت را 
  خودشان برگزيدند.

چه بخواهيم چه نخواهيم، طراح روزگار چنين خواسته و مقدر داشته. ما جز 
نقشه   اعتنائى به  ريم. بىاى ندا  تسليم و اظهار بندگى در آستانش، چاره

روح ما، ظلمى که پيامدش هرگز پايان   آفرينش، ظلمى است آشکار به
  نخواهد يافت، ظلمى که موجب ندامت ابدى است.

دعوت آفريننده خود اعتنا   اگر در مدت کوتاه اقامت خود در اين دنيا، به
 مقصود از زندگانى خود نرسيم،  ننمائيم، در شناسائى او نکوشيم، و به
ميلياردها مردمانى ديگر که ارمغان   سرنوشت ما چه خواهد بود؟ ما نيز به

هدر دادند، خواهيم پيوست، و مانند آنها در غم و   گرانقدر زندگانى را به
منتهاى عالم هستى بسر خواهيم برد. آيا ضرر   ناپذير در فضاى بى  اندوه پايان

توان   ى از اين بيشتر مىتوان تصور نمود؟ آيا ظلم  و زيانى از اين بزرگتر، مى
روح خود روا داشت؟ بنابر نقشه آفرينش، سرنوشت هميشگى خود را در   به

  کنيم:  اين دنيا انتخاب مى
اگر [انسان] در اين عالم مؤمن شود، در کل عوالم در جنّت است، واّال در دوِن 

  حضرت باب  ٥[غيِر] آن.

ن زمان ينى و ايگر نبيد ن وقت رايرا که ايز ،شمر متيوقت را غن!...اى بنده من
  حضرت بهاءاهلل  ٦.ابىيهرگز ن را



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
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آنچه گفته شد، مبنى بر تصّور و خيال و ساخته و پرداخته خاطر يکى انسان 
ها، توضيح و تشريح گفتار و اخطار خالق و عاشق ماست،   نيست. اين نوشته

 خالقى که بيش از تصّور  ما، ما را دوست دارد، عاشقى که ما را تنها بخاطر
اين عشق اعتنا   عشق آفريده است. چقدر ناشکرى و قدرناشناسى است که به

ها   سرمنشأ شادى  وفا را از نزديکى به  اين دنياى زودگذر و بى  نکنيم، و توّجه به
  برتر شمريم.

خالق ما از زبان فرستادگانش، ما را هزارها بار خوانده و آنچه اندرز است 
شمار است. براى بيدارِى   انه او بىهاى عاشق  نامه  بما آموخته است. دعوت

اعتنا، اخطارهاى شديد نيز مانند "آتش ابدى در دوزخ"   مردم غافل و بى
سوى بهشت   داده است، شايد آن غافالن از فراش غفلت برخيزند و به

کنيد چه کارى است که پروردگار براى بيدارى   ديدارش بشتابند. فکر مى
بعضى از آن   فته است؟ حال بهبندگانش ننموده و چه سخنى است که نگ

  هاى عاشقانه توجه کنيد:  نامه  ها و دعوت  گفته
 چه که او ،خود را از درياى بخشش يزدانى دور منمائيد :اى دوستان !بگو

بسيار نزديک آمده. آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده. بر يک دستش آب 
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
٧!بشنويد بشنويد !اى دوستان! بشتابيد بشتابيد .چشم روزگار مانند آن نديده

  حضرت بهاءاهلل  
در  زدانىيهاى بخشش  چشمه! گاناى بند .پروردگار است شيستا ،آغاز گفتار

د و يره پاک شوياز خاک ت کتايارى دوست ي  هتا بد ياز آن بنوش ،جوش است
٨.ديجانان نمائ شهرِ  د و آهنِگ ياز جهان بگذر .ديئآگانه در يکوى دوست   هب

  حضرت بهاءاهلل  
  

  " 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)." چنين گويد خداونداين صورت بکار رفته: "  به عهد عتيقاصطالح در 



    : رمز خودشناسى۵فصل   ٥١
جهد نمائيد تا صاحب مقامى شويد که باقى باشد و هيچ صاحب قدرتى قادر بر 

  حضرت بهاءاهلل  ٩اخذ آن نباشد.
امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست يکتا فرمايد:   اى دوستان! يزدان مى

  حضرت بهاءاهلل  ١٠گاه سازد و آزادى بخشد. را و بپذيريد آنچه را که بندگان را آ

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

  حضرت بهاءاهلل  ١١گاهى معادله ننمايد.  درياى آ
 چون خار و جوهرِ  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
د و از لقاى يمثال ببوئ  ىب لد و از گُ يئآبوستان وصال در  هد بيد که شايبکوش و از تن

١٢.ديمعنوى غافل نشو صباِى  خوشِ  مين نسيو از ا .ديبر [بهره] زوال حّصه  ىب

  حضرت بهاءاهلل  
يمنع انّه على خسران  قل يا قوم ال تمنعوا انفسکم عن فضل اهلل و رحمته و َمن

  حضرت بهاءاهلل  ١٣.عظيم
مداريد. هر کس بگو! اى مردمان، روح خود را از فضل و رحمت يزدان محروم 

  زيان بزرگى دچار شده.  خود را محروم دارد، به
  



 



  
٦  

  

  شناسىانسان 

  بخش اّول

  هاى سست و  حلقه
 شکننده در شخصيت انسان

روح ما از نظر  بايد بدانيم کهانسان شناسى و خودشناسى،  توفيق در براى
چه  .خطراتى است ها و  لغزش عاطفى، اجتماعى، و معنوى در معرض چه

دارد، و چه رفتارى   مقصود از زندگى باز مى  نقاط ضعفى ما را از رسيدن به
اين تحقيق از سه راه ممکن  موجب ترقى و تعالى و شکوفائى ماست.

  است:



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
٥٤ 

 

اند. از زندگانى آنها چه   ها در اين دنيا زيسته  . پيش از ما نسلبررسى تاريخ
يا شکست  توان آموخت؟ چه تصميماتى موجب موفقيت  هائى مى  درس

آنها شد؟ نقاط ضعف آنها چه بود؟ سرنوشت آنها آزمايشگاهى است که در 
توان انسان را شناخت. از بررسى رويدادها و رسومى که موجب   آن مى
 ها آموخت.  توان درس  آنها شد، مى يا ترقى سقوط
  ١...شويد اهگ  آ بينيد و  هب .آينده است گذشته آينه !اى داراى چشم !بگو

 بهاءاهللحضرت   

در کتابهاى آسمانى مراجع بسيار درباره صفات و  .کتابهاى آسمانىبررسى 
توان يافت. آيا کسى بهتر از خالق ما، ما   تمايالت و نقاط ضعف انسان مى

 شناسد؟  را مى
هدف روانشناسان، شناسائى روح و روان انسان  .تحقيقات علمىبررسى 

ما را در انسان شناسى يارى  است. مطالعات و تحقيقات اين دانشمندان نيز
 دهد.  مى

همانطور که جسم ما در معرض صدها و شايد هزارها بيمارى قرار دارد، روح 
 براى خودشناسى و انسان شناسى، ما نيز در معرض خطرات بسيار است.

ها و   ه آداب و رسومى ميان ملتچ صفاتى در انسان و الزم است بدانيم چه
  آنان گشته. اقوام جهان، سبب سقوط و ترقى

هاى سست و   حلقه"براى بهبود و تقويت روح و روان، نخستين گام، شناسائى 
ما  ها  اين حلقه در شخصيت انسان و آداب و رسوم مردمان است. "شکننده

عادات و  ايند. اگر ندار  را از شناسائى حقيقت و داورى عادالنه باز مى
انى و کامرانى خود صد شادم  ، بهبر آنها فائق شويمتمايالت را بشناسيم و 

  .ترين حلقه آن است  قدرت هر زنجير برابر با سستزيرا  ،افزائيم  چندان مى
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  ها  پذيرفتن شايعات و شنيده
اى   عقيده پذيرفتن نظر وهاى سست در شخصيت انسان،   از جمله حلقه

  بدون تحقيق است.
تحقيق و بيشتر مردمان تمايل دارند آنچه را که اطرافيانشان باور دارند، بدون 

ها در جميع عصرها شايع   قوم ۀجستجو، بپذيرند. اين رسم و روند، ميان هم
شمار بر روح مردمان،   بات در طى اعصار بىبوده و هست. تسلط انواع تعّص 

انسان  شخصيت و اين بيمارى مزمن در حلقه سستآشکارترين نشانه اين 
ت و دشمنى نظر حقار  به ،يتاست. چرا مردمان بخاطر تفاوت نژاد و ملّ 

اند؟ موجب   اند؟ چرا مردان خود را برتر از زنان دانسته  يکديگر نگريسته  به
  تعصب ميان پيروان اديان چيست؟

بعضى از ادراک او  نکهيالهى چون صبح نورانى ظاهر و الئح بوده. ا امر
 کلماِت  شِ يآال  هکه گوش و قلب را ب ستا آن  هنظر ب ،اند مانده [در پرده] محتجب
  حضرت بهاءاهلل  ٢.اند ناس آلوده

  پذيرفتن ظّن و گمان
هاى سست و شکننده در شخصيت انسان، پذيرفتن   يکى ديگر از حلقه

" بجاى تحقيق و جستجو است. بيشتر مردمان تمايل دارند حدس و گمان"
بزنند، خيالى و تصورى نمايند، سپس آنچه  ىکه در ذهن خود حدس

هاى   ارند. اين حلقه سست را کتابگذرد، حقيقت پند  خاطرشان مى  به
  اند:  ياد ما آورده  تکرار به  آسمانى به

ن َال يُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيا الظ ا إَنَظن الْكَثرُُهْم اِبُع ا۳٦سوره يونس، آيه   .َوَما َيت  
  گيرد.  بيشترشان پيرو گمانند، اّما گمان، جاى حقيقت را نمى

  حضرت بهاءاهلل  ٣اند.  اوهام انس گرفته  اند و به  تربيت شده ظنون  اکثر اهل عالم به



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
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 شيخو نند و ندانند و در عالم عقل و فکرِ ينب .اوهامند [بندگان] هدبَ مردم عَ 
  حضرت عبدالبهاء  ٤.ر را بپرستندو آن تصوّ  ،نديرى نماتصوّ 

و ها   فرضيه پذيرفتن عالم، مشکالت ريشه که آنند بر روانشناسان از بسيارى
پرستى   هنوز در اين عصر علم، خرافه پايه است.  و تصورات خام و بى اوهام

هاى پيشرفته، رواج داشته و دارد. آيا پذيرفتن   ها، حتى ملّت  ميان همه ملّت
  باورهاى دينى، از اين روند و سنّت، مستثنا است؟

  حضرت بهاءاهلل  ٥اوهام مايل.  قلوب عباد به

 ن الظ الِبُعوَن ان َيت١١٦ه انعام، آيه سور  .ا  
  مردمان، تنها پيرواِن ظّن و گمانند

ل د و نام آن را گُ يو ناظر خار ،ديا گذاشته د و اسم آن را حّق ياليخ ساجدِ 
  حضرت بهاءاهلل  ٦.ديا گذارده

  ديگران  اتّکاء به
هاى سست و شکننده در شخصيت انسان، اتّکاء بيش از   از حلقه ديگر يکى
سازد.   ديگرى دادن، کار را آسان مى  مسئوليت را بهديگران است. بار   حد به

ترين پيامد اين اتّکاء، پيدايش   ترين و اسفناک  در کشور دين و ايمان، مهم
رفه از اين نياز و از نام "پيشواى مذهبى" است. اين حِ   از مردمان به اى  طبقه

و  اين حلقه سست سرچشمه گرفته است، واّال اسمى از کشيش و مجتهد
  و مالّ در دنيا نبود. دبَ ؤم

اند،   بخاطر اثرات ناگوارى که پيشوايان مذهبى در سرنوشت جهان داشته
الزم است آنها را نيک بشناسيم. تا اين شناسائى حاصل نشود، اين 

هاست،   پيشوايان بکار خود که انتشار جدائى و تعّصب ميان پيروان آئين
  

  سجده کننده.: ساِجد 
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آسمانى مراجعه  کتابهاى  به است کافى آنها شناسائى براى داد. خواهند هادام
ورد ـر، مـروه ديگـر گـش از هـيـان، بـردمـقه از مـبـن طـا، ايـهـابـتـن کـکنيم. در اي

اند که   هائى تشبيه شده  بت  اند. در اين گفتار، آنها به  مالمت قرار گرفته
  اند:  پيروانشان بدست خود ساخته و پرداخته

  ٧  اند.  اند، و علما نام نهاده  ايادى خود...اصنام تراشيده  اهل عالم به
  حضرت بهاءاهلل  

  اند:  گرگان تشبيه شده  در اين بيان، علماى نادان به
 ذئِب  دعوى شبانى کنيد و در باطنْ  چرا در ظاهر !علم  هالى معروف بهَ اى جُ 
و ى درّ  ل ستاره قبل از صبح است که در ظاهرْ ثَ َمَثل شما مَ ؟ ايد من شده اغنام

هاى مدينه و   کاروان و هالکت [گمراهى] ضاللسبب اِ  و در باطنْ  ،روشن است
  حضرت بهاءاهلل  ٨.ديار من است

، بدون کمترين امتياز بر ديگران، خود را نمونه تقوٰى، منبع مذهبى پيشوايان
آنها   گويند که به  پيروانشان مى  خوانند، و به  علم و دانش و شايسته تقليد مى

پذيرند و تقليد را بر   را مى گان  اين خودشيفتهاّدعاى  نيزى نمايند. آنها تأسّ 
  دهند.  تحقيق ترجيح مى
  حضرت بهاءاهلل  ٩.مبتال هوىٰ   هکند و بد متمسّ يتقل  هاکثرى از عباد ب

 ىالمثل فارس  ديگران همواره راه و رسم مردمان بوده. شايد ضرب  اتّکاء به
  اقتباس شده:کورى عصاکش کور دگر شود" از اين گفتار حضرت مسيح   "

اند. پس هر دو در چاه   ايشان کورهائى هستند که عصاکش کورهاى ديگر شده
  )١٤، آيه ١۵(انجيل متى، فصل حضرت مسيح   خواهند افتاد.

  
  ها.  : بتاصنامها.   : دستاَيادى 
  گوسفندان.اغنام: گرگ. ذئب :  
  هاى   : ميل و خواهش، خاصه هوسهوىٰ چيزى چنگ زند، نگاه دارنده.   : کسى که بهمتمّسک

  خودخواه.نگر و   نفس نزديک



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
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ب التّقرّ  لئّال تمنعنى عمائم عبادك عن دنى على االستقامة الكبرىيّ أ...اى رّب 
  حضرت بهاءاهلل  ١٠.كيال

تو   به ىهاى بندگانت مرا از نزديک  تا عّمامه من استقامت بخش  اى پروردگار...به
  باز ندارد.

نگرند و   مى پيشوايانعّمامه   چقدر جاى شگفتى است! بسيارى از مردمان به
 و عّزت جاودان راحتو  يزدان  راه رسيدن به هاى سياه و سفيد را  آن ُقبّه
 و شاهکار آفرينش انسان را که اشرف مخلوقات ،شمرند! چرا کمى کتان  مى

دهد   بما اخطار مى يزدان مهرباندارد؟   باز مى پروردگار  است از نزديکى به
  داران برحذر باشيم و در سايه آنها قدم نگذاريم:  که از عّمامه

 ىٰ مأو كنَ الحَ  حَت ه تَ يسا ر و درير سنگ قرار گيز... مترساز خدا بترس و از مّال 
  حضرت بهاءاهلل  ١١.ريمگ

پيشوايان و فقهاى زمان ما،  بسيارى از شناسائىاين گفتار از رسول اکرم براى 
  از هر مذهبى که باشند، کافى است:

  ١٢.الزَماِن اَشرالُفَقَهاِء  فَُقَهاُء َذِلَک 
  آن زمان، شريرترين فقها هستند. پيشوايان

در عصر ما، حرفه اکثر مراجع تقليد، اشاعه تعصب و جدائى ميان مردم دنيا 
اند.   طلبى را بيش از پيش، گسترش داده  دايره جاهاست. بسيارى از آنها، 

خواهند بر زندگانى دنيوى مردم نيز تسلط يابند. فقها و   جويان مى  سوداين 
فهمند، با سوء استفاده از   پيشوايانى که حتى معانى آيات آئين خود را نمى

عرصه سياست نيز راه يابند و   کوشند که به  ايمان و اعتقاد پيروانشان، مى
. دخالت اين پيشوايان نادان و رسند مکنتدرت و حکومت و مال و ق  به

سرنوشت عالم انسان، هيچ   طلب در سياست جهان، جز ضرر و زيان به  جاه
  پيامدى نداشته و نخواهد داشت.

  
   بندند.  : زير چانه، دنباله شال يا عّمامه که آنرا از زير گردن بگذرانند و باالى سر بهالَحَنک َتحَت  
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و رائى  [دخالت کردند] جستند لىدخَ اسى مَ يدر عالم س...نيهر وقت علماى د
عناد جهانى را  [آتش] رانيفساد برافروخت و ن نائرۀ...رى نمودنديزدند و تدب
  ١٣.ر عوانانير و دستگيت اسيشد و رع مملکت تاراج و تاالن .بسوخت

  حضرت عبدالبهاء  

اّما خبر خوش اين است: زمان سوء استفاده از دين و ايمان، پايان يافته، زيرا 
دموکراسى، يعنى حکومت مردم بر مردم، فرا رسيده. بنابر اراده يزدان،  عصرِ 

نهند، و از اين راه   و مّال بر خود مى و موبد و فقيه مردمانى که نام پيشوا
يگر در عرصه دين و مذهب جائى رسند، پس از اين د  مقام و منصب مى  به
يشوا داشتن ى خود نخواهند يافت. با ظهور و گسترش آئين بهائى، رسم پبرا
جويان، جز در صفحات   تدريج از ميان خواهد رفت، و در آينده از اين جاه  به

اين خبر خوش را از زبان طاهره قّرةالعين  اى نخواهد ماند.  تاريخ اثر و نشانه
  بشنويم؟
  روشن همه عالم شد ز آفاق و ز اَنُفس  تـنـفـس آغـاز فـرمــود هـدىٰ  صــبح هـان
  تـَــَقـــدس دکّـان مــســجـــد نـشـود ديــگـر  يــروتــز مــســنـد بـر شــيـخ نـنـشــيـنـد ديــگر
  تـََدلس و َزْرق نـه مـاند، بجـا شــيخ نــه  ُدم از الـَحـَنک  َتحـَت  رشتۀ شـود ببريـده

  تـَــَفـرس نـيروى ز جــهــل شــود مـــعـــدوم  مســــاوات بــازوى  بــه ظـلـم شــــود مــحـکــوم
  :آينده جهان درخشان است

  اى دل! صبور باش و مخور غم، که عاقبت
  اين شام صبح گردد و اين شب سحر شود  

  بر"ـص امِ ـقـود در مـل شـعـل نگ،ـ"س ويند:ـگ
  ودــش رـگــج ونِ ـــخ  هــب کــيــول ود؛ــش ى،آر  

  حافظ  
  

  مأموِر اجرا: پاسبان، عوان: راهى يافتند. مدخلى جستند: محل دخول. َمدَخل.  
  عالم مادى و آفاق و انفسظهور حضرت باب؛   : صبح هدايت، اشاره بهصبح هدىٰ : هاى شعر  واژه :

  زيرکى و فراست دريافتن.  : بهتفرس: حيله و تزوير، فريب دادن؛ زرق و تدلّسعالم معنوى؛ 
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  داورى بدون دانش و دانائى
هاى سست در شخصيت انسان، خود را با   از جمله نقاط ضعف و حلقه

اه دانستن است. مردمان دوست دارند که در گ  آيقين و اطمينان، دانا و 
لع مّط  دانا و اهى و جستجو و تحقيق کافى، خود راگ  آبسيارى از امور، بدون 

داورى پردازند. در عرصه دين و ايمان، اين رسم و روند بسيار   شمرند و به
از دانش و  سرشارمتداول است. هر يک از کتابهاى آسمانى دريائى است 

ها خود را   اهى از آن نوشتهگ  آبسيارى از مزدمان بدون  حکمت پروردگار.
ن، چه مؤمن چه غير مؤمن، چند درصد از مردما شمرند.  اه مىگ  آداور دانا و 

اند، چند درصد آنچه   از آنهائى که خوانده اند؟  رآن را با دّقت خواندهق
ياد   اند و به  ياد دارند؟ از ميان آنها، چند درصد آنچه را خوانده  اند به  خوانده

اند؟ شماره اين مردمان شايد از يک در هزار هم کمتر   دارند، درست فهميده
  صادق است.اين مطلب درباره کتابهاى آسمانى ديگر نيز  باشد.

چه با دين —خبرى، بسيارى از مردمان، از هر گروه که باشند  با اين درجه بى
با کمال اطمينان خود را داوِر داناِى کتابهاى آسمانى —دين  چه بى

دانند، يا ساخته فکر يک   . يا آن کتابها را گفتار پروردگار مىشمرند  مى
  انسان دروغگو و مّکار.

توان يافت:   انگيزتر از اين مى  تر و شگفت  جالبدر عالم انسان کمتر چيزى 
هر انسانى، هر اندازه ابله يا عاقل باشد، و با هر باورى، افکار و باورهاى خود را 

پذيرند،   داند نمى  او درست مى را پسندد و در شگفت است که چرا ديگران آنچه  مى
  فهمند!  فهمد نمى  او مى را و آنچه

 .بکاهد و از بزرگى مردمان ،ان آرديزهائى است که زياز چ پاکى ،شيپاکى از آال
  حضرت بهاءاهلل  ١٤.ک باشدياگر چه ن ،دن گفتار و کردار خود استيو آن پسند
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يک دين و يک گروه نيست. عامه مردمان   داورى بدون دانائى تنها مرتبط به
دين چه با دين، از هر باورى که باشند، همه اين راه را رفته و اين   چه بى
دين بودند، و يا همه   اگر چنين نبود، مردمان همه يا بى اند.  را پذيرفته سنّت

  شدند.  پيروان يک دين و آئين مى

  ها  رسانه  اتکاء به
آسائى در گسترش است، اّما کسانى که از   دامنه دانش با سرعت شگفت

بينيد مردمان   کران بهره برند کميابند. براى اينکه به  هاى اين درياى بى  ردانهدُ 
هاى   برنامه  آموزند، کافى است به  آنها چه مى  ها به  دوست دارند و رسانه چه

تلويزيونى نظر نمائيد. براى شناسائى سطح معلومات مردم تحصيل کرده، 
يک خبرنگار، گروهى از محصلين دانشگاه را با چند سؤال ساده درباره 

ه ک اهى آنها بحدى بودگ  آآزمايش گذاشت. نادانى و نا  امور دنيا، به
  خبرنگار اظهار شرمندگى نمود.

ها بسته   زيرا درآمد و بقاى رسانه ،اين نوع مصاحبات بسيار نادر است
هاى   ها با رسانه  تعداد بينندگان و شنوندگان آنها است. مديران اين شرکت  به

آنچه را شنوندگان   شبيه خود در رقابتند. موفقيت آنها در اين است که به
اه گ  آن را از نادانى و عيوب و نواقص خود . مردمادوست دارند بگويند

نمودن، چندان مطلوب و محبوب نيست. اين خود نقطه ضعف ديگرى در 
اه نمودن شنوندگان و بينندگان، گ  آشخصيت انسان است. بعکس، بجاى 

. نظرى و نادانى آنها شوند  کوشند که آئينه تعصبات، کوته  ها مى  رسانه
نظريات  کوشند تا  مى روند. آنها نيز  رفته و مىسياستمداران نيز همين راه را 

دهندگان سازگار سازند، واّال از   خود را تا حد امکان با افکار و باورهاى رأى
و رأى آنها محرومند. علماى مذهبى نيز همين راه را رفته و  حمايت

  بينى نموده:  س اين وضع اسفبار را پيشاين گفتار، پولروند. در   مى
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گوش دهند  ىمعلمين  که مردمان از حقيقت روگردان شوند و به زمانى خواهد رسيد
  هايشان دوست دارد، بشنوند.  که آنچه گوش

  ٣، شماره ٤نامه دّوم پولس به تيموتائوس، فصل   

، از ديگران چه استچنين  سياستمداران و پيشوايان مذهبىاگر راه و رسم 
، درسى و حلقه سست اهى از اين نقطه ضعفگ  آتوان داشت؟   انتظارى مى

نگر و خودبين را ناديده   کسانى که نيروهاى نفس نزديک  است ديگر به
  شمرند.  کافى مى انسانبراى سعادت  يزدان  بهبدون عشق  گيرند و خرد را  مى

  مقاومت در برابر
  افکار تازه

ذهن "روند: "ذهن بسته" و   در زبان انگليسى اين دو واژه بسيار بکار مى
، ها از اهميت بسيار برخوردارند، زيرا بصورت نمادين  اين واژه باز."

دهند. شما سعى کنيد با دليل و برهان، نظر   ذهن انسان نشان مى تصويرى از
يک موضوع مهم تغيير دهيد. چند درصد آنها با ذهن   ديگران را نسبت به

دهند؟ شمار اين مردمان حتى از يک درصد هم   سخن شما گوش مى  باز به
محض اينکه سعى   که بايد درست عکس اين باشد. به  حالى کمتر است، در

 چه شخصى، چه اجتماعى،—مسئلۀ مهمى  کنيم نظر کسى را نسبت به  مى
خوريم، انگار هر کس   مقاومت برمى  تغيير دهيم، به—دينىچه  چه سياسى،

مانند سنگرى ساخته و آماده دفاع است. ذهن بسته  شبراى حفظ عقايد
 هوارو خوشگوار همروان  ۀچشمچون ذهن باز  ؛دگند  مرغ از درون مى  تخم
جاى شگفتى بسيار است! حتى بيشتر کسانى که  است. و شاداب تازه
شمرند، بدون کمترين   راه نجات مردمان مى ستايند و آنرا  مى " راىانديش "نو
  گرفتارند. مزمن همين بيمارى  اهى از تمايالت خود، بهگ  آ

  
  “closed-minded”  و“open-minded”  
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  هاى دفاعى  مکانيسم  اتکاء به
ايد،   باره خوانده  ايد يا کتابى در اين  شما کالسى در روانشناسى گرفتهاگر 
هاى   دانيد که يکى از تحقيقات مهم روانشناسان، مطالعۀ "مکانيسم  مى

هائى هستند که مردمان تمايل دارند   ها، راه  دفاعى" است. اين مکانيسم
ار تفبراى حفظ خود از روبرو شدن با تجربيات تلخ و همچنين براى توجيه ر

اى   روزنهاهى از اين تمايالت، گ  آ معقول و نارواى خود، بکار برند.  نا
هائى   گشايد. بسيارى از آنها راه  انسان شناسى و خود شناسى بروى ما مى  به

  :برند  " بکار مىخود فريفتنهستند که مردمان کم و بيش براى "
پنهان  "اهگ  آخود" اى را با ذهِن   ايده يا تجربه): repression( رانى  واپس
  .نمودن

پنهان  "اهگ  آناخود"اى را با ذهن   ايده يا تجربه): suppression( فرونشانى
  نمودن.
  ى رشد و تکامل.ئمراحل ابتدا  بازگشت به ):regression( روى  واپس
  ): انکار واقعيت.denial( انکار

): انتقال احساسات از يک شخص و يا شيئى displacement( جابجايى
  تر.  تر و قابل پذيرش  و يا غير قابل دسترس) به فرد و يا شيئى امن (تهديد کننده

يا  هاى منفى شخصيت  ساختن جنبه پنهان): rationalization( تراشى  دليل
  هاى مثبت آن.  جنبه آميزِ   اغراق با تأکيد و تقويِت  ،رفتار ناروا
 .انتزاعى): استفاده مفرط از تفکر و منطق intellectualization( توجيه عقلى

  هاى عقالنى.  پرهيز از احساسات آزار دهنده با تمرکز بر جنبه
  

  ها، از اين مرجع اينترنتى   اين نمونهhttp://azizi-r.blogfa.com/post-224.aspx  اقتباس
 اند.  شده
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هاى فرد ديگر را   گى  ها و ويژه  ): احساسات، ارزشintrojection( درون فکنى
  خود و تقليد از آنها.  تجربه نمودن. نسبت دادن افکار و احساسات ديگران به

فکنى است. نسبت ): نقطه مقابل درون projection(فرا فکنى) ( برون فکنى
دادن احساسات، اميال، افکار، و گرايشات نامطلوب، ناخوشايند، و غير 

  افراد ديگر.  اخالقى خود به
تطابق خود با ، ): الگو قرار دادن ديگرانidentification( سازى  همانند

افزايش احساس ارزشمندى با همانند سازى خود  .اهگ  آديگران بطور ناخود
  و نامدار.هاى برجسته   با شخصيت
): احساس و نيت خود را بطور اغراق reaction formation( واکنش سازى

  عکس آن چيزى که هست ابراز نمودن (نوعى تظاهر).  به ،آميز
هاى مثبت، و ناچيز   ): مهم دانستن ويژگىidealization( آرمانى ساختن

هاى معشوق   شمردن يا ناديده گرفتن خصوصيات منفى. (عاشق تنها خوبى
  هاى او عاجز است.)  بيند و از ديدن بدى  را مى خود
  پردازى.  خيال  و توسل به دردناک شرايط از تموقّ  گريز ):fantasy( پردازى  خيال
اهداف مطلوب و خواستنى، اّما غير قابل ): devaluation( ارزش سازى  بى

  ارزش دانستن.  را بى ،دسترس
  مهم و جدى.مسائل ): کوچک شمردن trivialization( ناچيز شمارى

): منحرف کردن توجه بسوى مسائل و افراد deflection( طفره و انحراف
  ديگر.

دو گروه خوب و بد تقسيم نمودن.   ): مردمان را بهsplitting( پاره سازى  دو
  همه چيز را سياه و سفيد ديدن.
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ها از بخش   ): تفکيک گروهى از افکار و فعاليتdissociation( گسستگى
  زا.  و گريز روانى از شرايط آسيب اصلى سطح هشيارى
گوئى  بر اين تصور است که): فرد omnipotence( توانا  قدرت مطلق و يا همه

  برخوردار است. اى  از يک قدرت، توانائى، و يا موهبت ويژه
 .است شديد بافى  خيال ى): نوعautistic fantasy( پردازى در خودمانده  خيال
  .فريندآ  يک زندگى خيالى براى خود مىفرد 

 کم و بيش هاى دفاعى است که مردمان  ، گروهى از مکانيسمآنچه ذکر شد
د براى خو ، بخصوصبراى حفظ خود از روبرو شدن با رويدادهاى ناگوار

 هاى ديگر نيز هست.  برند. عالوه بر آنچه ذکر شد، راه  ريفتن بکار مىف
آورد: "آيا انسان   ذهن ما مى  ها، اين پرسش را به  اهى از اين مکانيسمگ  آ

اگر عقالنى است، چرا اينهمه اصوًال موجودى احساسى است، يا عقالنى؟ 
هاى   تار و پود خيال و آمال اينهمه پرده ازهاى خود فريفتن براى خود يافته و     راه

"؟گمراهى و خودخواهى بافته است
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  انسان شناسى

  دّومبخش 

  هاى شکننده و سست  حلقه
  در شخصيت انسان

  خود فريفتن پردازى و  دروغ
تصور آيد. تا   پردازى در زندگانى انسان بيش از آن است که به  نقش دروغ

اسرارش را فاش ننمائيم، جهان آسايش و اين نقش را درست نشناسيم، و 
  آرامش نخواهد يافت.
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ديگران از روى قصد و   ديگران. به  خود و به  توان دروغ گفت: به  از دو راه مى
خود،   اراده دروغ گفتن کارى است آسان، بدون پيچيدگى. دروغ گفتن به

توان آنرا "هنر"   حدى که مى  عکس کارى است بسيار پيچيده و مبهم، به  به
صورت   تدريج و با تمرين، و بيشتر به  دانست. مردمان اين هنر را به

ديگران کارى   آموزند. اين نوع دروغ، مانند دروغ گفتن به  اه مىگ  آناخود
مراتب بيشتر است. زيرا چنان پيچيده و ماهرانه   آسان نيست و اهميتش به

  است که اسرارش از سازنده آن نيز پنهان است.
شناسى، بايد پرده از چهره اين دشمن مکار و سرسخت  براى توفيق در انسان

ظاهر   اهى از اين هنر پيشرفته و بهگ  آبرداريم، و آنرا آنطور که هست بشناسيم. 
  افزايد.  زيبا و فريبا، بر بينائى ما در شناسائى نفِس خودخواه و خودبين ما مى

ى را هرطور تواند هر چيز  هاى اختيار و آزادى انسان اين است که مى  از نشانه
بخواهد تغيير دهد تا در نظرش زيبا جلوه نمايد. در زبان فارسى، واژه 

پردازى" و "خود فريفتن"   هاى "دروغ  خاصى براى اين هنر نداريم. واژه
پردازى "رنگى" است زيبا و محبوب در اختيار   رسند. دروغ  نظر مى  مناسب به
رنگى و تصويرى   ند و بهها تا آنچه را دوست ندارند با آن بپوشان  همه انسان

ها را   . اين هنر، مانند هنر رنگرزى لکهآرايش بخشندمطابق ميلشان آنرا 
  دهد.  فريبا جلوه مى پوشاند و زشت را در نظر ما زيبا و  مى

  ۱۲سوره يونس، آيه   .َكَذِلَك ُزيَِّن ِللُْمْسِرِفيَن َما َكانُوْا َيْعَملُونَ 
  کند.  زيبا جلوه مىچنين رفتار خطاکاران در نظرشان   اين

توان پوشيد، براى خود فريفتن نيز   اى را با رنگ مى  همانطور که هر لکه
پردازى از خود پنهان   توان هر فکر ناماليم و رفتار نادرستى را با دروغ  مى

رنگ و روشنند، و   هاى خود فريفتن متفاوتند، بعضى کم  داشت. رنگ
ها را   ت و تنوع اين رنگهاى دفاعى، تفاو  بعضى پر رنگ و تيره. مکانيسم

  دهند.  نشان مى
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ديدن لکه هر کجا باشد، چه بر صورت، چه بر لباس، چه بر ديوار، حس 
جهت، هنر خود فريفتن بسيار محبوب و   دهد. از اين  بينائى ما را آزار مى

گيرد. عامه   زيرا بدون آن، وجدان انسان راحت و آرام نمى متداول است.
  برند.  اهى، آنرا پيوسته بکار مىگ  آمردمان، بدون کمترين 

ميان آمده.   گوئى بارها به  هاى آسمانى، سخن از راستگوئى و دروغ  در کتاب
  رمز اينهمه تأکيد و تکرار چيست؟

است دروغ  [شرّها] ع شروريکه اساس جم ن صفاتيتر ن اخالق و مبغوضيبدتر
  عبدالبهاءحضرت   ١.صفتى در وجود تصّور نگردد تر  ن بدتر و مذمومياز ا .است

هاست، صداقت نيز ريشه   ديگران ريشه بدى  خود و به  همانقدر که دروغ به
  هاست.  نيکى

اگر نفسى از آن محروم  .ع فضائل انسانى استياساس جم ،صدق و راستى
  حضرت عبدالبهاء  ٢.ه عوالم الهى ممنوع گردديترّقى و تعالى در کل از ،ماند

  گفت؟  گوئى داشت، بما چه مى  اگر "صداقت" سخن
يا معشرالبشر انّى جئتكم من لدى الصدق االكبر العرّفكم علّوه...و عزّه و بهائه 
لعل تجدون سبيال الى الّصراط المستقيم تاهلل اّن الّذى تزين بهذاالّطراز االّول انّه 
من اهل هذا المقام المنير اياكم يا قوم ان تدعوه تحت مخالب الكذب خافواهلل و 

مين مثله مثل الّشمس اذا اشرقت من افقها اضائت بها ال تكونوا من الّظال
  حضرت بهاءاهلل  ٣االفاق...

ام تا مقام بلند...و عّزت  اى مردمان! من از جانب "راستى بزرگ" پيش شما آمده
خدا سوگند!   يارى آن بيابيد. به  شما بياموزم، شايد راه راست را به  و شكوه آن را به

. اى مردمان! بدمقام بلند آن راه يا  د، بهوآراسته شاين "زيور نخستين"   هر كس به
كاران   هاى دروغ بگذاريد. از خدا بترسيد و از ستم  مبادا راستى را در زير چنگ

مباشيد. َمَثل راستى َمَثل آفتاب است كه هرگاه از افقش بتابد، عالم را روشنى 
  بخشد...
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اند و از ظلمت   پيوستهاند و بحّق   امروز روز راستگويان است که از خلق گذشته
  حضرت بهاءاهلل  ٤.اند  روشنائى نزديک شده  هجسته ب دورى

پردازى و خود فريفتن حائز چنان اهميتى است که بايد در فصلى   هنر دروغ
مستقل مورد بحث قرار گيرد. از صدها نمونه از اين هنر محبوب، شايسته 

براى انکار ترين بهانه مردمان   يک نمونه توجه کنيم. محبوب  است به
اند: بهترين داوِر   خود گفته  فرستادگان يزدان، چه بوده؟ آن منکران به

شناسائى پيامبران، فقها و پيشوايانند. مسئوليت رد يا قبول پيامبران را بايد 
اين آسانى، مردمان خود را از   بر عهده آنها گذاشت. با اين دروغ و به
ريخ ظهور پيامبران نشان اند. تا  پذيرش بزرگترين مسئوليت معاف داشته

پيوسته  معدودى، بجز، دهد که بر خالف انتظار مردمان، پيشوايان  مى
 دنيا پرستاناند، نه هدايت آنان. اين   پيشواى گمراهى پيروانشان شده

اند. و براى حفظ   طلب، خود را راستگو و پيامبران را دروغگو خوانده  جاه
اند. اين آيه   باره آنان نگاشتهمقام خود، کتابها مملو از دروغ و بهتان در

  خطاب به دروغگويان عصر ماست:
ِبينَ  ِّْلُمَكذِّ   ١۵سوره مرسالت، آيه   .َوْيٌل َيْوَمٍِٔذ ل

  در آنروز، واى بر دروغگويان.

  غفلت و قصور
از رعايت سالمت گرفته، تا امور خانوادگى و —غفلت و قصور در بيشتر امور

هاى سست و   يکى ديگر از حلقه—تأمين آينده، و رفع نيازهاى معنوى
هاى آسمانى، آيات بسيار   شکننده در شخصيت انسان است. در کتاب

  توان يافت:  درباره اين حلقه سست مى
  ۵۸سوره غافر، آيه   .َقِليًال ما َتَتَذكرُونَ 
  پذيريد!  چه اندک پند مى
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  حضرت بهاءاهلل  ٥عالم را غفلت فرو گرفته.

  خود ماست:  نتيجۀ غفلت، ظلم و خيانت به
  ۴۰سوره عنکبوت، آيه   .َوَما َكاَن اللُه ِلَيْظِلَمُهْم َولَِكن َكانُوا انُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

  نفس خود ستم نمودند.  آنها ستم ننمود. آنها خود به  خداوند به

  ١٠٧سوره نساء، آيه   .الِذيَن َيْخَتانُوَن انُفَسُهمْ 
  ورزند.  نفس خود خيانت مى  کسانى که به

نفس يعنى چه؟ روح ما هديه خداست. اين هديه را بايد از دست   خيانت به
دزدان حفظ نمائيم. اين سارقان و ظالمان کسانى هستند که ما را بسوى 

خبرى از جهان معنوى،   پرستى و دنياپرستى و غفلت و بى  تعصب و خرافه
اهى در اين گ  آدهند. عجب آنکه خود ما نيز ممکن است بدون   سوق مى

خوِد ماست، شريک و سهيم باشيم! نتيجه اين   نت و ظلم که نسبت بهخيا
توان  چه انتظارى مى فقر و فالکت معنوى جز خيانت و سرقت چيست؟

  داشت؟
اّما مشکل اينجاست: فقر معنوِى ما در اين دنيا ناپيداست. تنها پس از سفر 

خداست، از ترين آفريده   شکوهما، که پر بينيم که روح   از اين سرا ناگهان مى
بهره است.   بى يزدان و بندگانش  برترين ارمغان و افتخار يعنى عشق به

  شرمندگى ما از ديدِن اين منظره دردناک ناگفتنى است.
ها علّت توجه کنيد.   يک علّت از ده  علّت و موجب غفلت چيست؟ تنها به
حال اه. زيرا گ  آاه باشد و از مآل ناگ  آدر هر انسانى تمايلى هست که از حال 

در پيش چشم است و اثراتش معلوم، اّما مآل از چشم دور است و اثراتش 
  نامعلوم.

  ۲۷سوره انسان، آيه   .ان َهُؤَالء يُِحبوَن اْلَعاِجلََة َوَيَذُروَن َوَراءُهْم َيْوًما َثِقيًال 
اينان دنياى زودگذر را دوست دارند و "روز گرانبار" (روِز روبرو شدن با حساب و 

  افکنند.  را پشت سر مى کتاب)



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
٧٢ 

اين مثال توجه کنيد. بسيارى از مردمان آرزو دارند که با زمامدارى و يا   به
نشين شوند. حتى از داشتن   صحبت و هم  ورزشکار و خواننده معروفى هم

بالند. آيا اين مردمان چنين   "امضائى" از يک ستاره محبوب بر خود مى
از شناسائى و نزديکى باو نيز بر خالق خود هم دارند؟   آرزوئى را نسبت به

هاى غفلت و ظن و گمان را از چشم دل برداريم،   بالند؟ اگر پرده  خود مى
ورزيم و بر آن قدر   آن عشق مى  ناگهان خواهيم ديد که آنچه در اين جهان به

پروريم، در برابر عشق خدا و نزديکى   که در دل مى نهيم، و هر آرزوئى  مى
  زى نيست.خدا، جز نيستى محض چي  به

عاشقان اين دنياى فانى که از سرنوشت جاودانى خود غافلند، بدون آنکه 
هاى گوارا و يک سنگريزه را بر انبوهى از   بدانند يک قطره ناچيز را بر چشمه

دهند. اين چنين است قدرِت نيروهاى نفس و   جواهر گرانبها ترجيح مى
افزايد، اما   دنيا مى جلوه و جالى اين  هوٰى. اين نفس نيرومند و مّکار، به
ها و   تصور آيد زيباتر است با هوس  روى زيباى خدا را که از آنچه به

دارد. آيا قصور و غفلتى از   نگر" پنهان مى  هاى خود از "روح درون  نيرنگ
  توان تصور نمود؟  ها مى  سرچشمه اميدها و شادى  اعتنائى به  بى

ن فاز به فاز بكل الخير اشهد حينئذ بانك ما خلقت نفسا اال لعرفان نفسك و م
  حضرت بهاءاهلل  ٦.عما قدرته في الواح قضائك و صحائف تقديرك

دهم که انسانى را نيافريدى مگر براى   اى پروردگار! در اين هنگام شهادت مى
هاى   که در لوحه ئىها  اين مقصود فائز شود، بهمۀ خوبى  شناسائى خود. هر کس به

  دست يافته. اى  مقدر فرموده تو تقدير قضا

  دعوت پيامبران  اعتنائى به  بى
توان   مى يزدان سخن شنيدن از واالتر افتخارى آيا گوى يزدانند.  پيامبران سخن

تصور نمود؟ در طى قرون و اعصار، مردمان با اين نمايندگان و فرستادگان 
ترين هديه يزدان را در جميع   اند؟ چرا مردمان بزرگ  خدا چگونه رفتار نموده
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 و رـيـخ راىـب يـزدان دعـوت  به راـچ د؟ـگارنـان  مى و تهـگاشـان اديدهـن اـصرهـع
دانم   گويند: "از کجا مى  دهند؟ مثًال مى  سعادت جاودانى خود پاسخ نمى

اين راست است؟ گذشته از اين، فرصتى براى مطالعه و تحقيق ندارم." 
با اين بهانه، دارند، غافل از آنکه   اين آسانى خود را از جستجو معذور مى  به

خود را تا ابد از بزرگترين منشأ سعادت و خوشبختى در دو عالم محروم 
  توان تصّور نمود؟  تر مىيشاند. آيا ضرر و زيانى از اين ب  نموده

همتا، يعنى ظهور دو فرستاده يزدان را   ناديده گرفتن اين رويداد بزرگ و بى
هاى آسمانى   کتاببراى نجات نوع انسان نبايد امرى کوچک شمريم. زيرا 

از  ابدىمحروميت   اند که قصور در اين کار منجر به  همه ما را تحذير نموده
  هاى پروردگار است.  ها و بخشش  بزرگترين نعمت

  حضرت بهاءاهلل  ٧.تدارک آن قادر نبوده و نخواهيد بود بر آنچه فوت شود ابدًا

تدارک آن ممکن  شمار]  [بى قرنهاى اليحصى  هب اگر از نفسى امرى فوت شود،
  حضرت بهاءاهلل  ٨.نه

جهد نمائيد که فوت نگردد از شما امرى که سبب تأسف ابدى شود و علت 
  حضرت بهاءاهلل  ٩ندامت دائمى گردد.
 ابديتيا  ابدهاى آسمانى بکار رفته،   هائى که در کتاب  يکى از مهمترين واژه

خدا) يا   به دهد که اقامت ما در بهشت (نزديکى  خالق ما بما خبر مى است.
  دوزخ (دورى از خدا) ابدى است:

ُكل ِفي ماند] و   تا ابد]...روح مؤمن و منافق در مقام خود [مى  [ لم يزل و اليزال
  حضرت بهاءاهلل  ١٠ .َفلٍَك َيْسَبُحونَ 

  
  ِفي َفلٍَك َيْسَبُحونَ و  : دورو، محروم از فضيلت يکرنگى و راستى و درستى.منافق قرآن، سوره ( :ُكل

(بنابر کشفيات جديد، عالم ). عالم هستى (هرچه هست) در آسمان شناور است. ٣٣انبياء، آيه 
رابطه اين آيه با موضوع مورد بحث،  .expanding universe)هستى پيوسته در گسترش است 

  بحثى جداگانه است.  نيازمند به
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ايد؟ از زمان ظهور حضرت   " تأمل نمودهابديت" يا "ابدآيا هرگز درباره "
گذرد. چه وقايعى در طى اين   سال مى ٠۰۰,٤ کمتر ازموسى تا کنون، 

سال را با يک  ٠۰۰,٤اند. حال   ها که آمده و رفته  ها رخ داده؟ چه نسل  سال
هزار مليون،   صد مليون، هزار مليون، ده  تدريج آنرا به  مليون سال بسنجيد، و به

و صدهزار مليون سال برسانيد. اين کار را آنقدر ادامه دهيد تا خسته شويد. 
 .نهايت" تقسيم کنيد  ايد بر "بى  دست آورده  ين عددى را که بهآنگاه آخر

حاصل اين تقسيم چيست؟ بنابر قانون رياضى، حاصل آن برابر صفر است! 
  .نهايت" صفر است  زيرا هر عددى، هرچه بزرگ باشد، در برابر "بى

صحت گفتار پروردگار يقين نمايد و اخطار و تحذير او را کوچک   اگر کسى به
مخاطره   چگونه ممکن است که سرنوشت ابدى و دائمى خود را بهنشمارد، 
ممکن است که انسان دانا و خردمند، اين وظيفه بزرگ،  نهوگاندازد؟ چ

يعنى پذيرش فرستاده يزدان را مافوق هر وظيفه ديگر نگذارد؟ جز قصور و 
  تواند موجب اين قصور و غفلت شود؟  غفلت، چه علّتى مى

که تا  کند  غفلت، خداوند بارها ما را دعوت مىبراى رهائى ما از داِم 
، براى سعادت جاودانى ايم  فرصت داريم، يعنى تا اين جهان را ترک نگفته

  خود بکوشيم، زيرا زمان بس زودگذر است:
دل باو  .ستى است بصورت هستى آراستهيو ن قتيشى است بى حقيا نمايدن
تى ـراس  هـب .گان ندهـنـت کـلـفـد از غيـاشـد و مبـيلـود مگسـروردگار خـو از پ دـيدـبنـم
د و صاحبان عطش يصورت آب نما  هب ست کها  ىل سرابثَ ا مَ يل دنثَ م که مَ يگو  ىم

  ١١.ب ماننديبى بهره و بى نص ،ند و چون باو رسنديغ نمايبل در طلبش جهد
  حضرت بهاءاهلل  

  
  جلوه صورت ديگر و حقيقت ديگر   اين جهان آئينه جهان جاودان است. در آن جهان، زمان به

  کند.  مى
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 حانير روح و عه در کماليمن هاى]  [بال جنحها  هرى است که بيل طثَ ل شما مَ ثَ مَ 
گمان دانه   هو بعد ب ،ديران نماينان طياطم تيبا نها در هواهاى خوش سبحان

 [خاک] رابآب و تُ   هحرص تمام خود را ب  هد و بيل نمايم رضا آب و گلِ   هب
چه که . دينما خود را عاجز و مقهور مشاهده ،ديکه اراده صعود نما و بعد ،ديااليب

  حضرت بهاءاهلل  ١٢.و نخواهد بود ران نبودهيآب و گل قادر بر ط  هاجنحه آلوده ب

تراب راجع   گويد: اى پسر آدم! زود است به  نمايد و مى  در هر حين دنيا ندا مى
احدى قبل از تو وفا   تو وفا ننمايد، چنانچه به  شوى و زخارف و ثروت و عزّت به

  حضرت بهاءاهلل  ١٣ننموده.

جزاى  اهللمرُ عَ تعالى ضايع نشده و نخواهد شد. لَ  يک ذره از اعمال فى سبيله
آن فائز گردد. جهد نمائيد تا کنوز اعمال   آنرا در جميع عوالم مشاهده نمايد و به
  حضرت بهاءاهلل  ١٤خالصه نزد حافظ امين وديعه گذاريد.

  مال و منال  عشق به
ان، ـسـت انـيـصـخـشهـاى نـامـطـلوب در   هـقـلـان و حـسـف انـعـاط ضـقـکى از نـي

حرص و آز است. رشک و آز با هم توأمند. آز نتيجۀ رشک بردن بر ديگران 
  و مسابقه با آنان در اندوختن و انباشتن مال و منال است.

چنانکه ابر  ،جان را بپوشاند کى آز و رشک روشنائىيتاربگو! اى مردمان: 
  حضرت بهاءاهلل  ١٥.روشنائى آفتاب را

  حضرت بهاءاهلل  ١٦.ديدست آز مسپار  هب را او ،نه راز من استيجان گنج

  
  راحت و آسايش، شادى و صفا.روح و ريحان : 
  پاک و مقدس.: ُسبحان 
  در راه اوفى سبيله : 
   َخدا.  : سوگند بهاهللمرُ عَ ل  
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بسته ...و نش باز نداشتينش او را از بيکه آفر امروز مرد دانش کسى است
  حضرت بهاءاهلل  ١٧.نده را نشناخت و در زندان آز سرگردان بمانديکه گشا مردى

توان يافت، اّما   گويند که خوشبختى را در ثروت نمى  زبان مى  بيشتر مردمان به
دهند که سرچشمه شادمانى و کامرانى را در اندوختن و   نشان مىدر عمل 

دانند. چه بسيارند کسانى که آرزوى ثروت اين   انباشتن مال و منال مى
  خبرند.  پرورند، اّما از ثروت جاودانى بى  وفا را در سر مى  دنياى بى

مبارزه   نگر به  خدا بايد پيوسته با تمايالت نفس نزديک  براى نزديکى به
خدا باز   کشاند و از عشق به  عشق دنيا مى  يم. اين نفس پيوسته ما را بهبرخيز
  دارد.  مى

توان    هاى آسمانى مراجع بسيار درباره اين نقطه ضعف انسان مى  در کتاب
بنديم،   آن دل مى  يافت. بنابر شهادت يزدان، آنچه در اين دنيا داريم و به

  اعتبار است:  همانند تارهاى عنکبوت سست و بى
َوِتْلَك اْالْمَثاُل َنْضِربَُها ...ُل الِذيَن اتَخُذوا ِمن ُدوِن اللِه اْوِلَياء َكَمَثِل اْلَعنَكبُوِت َمثَ 

  ۴۱ ,۴۳سوره عنکبوت، آيات   .ِللناِس َوَما َيْعِقلَُها اال اْلَعاِلُمونَ 
شبيه اند (منکرين)   داستان زندگانى کسانى که غير از خدا دوستانى اختيار نموده

اه کسى گ  آزنيم، اّما جز مردم   ها را براى مردمان مى  خانه عنکبوت است...اين َمَثل
  يابد.  مقصود آنها را در نمى

  ۲۰سوره فجر، آيه   .َوتُِحبوَن اْلَماَل ُحبا َجما
  و شما مال را دوست داريد، چه دوست داشتنى!

َدُه َيْحَسُب ان َمالَُه اْخلََدهُ َوْيٌل لُِّكلِّ ُهَمَزٍة لَمَزٍة الِذي َجَمَع مَ  اًال َوَعد.  
  ۱-۳سوره همزه، آيات   

شمردن آن پردازد و چنين   جويى که مالى گرد آورد و به  گوى عيب  واى بر هر بد
  پندارد که مالش او را جاويد ساخته.

و ق اعتنا نبوده يال ،ردير پذييو تغ دينچه را فنا أخذ نماآ .را وفائى نه ثروت عالم
  حضرت بهاءاهلل  ١٨.ستين
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ا هزارها ميليارد ريال باشيم، و حتّى ياگر صاحب يک ريال، صد ريال، 
  دست آوريم، خانه ابدى ما جز قبرستان کجاست؟  هاى عالم را به  گنج

  ۱- ۳سوره تکاثر، آيات   .َحتى ُزْرتُُم اْلَمَقاِبرَ  اْلَهاُكُم التَكاثُر
  با قبرها روبرو شديد. فزون طلبى شما را بازى داد تا آنکه

خدا بيش از پيش فزونى يافته. بيشتر   دنيا بر عشق به  در عصر ما عشق به
مردمان در طلب درهم و دينارند و کمتر کسانى خواستار عّزت و نعمت 

حال   ايد: خوشا به  اى مثل اين ديده  هاى الهى جمله  پايدار. آيا در کتاب
عکس آنچه درباره ثروت و  ثروتمندان، ملکوت الهى منزل آنان است! بر

  بينيم اخطار است:  ثروتمندان مى
 و مطلوب طالب ميان محکم سّديست غنا که بدانيد !فانيه اموال  هب مغروران ىا

و تسليم  مدينه رضا  هو ب ،وارد نشود ربهرگز غنى بر مقرّ قُ  .و عاشق و معشوق
  حضرت بهاءاهلل  ١٩...مگر قليلى ،در نيايد

  شناختن خداست:دنيا مانع   عشق به
زيرا  ،نشود ل پژمرده مشغولگُ   هجمال باقى نشناسد و دل مرده جز ب چشم فانى

  حضرت بهاءاهلل  ٢٠.خود انس گيرد جنس  هکه هر قرينى قرين خود را جويد و ب

کوشند، اّما از ثروت آن   را مردمان اين چنان در طلب ثروت اين جهان مىچ
  يزدان است غافلند؟  جهان که نزديکى به

نتبهون و ال ي نفعهم غفلوا عنه سوفيمن االثاث و ما  نفع النّاس ما عندهمي ال
  حضرت بهاءاهلل  ٢١.ديز الحميام ربّهم العزيا جدون ما فات عنهم فىي

آنها سود   بخشد. و از آنچه به  آنها سودى نمى  آنچه اثاث نزدشان دارند، به
در روزهاى پروردگار عزيز و رساند، غافلند. ديرى نپايد که بيدار شوند و آنچه را   مى

  اند، نيابند.  حميد خود از دست داده
  

   ِخدا.  نزديکى به  : اشاره بهقُرب مقر  



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
٧٨ 

اند.   شأنى اخذ نموده، که از اين فضل اعظم غافل و محجوب  زخارف، ناس را به
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢زود است، کل را موت اخذ نمايد...

  هاى الهى  سوء استفاده از نعمت
استفاده  سوء است. آزادى و اختيار انسان،  به هاى بزرگ الهى  يکى از نعمت

با  هاى سست در شخصيت انسان است.  از اين نعمت يکى ديگر از حلقه
داشتن اين فضيلت و قدرت، و اين حلقه در شخصيت خود، انسان قادر 
است هر نعمتى را مورد سوء استفاده قرار دهد. آيا چيزى هست که از آن 

ده؟ آيا از سوء استفاده نشود؟ آيا از حکومت و سياست سوء استفاده نش
هاى معصوم از ظلم پدران و مادران   خانواده سوء استفاده نشده؟ آيا بچه

اند؟ آيا پدران و مادران در معرض بدرفتارى فرزندان   ظالم در امان بوده
نفس  از که را انسان ضعف نقاط نگريم،  اند؟ بهر سو که مى  نبودهخود نااهل 
  .يابيم  مى کوشش و کاوش در گيرند،  مى سرچشمه بشر خودخواه و نگر  نزديک

هاى گوناگون گوش دهيد. چرا اينهمه تعصب   گفتار سياستمداران از حزب  به
 مردمان بخاطر تنوع رنگ پوستشان، چرا و مخالفت ميان آنها رايج است؟

هاى داخلى آمريکا بيش   نگرند؟ چرا در جنگ  نظر حقارت مى  يکديگر به  به
شدند؟ چرا در کشور کنگو، بخاطر تعصب نژادى کشته  نفر ٠٠٠,٧٠٠از 

کشته بخاطر کسب قدرت و ثروت، در ده سال اخير، سه الى چهار مليون نفر 
چرا در عراق و ايران و سوريه صدها هزار نفر بدست حکومت خود  ؟شدند

از کودکان شيرخوار تا پيران سالخورده چرا شش مليون يهودى  کشته شدند؟
چرا در کشور رواندا در آفريقا، اعضاى  قتل رسيدند؟  به ترين کشورها  در مترقى

نفر از قبيله ديگر از هموطنان  ۰۰۰,۸۰۰قدرت رسيدند،   يک قبيله وقتى به
  

   :يکى از خبرنگاران اخيرًا گفتThe meanest game in Washington is politics .
  واشنگتن سياست است.ترين بازى در   پست
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چرا  چرا در کره شمالى اينهمه ظلم و ستم حکمفرماست؟ خود را کشتند؟
ليون از مردمان فرهيخته و هنرمند مت کمونيسِت کمرروژ، بيش از يک محکو

هاى اخير، حدود   چرا در مکزيک در سال انيد؟قتل رس  را در کمبوجيه به
چرا اينهمه  اند؟  قتل رسيده  نفر بخاطر پرورش و فروش مواد مخدره به ۰۰۰,۳۰

کشند؟ اين کشتارها بنابر آخرين آمار   مردمان در سراسر جهان يکديگر را مى
  .)٠٠٠,۳۷۰,٤( رسد  مىنيم مليون نفر   نزديک به هر سال سازمان ملل
و تجاوزات و انحرافات جنسى در سراسر عالم،  و دختران زنان  چرا ظلم به

چرا در کشور پهناور هندوستان، براى  حتّى در ممالک پيشرفته، شايع است؟
شوند، و در   شمارى دختر کورتاژ مى  افتخار پسر داشتن، هر سال تعداد بى

  دزدند؟  بعضى نواحى بخاطر کمبود دختر، دخترها را از نواحى ديگر مى
وجدانى مردمان در سراسر جهان   عدالتى و بى  هزارها نمونه از بىصدها و 

چيست؟ آيا جز  و انحراف توان شاهد آورد. سبب اينهمه ظلم و ستم  مى
توان   ها حکمفرماست، مى  نگر و خودبين که در همه انسان  نفس نزديک

  موجبى ديگر تصور نمود؟
د ـودن را بـادر بـدر و مـپ ادران،ـدران و مـروهى از پـارى گـتـد رفـر بـاطـا بخـم

دانيم. بر همين قياس، چرا بد رفتارى و دو روئى از گروهى مذهبيان را   نمى
  ميزان شناسائى دين و ايمان دانيم؟

خ ـاريـتهـاى غـيـر مـذهـبـى نـدارنـد.   نگـج  هـهى بـوجـدان تـنـن، چـان ديـفـالـمخ
شاهدى است گويا بر اينکه کشورها پيوسته با يکديگر در جنگ و جدال 
  

  قرار حقوق زنانى که مورد تجاوز مردان  عدالتى حکومت هندوستان نسبت به  اخيرًا بخاطر بى 
هاى آمريکا، بنابر آخرين   در دانشگاه تظاهر زدند.  ر هندوستان زنان دست بهسگيرند، در سرا  مى

حدود چهل تا د. گيرن  قرار مى )sexual assault( آمار، يک پنجم دختران مورد تجاوز جنسى
کنند که در دوران ازدواج با مردان و زنانى غير از   پنجاه درصد از زنان و مردان آمريکائى اقرار مى

  اند.  همسر خود روابط جنسى داشته
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ها چه بوده؟ مردمان ظالم و مستبد و مکار، هر   اند. موجب اين جنگ  بوده
برند.   هاى شوم خود بکار برده و مى  قدرت و هدف  راهى را براى رسيدن به
، و هاست. آيا اشاعه حس برترى نژاد در آلمان  دين نيز يکى از آن راه

ها مليون   گسترش فلسفه برابرى و برادرى در روسيه و چين، موجب مرگ ده
هاى   ها ميان کشورها در طى هزاره  ها و جنگ  گناه نشد؟ لشگرکشى  مردم بى

نگر بر انسان است.   اى از قدرت و تسلط نفس نزديک  پيشين همه نشانه
  .خدا  هدف از خداشناسى، تسلط بر اين نفس است و تسليم اين نفس به

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣.بلند غنا وارد شوى ر نما تا در عرصۀينفس را فق

لطيف و پاکيزه ...هاى نفس شيطانى سوخته شود تا روح  نار عشق حجاب  هبايد ب
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤.گردد

و از خاکدان فانى بگذر تا در  ،يگانه پى برى  هاز نفس بيگانه شو تا ب !اى دوست
  بهاءاهللحضرت   ٢٥.آشيان الهى جاى گيرى

شناسى بما   هاى شکننده و سست چه درسى از انسان  گاهى از اينهمه حلقه  آ
توان بر اينهمه غفلت و قصور فائق آمد؟ فصل بعد   آموزد؟ چگونه مى  مى

  بحث اين مطلب است.
  



  
٨  

  

  ترين درس انسان شناسى  مهم
هاى سست و شکننده در شخصيت انسان،   اهى از نقاط ضعف و حلقهگ  آ

حقيقت آن   آموزد؟ درسى که دوست نداريم بپذيريم و به  چه درسى بما مى
موجودى احساسى است، نه عقالنى.  اقرار نمائيم، يعنى: انسان اصوالً 

کسانى که عاشق حقيقت باشند و خرد را چراغ راه خود نمايند، چون کيميا 
است منطق ساز،  گفته يک روانشناس معروف: "انسان موجودى  کميابند. به
  نه منطقى."

شناسائى انسان، نخستين گام در راه بهبود جهان است. براى رفع بيمارى، 
ا بشناسيم. تا انسان را آنطور که هست نشناسيم، بايد نخست بيمارى ر

از اينهمه  اهىگ  آتوانيم براى رفع مشکالت جهان گام برداريم؟   چگونه مى
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دنياى بهتر، چقدر  تأسيس انسان بهتر و پرورشدهد که   نقاط ضعف بما نشان مى
وجه ممکن   . بدون يارى و حمايت پروردگار، توفيق در اين کار بهيچدشوار است

نگر و خودخواه و مّکار چنان محکم   . سنگرهاى دفاعى نفس نزديکنيست
در هم شکستن آنها و عبور از و استوارند که حتى با کمک و يارى يزدان، 

  ، کارى است بس دشوار، تا چه رسد بدون هدايت و حمايت پروردگار.آنها

بين را   در عرصه علم و دانش، خرد توانا و فرمانرواست. زيرا نفس نزديک
رفت. اما   پيش نمى  آن عرصه راهى نيست. اگر چنين نبود، قافله دانش به  به

در زندگانى شخصى و اجتماعى و عاطفى و اعتقادِى انسان، علم و دانش 
ى در اين دو قرن، از ن مادّ يات تمدّ و منطق را چندان نفودى نيست. مثًال ترقّ 

ه است. آيا بلکه بر آنها افزود ،اشاعه طالق و مشکالت خانوادگى نکاسته
—روح انسان که آئينه شکوه و بزرگى يزدان است، با علم اعداد و اجسام

  قابل قياس است؟—رياضيات، فيزيک، شيمى، و بيولوژى

دانند، و دين و   آنان که خرد و دانش را براى هدايت و سعادت بشر کافى مى
نگر و خودبين انسان را   شمرند، يا نفس نزديک  ايمان را الزم نمى

گيرند. اگر اين خرد دوستان، نفس خودخواه   اند، يا آنرا ناديده مى  هنشناخت
تاِز ميدان خودخواهى   انسان را نيک بشناسند، و اين فرمانرواى مستبد و يکه

معادله انسان شناسِى خود   هاى جهان است، به  را که منشأ بالها و بدبختى
همه برباد  هاى پائيزى،  بيافزايند، تصورات و انتظارات آنها مانند برگ

شناسد، و نه خرد بر   نظر انسان، نه خرد مى  روند. نفس خودخواه و کوته  مى
  آن اثرى دارد.

اند و   ترين خردگرايان جهان، خود سخت گرفتار اين نفس  بزرگترين و برجسته
نيروئى مافوق خود دارند. آن نيرو جز عشق   براى مقابله و مبارزه با آن، نياز به
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تصور   بوده و هرگز نخواهد بود. آن عشق از هر چه بهپروردگار هرگز چيزى ن
تر و نيرومندتر است. اگر انديشمندان و خردگرايان جهان، براى   آيد، با شکوه

غلبه بر نفس خودخواه انسان، جز عشق يزدان، راه حلى کشف نمايند، 
  اند.  شايسته بزرگترين جايزه

رد، ـرا خـت. زيـرد اسـمن خـرين دشـدتـرومنـين، نيـودبـگر و خـن  زديکـس نـفـن
دارد. اگر اين   سازد و انسان را از خطراتش در امان مى  اسرارش را فاش مى

شد، اّما گلستانى تنها   افتاد، جهان گلستان مى  نفس نيرومند و مکار از کار مى
نيز  ها  انسان با يک نوع گل خوشبو و زيبا. زيرا بدون اين نفِس افسونگر، ما

  شديم.  هائى از يکديگر مى  همانند جانوران، نسخ
اى نداشت، و اگر نااميدى نبود، پرتو اميد رخ   اگر تاريکى نبود، نور جلوه

نمود. اگر خطر نبود، شجاعت قدر و منزلتى نداشت. و اگر خودخواهى   نمى
شد.   نمود، فداکارى و عدالت و محبّت عزيز نمى  و ظلم و نفرت روى نمى

گويان   خطاکاران است، و مقام بلند راستفضيلت بخشش و آمرزش مديون 
توان يافت و مردم سخى   مرهوِن رفتار دورويان. قدر عشق را از نبودن آن مى

  توان شناخت.  را از مقايسه با مردم خسيس مى
تنوع و زيبائى در عالم انسان بخاطر اختيار و آزادى ما در خودسازِى ماست. 

کارترين نشانه اختيار و آزادى ما، بزرگترين چالش ما، واالترين آرمان ما، آش
  ترين تاج موفقيت و افتخار ما، غلبه و تسلط بر اين نفس است.  و پر شکوه

  ۱۳سوره حجرات، آيه   .ان اْكَرَمُكْم ِعنَد اللِه اْتَقاُكمْ 
  ترين شما نزد خداوند، پرهيزکارترين شماست.  يقين گرامى  به

نگر و خودبين را تحت تسلط   نزديکزکار کسى است که نفس يمتّقى يا پره
  خود در آورد و بجاى اطاعت از او، او را مطيع خود سازد.
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  عشق خدا
بندگانش چقدر   بينيد عشق يزدان به  درباره اين گفتار پروردگار بيانديشيد. به

آغوش پر مهر و محبت   اى ما را به  افزاست، چگونه و با چه زبان عاشقانه  جان
  خواند:  خود مى

 برِ  ،بى دل و جان ،و اى عاشقان ،بشتابيد و بر آتش زنيد بى پروا ،گاناى پروان
  حضرت بهاءاهلل  ١.بيائيد و بى رقيب نزد محبوب دويد معشوق

هاى سوزان شمع، خود   پروانه چنان عاشق آتش است که بجاى بيم از شعله
خدا که   آميزد و از سوختن پروائى ندارد. عشق ما نيز به  ها مى  را با آن شعله

  عاشق و معشوق ماست بايد چنين آتشين باشد.
بندگانش، با هيچ عشقى قابل قياس نيست. اين عشق چنان   عشق خالق به

پيرايه است که اگر مادران دلباخته آنرا آنطور که هست بشناسند،   پاک و بى
دريا و ذره   عشق خود را براى کودکان شيرخوارشان در برابر آن چون قطره به

ترين سرمايه   انساِن شايسته و اليق بزرگترين و با شکوهآفتاب يابند.   به
اى اليق عشق خداست؟ خالق جهان،   خداست. جز بندۀ عاشق، چه آفريده

حدى است که ما را آئينۀ   جز انسان چه معشوقى دارد؟ عشق خدا بما به
جمال و کمال خود ساخته، و هرچه موجب شادمانى و کامرانى ماست براى 

اى ما آفريده است. و در برابر اينهمه ره مورد نياز ماست بما خواسته، و هر چ
" هرگز چيزى شناسائى و عشقلطف و مرحمت و احسان و رأفت، از ما جز "

نخواسته. چقدر بندگان نا شکر و غافلند اگر از شناسائى آفريننده خود سر باز 
  بهر و نصيب نمايند.  زنند و خود را از اين بخشش بزرگ بى

  حضرت بهاءاهلل  ٢.خواستم و تو را از براى خود اى توجميع را از بر
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  رهائى از دام نفس و هوىٰ 
ر بستۀ روح ما از دام نفس و هوٰى نرهد، در فضاى جانفزاى تا پرنده پاک و پَ 

اى نسوزد و از   آزادى و دانائى پرواز نتواند. تا نفس ما مانند سيمرغ افسانه
  ما، زندگى نيابد.پيرايه   خاکستر خود برنخيزد، روح پاک و بى

و بسته  ،دار نشديب ن بامداد دلكشيبخش در ا  باد جان نيمرده كسى كه از ا
  حضرت بهاءاهلل  ٣.بماند نشناخت و در زندان آز سرگردان نده رايمردى كه گشا

جز پذيرفتن نقشۀ آفرينش و برگشت بسوى پروردگار، راه فرار براى احدى 
  ممکن نيست.

  حضرت بهاءاهلل  ٤َمْلَجأ اّال انَت و ال سبيل اّال اليک.فيا الهى لَْيَس ِالََحٍد 
  سوى تو نيست.  براى احدى پناهى جز تو و راهى جز به !اى پروردگار

براى رهائى از بندهاى نفس خودخواه و خودبين، اين دعا بايد يار و ياور ما 
  شود:

و تقوٰى مزيّن  نور ِبرّ   الهى الهى! اين عبد را از شرّ نفس و هوٰى حفظ فرما و به
 حضرت بهاءاهلل  ٥دار.

  نخستين گام در راه
  ترقى و تعالى انسان و جهان

هاى سست در شخصيت انسان، مهمترين    اهى از نقاط ضعف و حلقهگ  آ
آموزد. اين درس، درس خضوع و فروتنى است.   درس خودشناسى را بما مى

  بدون اين فضيلت، ترقى و تکامل براى انسان ممکن نيست.

  
   ّنيکوئى، صدق (َابرار: نيکوکاران).ِبر :  
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  ٦.خضوع و خشوع است ،سبب بزرگوارى عالم انسانى استآنچه 
  حضرت عبدالبهاء  

رو  ،داند  ىند و قاصر ميب  عاجز مى...را انسان تا خود رايز ،ديخاضع و خاشع باش
من کامل "گفت  نکه خود را خوب دانست ويمحض ا  هولى ب ،ترّقى و علّو است  به

  عبدالبهاءحضرت   ٧.ديحاصل نما [سقوط] وّ غرور و ُدنُ  "هستم

تصور آيد، واالتر است. در اين   مقام و مرتبت خضوع و فروتنى از هرچه به
آموزد که اگر ما در برابر او خاضع شويم،   آسا، خالق ما بما مى  گفتار شگفت

  شود:  او نيز در برابر ما خاضع مى
ْنساِن! ُكْن ِلي خاِضعًا الُِٔكوَن لََك ُمَتواِضعًا... َيا اْبنَ  بهاءاهللحضرت   ٨اال  

  اى فرزند انسان! در برابر من خاضع شو، تا من هم در برابر تو متواضع شوم...

يابد. عامه   روح ما راه مى  اهى و دانائى بهگ  آتنها از روزنه فروتنى، پرتو 
فکر و باور خودشان هرچه باشد، ايمان دارند. تا اين سد بزرگ   مردمان، به

نگر و   براى غلبه بر نفس نزديک روحشان راه يافت.  توان به  برجاست، نمى
خود دوست که براى بقا و شادى خود سخت کوشا است، فروتنى نخستين و 

خود   ترين فضيلت است. اين نفِس نادان و خودستا، همواره به  الزم
دانم!" اگر اين نفس را از اين   دانم که مى  دانم و مى  گويد: "من مى  مى

  ايم.  پيروزى دست يافته بزرگترين  توهم و خيال خام باز داريم، به
عالج جميع مشکالت انسان و رمز کامرانى و شادمانى در دو جهان، در اين 

اجرا   آسمانى را به و اندرز بيان پنهان و آشکار است. اگر مردمان اين دستور
از آنچه  توفيق در کسب اين فضيلترسانند، جهان بهشت جاودان شود. 

تر. سهل است اگر بخواهيم و   تر است و هم سخت  تصور آيد هم سهل  به
ريد و نکنيم. اين گفتار را بخاطر بسپ آن اعتنا  بکوشيم، سخت است اگر به
  هر روز در تحقق آن بکوشيد:



    شناسىانسان ترين درس   مهم: ٨فصل   ٨٧

 

 ...و خروج العبد عن الوهم والتّقليدرأس كّل ما ذكرناه لك هواالنصاف و ه
  حضرت بهاءاهلل  ٩والمشاهدة فى كّل االمور بالبصر الحديد.

با  .و بهر چيز..م انصاف است و ترك توّهم و تقليددينموآنچه براى تو ذكر  سرآمدِ 
  تيزبين نگريستن. چشم

ها پرده ديگر، چشم بصيرت   هاى تعصب و توهم و تصور و گمان و ده  تا پرده
مردمان را پوشانده و نيروى خرد را در نهادشان آلوده ساخته، چشم تيزبين 

انصاف و عدالت، نبوده و   حقيقت و داورى بهديدن و شناختن   قادر به آنها
هاى تاريخ را نياموزند و   نخواهد بود. تا خردگرايان و ديگر مردمان درس

هاى سستى در شخصيت انسان و چه رسوم و آدابى موجب   ندانند چه حلقه
نگر در   تسلط و حکومت نفس نزديک  ها شده، و تا به  ترقى و سقوط ملت
نيازمند  نيرومند، نفس اين بر پيروزى براى که نماينداقرار نروحشان پى نبرند و 

يارى پروردگارند، جهان روى کامرانى و شادمانى نبيند و پرتو صلح و صفا   به
  بر چهره اين دنياى تيره و تار نتابد.

ْنساِن!...لَْن َتِجَد الراَحَة اال ِبالُخُضوِع الْمِرنا َيا اْبنَ  حضرت بهاءاهلل  ١٠...اال  
خضوع در برابر امر و آئين ما، هرگز راحت و آرامش   فرزند انسان!...جز بهاى 

  نخواهى يافت...

  حضرت بهاءاهلل  ١١.هللِ اَْخَضَعُکم َو اَْتَقاُکماِاْعلَُمْوا ِباَّن اَْکَرَمُکْم ِعْندَ 
  شماست. تريِن   ترين و متّقى  شما نزد خداوند، خاضع ترينِ   گرامى بدانيد که يقين  به

ًة َوَنْجَعلَُهُم اْلَواِرِثينَ  َونُِريدُ  ِٔمْرِض َوَنْجَعلَُهْم اِذيَن اْستُْضِعُفوا ِفي اْالَعلَى ال ُمنن نا.
  ۵سوره قصص، آيه   

شمرند (مردمان فروتن) منّت   مىايم که بر مردمانى که خود را "ضعيف"   اراده نموده
  نمائيم.نهيم و آنها را پيشوايان و وارثيِن مراحِم خود 

  
   ترک توّهم و  الزمۀ انصافترجمه ديگر: سرآمد آنچه براى تو ذکر نموديم انصاف است، و

  تقليد...
  ارى" همراه شده.کدر اين عصر، فضيلت "خضوع" با فضيلت "پرهيزآيه قرآن.   اشاره به 
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  حال مردم با خضوع! آنها وارثان "زمين" خواهند شد.  خوشا به
  )۵، آيه ۵حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

بخش و از حبس نفس خود را آزاد  خود را رهائى لکاز بند مُ  !اى بنده من
هرگز  زيرا که اين وقت را ديگر نبينى و اين زمان را ،شمر وقت را غنيمت .کن

  بهاءاهللحضرت   ١٢.نيابى

  ١٣.هواى قدس پرواز کن  هعشق ب قفس بشکن و چون هماى !اى پسر روح
  حضرت بهاءاهلل  

  ورــن  هــب نــکـيــم َدلــبَ  را تـــسـفــنار ن  ورجـام غر پـس تـو اى مخمـور از
  ١٤تا رها گردى ز حبس اين قفس  تا کنى طى جهان در يک نفس

  حضرت بهاءاهلل  

نچه من آو  ديهاى خود بگذر  از خواهش !گانبنداى : ديفرما  ىپروردگار جهان م
  حضرت بهاءاهلل  ١٥.ديام آن را بخواه خواسته

در صدد ِاکمال  ،نديب  اّما آنکه خود را ناقص مى ،کند  ىخود پرست ترقّى نم
د آنها را يبا ،اگر کسى هزار ُحسن داشته باشد .کند  ىد و ترّقى ميآ  ىبرم شيخو
مثًال اگر نفسى عمارتى داشته باشد  .باشددن نقص خود يدر صدد د بلکه ،ندينب

 ،ا سقفش جزئى شکاف باشديوار يک ديمحکم باشد ولى در  ن ويکه تمام مز
  ...پردازد  ىک شکاف ميمرّمت آن   هب ع را فراموش کردهيالبتّه جم

کند باز ناقص است و نقطه  پس هر چه ترّقى .براى انسان کمال مطلق محالست
 .شود  ىراضى نم از خود ،آن نقطه نظر نمود  هکه بمحض آن  هو ب .باالتر دارد

حضرت  "!کوياى استاد ن" :ح عرض کرديحضرت مس  هنست که شخصى بيا
  حضرت عبدالبهاء  "١٦.ست و آن خداستا  ىکي کين" :فرمود

  
  دنياى زودگذر.  : بستگى بهبنِد ُملک. : آنچه در قبضه و تصرف شخص استُملک 



  

٩  

  
  چگونه خداشناسى

  بخشد  را پرورش مى وجدان
  بخش اّول

ها   هاست. اگر انسان  ترين مسئله در جهان، پرورش وجدان  ترين و مشکل  مهم
خواهند براى ديگران هم   دوستدار يکديگر باشند، اگر آنچه براى خود مى

بخواهند، دنيا بهشت برين خواهد شد، پرتو شادمانى و عشق و آرامش، 
مانند تابش آفتاب، جهان را روشن خواهد ساخت. بعکس اگر مردمان 

دشمنى و رقابت پردازند،   خودخواه و خودپرست باشند، اگر بجاى محبت به
  جهان جز ميدان مبارزه و جنگ و رنج و بال چيزى نخواهد بود.

سخنورانى که در نهايت فصاحت درباره عدالت اجتماعى و تساوى چه بسا 
گويند، اّما با همسر يا همکار   حقوق انسان، در محافل گوناگون سخن مى
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کنند. سخن از آزادى و عدالت گفتن آسان است.   عدالت رفتار نمى  خود به
 ان،ـهـق آئيم، جـکل فائـر اين مشـر بـ. اگتـاسـه  دانـف وجـضعا ـکل دنيـمش
ر ـت. اگـا ممکن نيسـراى مـصورش بـتى تـه حـانى کـهـجشـود، ر ـانى ديگـهـج
ان ـسـوع انـادت نـعـام را در راه سـن گـريـتـزرگـم، بـيـرورش دهـا را پـه  دانـوج

ه ـطـور رابـطـه، و چـنى چـعـى" يـناسـداشـبينيم "خ  هـصل بـايم. در اين ف  تهـبرداش
  ست.ها  وجدان راه پرورشترين   و مطمئن ترين  مهمنزديک ميان انسان و يزدان، 

١.از او ظاهر نشود...جز اخالق حسنه ،و مقام خود عارف شود قدر  اگر انسان به
  حضرت بهاءاهلل  

  مدارج و مراحل خداشناسى

هاى تحقق آن   در آغاز الزم است بدانيم، خداشناسى يعنى چه، و نشانه
زبان خدا   رفتار و کردار؟ آيا هر کس به  گفتار و اقرار است، يا به  چيست؟ آيا به

را بستايد، خدا را شناخته است؟ آيا خداشناسان همه يکسانند؟ بنابر گفتار 
ها،   درخت بعضى ازتوان شناخت.   اش مى  حضرت مسيح، درخت را از ميوه

آورند، بعضى ديگر کمى ميوه،   يک خرمن ميوه سالم و خوشگوار ببار مى
اند.   بهره  اى ديگر، از بر و ثمر بکلى بى  دستهمزه و آسيب ديده.   آنهم بى

  هاى درخت ايمان نيز چنانند.   ميوه
درجات گوناگون تقسيم نموده،   يزدان را به  عرفا از ديرباز ايمان و عشق به

آنها  توصيف در اليقين، و نوُراليقين  اليقين، حُق   اليقين، ِعينُ   القابى مانند علم
واژه  دو ان،ـمـاي اتـدرج  هـب ارهـاش در ىـاهـگ ى،ـهـال اتـآي در د.ـان  ردهـب ارـکـب

  بکار رفته است: بينائىو  دانائى
کشاند و  دانائى ِع طلَ بينائى و مَ  مشرِق   هراه راست راهى است که انسان را ب

حکيم دانا  رجا آنکه از عنايت. آنچه سبب عزّت و شرف و بزرگى است رساند  به
 تا بيابند آنچه را که ،رفع شود و بر بينائيش بيفزايد ]ها  بيمارى چشم[ ابصار دِ مَ رَ 
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 آن، بيفزايد ىبکاهد و بر بينائ ىامروز آنچه از کور. اند وجود آمده  هآن ب ىاز برا

 نزد صاحبانِ  .است ىدانائ ىسفير و هاد ىاين بينائ .ستا سزاوار التفات
  حضرت بهاءاهلل  ٢بصر است ىاز بينائ خردى دانائ ،حکمت

وجود خدا معتقدند و   " در سير و سفرند، بهدانائى وادىدر " مؤمنانى که
دهند، اّما اين دانائى و ايمان در فکر آنان است،   صفاتى هم باو نسبت مى

" در سير و سفرند، نه تنها خدا را وادى بينائىنه در قلبشان. مؤمنانى که در "
" در عالم انديشه، دانايانبينند. "  شناسند، بلکه او را با چشم درون مى  مى
" در آئينه دل و جان، او را بيناياناهى و تصورى از خالق جهان دارند. "گ  آ

  بينند. آيا اين دو گروه يکسانند؟  آشکار و عيان مى
بندگان است.   هاى بزرگ يزدان به  چشم جان، از بخشش  به ديدن خداامکان 

زى جاودان اين افتخار و پيرو  دالن را به  در اين بيان، حضرت مسيح پاک
  دهند:  مژده مى

  ٨، آيه ۵انجيل متى، فصل   دالن. آنها خدا را خواهند ديد.  اند پاک  چه خوشبخت

  وعده ديدار پروردگار در قرآن مجيد بارها تکرار شده:
  ۵سوره عنكبوت، آيه   .َمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء اللِه َفان اَجَل اللِه َالٍٓت 

  .رسيدآن خواهد  زمانِ  يقين بداند که  ، بهداردر كس اميد مالقات با خدا را ه
، شناسائى فرستادگان اوست. وادى بينائى و ديدار خدا  نخستين نتيجه ورود به

اين افتخار   زيرا آنها آئينه جمال و کمال پروردگارند. اين گفتار راه رسيدِن به
  آموزد:  و پيروزى پر شکوه و جاودان را بما مى

زه از يو دل پاک ،شيآال و خواهش از پاک نهيس با :ستا نيا کردگار گفتار نينخست
 .دياريب اوست روز سزاوار و آنچه ديائينا و توانا بيو ب ش دانايپ ،نشيآفر هاِى   رنگ

 ،ديجان پاک بشتاب  هب .دار و آشکاريپد پرده  زدان بىيچه که  دار استيامروز روز د
  

  سوى خدا.  اى از مراحل سير و سفر به  معناى مرحله  : دّره، بيابان. اصطالحى است عرفانى بهوادى  
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و  آز از زکارى خود رايپره از آِب  .ديسزاوار است پى بر آنچه  هد و بيد برسيشا
 داريز ديسه چ  هب...ديابيب از راين  بى روزِ  د تا رازِ يسته پاک نمائيکردارهاى ناشا

و پاکى گوش از آنچه  دهيپاکى دل و د :دار شوديدست دهد و رستگارى پد
  حضرت بهاءاهلل  ٣.دهيشن

اين پيامد ديگِر ديدار خدا، حضور و نفوذ خدا در زندگانى بينندۀ خداست. 
تأثير و احساس روحانى، قابل قياس با نفوذ و تأثير نيروى جاذبه بر جسم 

ها، همه تحت نفوذ و تأثير   ها تا کهکشان  ماست. تمام موجودات از اتم
اند. راه فرار از آن نيرو براى هيچ موجودى ممکن نيست. آيا   نيروى جاذبه

توان   آيا مى قدرت و عظمت و نفوذ خالق جهان کمتر از نيروى جاذبه است؟
اش   گفت، نيروئى همه جا حاضر و نافذ است، اّما نگاه دانش و بينش سازنده

توان گفت که در "نقشه" امتياز يا   آيا مى همه جا حاضر و نافذ و ناظر نيست؟
  " نيست؟آن نيروئى هست که در "نقاش يا طّراِح 

رسد که   ثمر مى  شود و به  خداشناسى در صورتى در زندگانى ما شکوفا مى
و با خود  درآوردعشق خدا مانند نيروى جاذبه، ما را تحت نفوذ و سلطه خود 

خود نزديکتر   سازگار سازد. تا خدا را در هر ثانيه از زندگانى خود، از خود به
و هميشه و همه جا حاضر و ناظر نبينيم، در سير و سفر در وادى خداشناسى 

  ايم.  سرحد کمال نرسيده  به
، قابل قياس با گردش ماهواره وادى بينائى  ، يعنى ورود بهاين پيروزى بزرگ

رسد،   سرحد جاذبه زمين مى  اى به  در مدار زمين است. وقتى چنين ماهواره
دور زمين   شود. بجاى دور شدن از زمين، به  ناگهان حرکتش دگرگون مى

اى   آيد. ديدار خدا با چشم درون، مانند گردش چنين ماهواره  گردش مى  به
زمين است. در آن مرز و مدار، محور و مرکِز زندگانى انسان، اراده در مدار 

هاى ناپايدار اين   نگر و هوس  هاى نفس نزديک  يزدان است، نه خواست
اين مرز و اين مدار که نيستى در برابر اراده پروردگار است   جهان. تا به
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خداست،   هدف نهائى از هستِى خود که شناسائى خدا و عشق به  نرسيم، به
  ايم.  نرسيده

نگر در درون ما بينا و تواناست، ديدار   تا چشِم نفِس خودبين و نزديک
شکوه و ممکن نيست. بايد آن چشم نابينا شود تا  پروردگارجمال و کمال 

پرده از رخ برافکند و چهره زيبايش را بنمايد. تنها در  يزدانو زيبائى  عظمت
  تاريکى شب، ستارگان تابان و درخشانند.

  حضرت بهاءاهلل  ٤.شو تا از علمم نصيب برى و جاهل...و تا جمالم بينىکور ش

 دربندگان با نيروى جاذبه، که ذرات عالم هستى   مقايسه نزديکى يزدان به
تسلط آن است، با حقيقت سازگار است. زيرا خالق ما که عاشق ماست، 

  دهد که حتى از رگ گردن ما بما نزديکتر است.  بما مژده مى
 لَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ َوَنْحُن ا۱٦سوره قاف، آيه   .ْقرَُب ا  

  تريم.  ما باو از رگ گردن نزديک
  هايش بار ديگر تأييد و تکرار شده:  همه آفريده  در اين گفتار، نزديکى خدا به

  حضرت بهاءاهلل  ٥.َوَتُكوُن اْقَرَب ِبُكلِّ َشْيٍء ِمْن َنْفِسهِ  ...
  ترى.  نزديک آن  ...بهر چيزى از خوِد آن به
  سعدى بسيار زيبا سروده:

  وين عجبتر که من از وى دورم  من است  تر از من به  دوست نزديک

اگر خدا بما نزديک است، چگونه ما از او دوريم؟ فرض کنيد يکى از 
عزيزان شما در برابر شما ايستاده، اّما چشمان شما بسته است. او شما را 

اهى شما از گ  آشما نزديک است، اّما پلک چشم شما، مانع   بيند و به  مى
او ـًا بـبـلـه قـد کـى داريـتـد دوسـيـنـرض کـر: فـگـال ديـثـت. مـى اسـکـزديـن نـاي
د و ـويـگ  او مىـا بـه  ما دروغـاره شـينى دربـچ  نـان، سخـن ميـيد. در ايـزديکـن

زند. شما از اين ماجرا هيچ خبر نداريد. اّما دوست شما بخاطر   ها مى  تهمت
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رنجد. شما باو نزديکيد، اّما   شود و از شما مى  شما بدبين مى  آنچه شنيده، به
هائى   او از شما دور است. اين مثال درباره خدا نيز صادق است. زيرا تهمت

ا و ـه  ن دروغـت. ايـسار اـمـش  د بىـان  دا زدهـخ  هـى بـادانـان از روى نـردمـه مـک
ها همه بخاطر "خداناشناسى" است. منشأ آنها توهمات و تصورات   تهمت

  نادرستى است که مردمان درباره خدا داشته و دارند.
دگار رپرو اراده مدار در و شود آزاد خودخواه نفس هاى  هوس که از بند روحى

  سازگارند. يزدانهايش همه با خواست   گردش آيد، آرزوها و آرمان  به
 اوست ،چه که آنچه را او برگزيد ،راضى شويد رضاى دوست  هب :اى مردمان !بگو

  حضرت بهاءاهلل  ٦.پسنديده

ما ـه براى شـو آنچ، نيدـار مکـيـتـاخ نـاى مـود را بر رضـاى خـرض !انـتـاى دوس
  حضرت بهاءاهلل  ٧.هرگز مخواهيد ،نخواهم

  حضرت بهاءاهلل  ٨؟نمائى طيران تا کى در هواى نفسانى !اى پسر هوى

منشأ وجود ما آفريننده ماست. پس از جدائى از آن منبع کمال و دست 
چرخش و گردش آئيم.   اش به  اختيار و استقالل، بايد در محور اراده  يافتن به

نگر از آن مدار بگذريم، بنابر اراده   هاى نفس نزديک  اگر بخاطر هوس
  پروردگار، سرنوشت شومى در انتظار ماست:

[در  هر نفسى از آن محجوب .حّق بوده [شناسائى] عرفانِ  ،مقصود از آفرينش
  حضرت بهاءاهلل  ٩.محسوب است حمنلََدى الرّ  ماند از اهل خسران پرده]

نفوذ خداشناسى در پرورش وجدان حائز اهميت بسيار است. ادامه اين 
بحث را در فصل بعد خواهيد يافت.

  
  اند.  کاران  که در برابر پروردگار از زيان: کسانى حمنلََدى الرّ  اهل خسران 



  
١٠  

  

  نفوذ خداشناسى
  در پرورش وجدان

  بخش دّوم
" نخستين گام در راه خداشناسى است. اظهار ايمان و وادى دانائى"  ورود به
وجود پروردگار، پيروزى بزرگى است، اّما اثرات و نتايجش در   اقرار به

روند،   معبد مى  ما محدود است. چه بسا از سالکان اين وادى که بهزندگانى 
ا ـدع  هـت بـال، دسـى و بـتـخـام سـگـنـد، و هـآورن  ان مىـر زبـدا را بـام خـن

دانند توهمى بيش نيست. آياچنين   دارند، اّما آنچه درباره خدا مى  برمى
  ايمانى را اعتبارى است؟

نور است. ما درباره  ديدننور و  تصور، مانند ديدنو  دانستنتفاوت ميان 
بينيم نيز   شک افتيم. آيا درباره آنچه مى  دانيم، ممکن است به  آنچه مى

ممکن است دچار شک و شبهه شويم؟ اگر ما هواپيما را نديده باشيم، 
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ممکن است درباره وجودش شک کنيم. آيا ممکن است، پس از ديدن 
م تن، چه با چشم جان، انسان را يقين و اطمينان نرسيم؟ ديدن چه با چش  به

روز روشن يقين و اطمينان   رهاند و به  از شب تاريک شک و گمان مى
  رساند.  مى

، پذيرش سرنوشت خود و نقشه وادى بينائى  آشکارترين نشانه وصول به
، وادى بينائىآفرينش انسان و جهان است. هرگز در روح سالکان و رهروان 

داورى   يزدان و چه در اعتمادشان به  ن بهچه در عشقشا—شک و شبهه و تزلزل
  يابد.  راه نمى—و عدالتش

  ١"يفعل ما يشاء" کلمه مبارکه  هاقرار ب  مگر به ،معرفت  کامل حاصل نشود
  حضرت بهاءاهلل  

بيش از آن است که —وادى بينائى  يعنى ورود به—اثرات و نتايج ديدار خدا
زندگانى انسان را بکلى  نظير،  تصور آيد. اين پيروزى بزرگ و افتخار بى  به

رهاند و در   چين را از دام نفس خودبين مى  سازد. مرغ دانه  دگرگون مى
آورد. عاشقى که معشوق   پرواز و آواز مى  فزاى عشق و آزادى به  فضاى جان

بيند، چه حال و احوالى دارد؟ اين ديدار و اين   اش را در برابرش مى  دلباخته
فداکارى و دگر دوستى را از خود دوستى بخشد و   روح انسان نيرو مى  عشق به
کند. عشق کيميائى است که مس را طال و سنگ تيره   تر مى  تر و شيرين  آسان

  سازد. نتيجه ديدار خدا، جز عشق و عاشقى چيزى نيست.  را آئينه مصفا مى
توان تصور نمود؟ چقدر عشق مادر   آيا نيروئى برتر و نيرومندتر از عشق مى

بخش و   ن و لطيف و زيباست! چقدر اين عشق لذتکودک دلبندش شيري  به
ق ـشـعزنـد.   ر مىـق سـشـن عـه از ايـا کـه  ارىـداکـه فـت؟ چـاس زـيـگـان  تـفـگـش

  
  درگاه الهى هرگز   را بهکند مختار است. ايراد   اينکه پروردگار در آنچه مى  : اشاره بهيفعل ما يشاء

  راهى نبوده و نيست.
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تر،   تر، شيرين  کودک شيرخوارش با شکوه  خالق هستى حتى از عشق مادر به  به

  زيباتر، و نيرومندتر است.
اند. اين   شعرها سرودهها گفته و   شعراى بزرگ ما در وصف عشق سخن

  آورند. مولوى و حافظ سرحلقه عاشقانند:  شعرها هميشه شادى
   زميـرـنگ ربدهـع از ،سراندازم مسِت  من  زميرهـنپ قـعش از ،انبازمـج قـعاش من
  ؟زميچه درآم پس با، زميپره  هب عشق از  ى؟"زينپره عشق از" :قانميرف نديگو
 زميخ  ىم و تمفا  ىم ىمست و ىودـخيب از  سازم  ىم و وزمـس  ىم، ازمـدمس ـۀروانـپ
  زميــر تـدمـق درـان زر من ى،بـلـط زر ور  تو اندازم ىپا در من سر ،ىطلب سر گر
  زميبرخ تو خاک از نيمسک ِ◌   من ارهـچيب  زنديـبرانگ اکـرا ازخ قيالـخ هـک رداـف

  مولوى  
  کنيد دراز اش  قصه بدين خوشست، شبى  کــنــيـــد بــاز يــار زلـــف از گـــره ان!مــعــاشــــر

  کنيد راز اهل پيغام  به هوش گوش که  دــنــويــگ  مى دــنــلـب گـانــب  هـب گ،ـنــچ و ابـرب
  کنيد نماز من فـتواى  به مرده چو بر او  عشق  به زنده نيست حلقه درين که آنکسى هر

  حافظ  
د ـنـانـم و مـريـيـگـان نــجوش ــه در آغـتــاخـبـان دلـقـاشـون عــدا را چــق خـشـر عـاگ

مرواريدى پاک و زيبا در صدف قلب نپروريم، بنابر داورى صاحب و سازنده 
  ما، نيستى ما بهتر از هستى ماست:

كه در  و مفقود شود وجودى، كه در راه عشق تو جان نبازد پس معدوم شود نفسى
و دور شود  ،تو زنده نگردد ذكر  هب كه ىو بميرد قلب ،طلب وصل تو سر نيندازد

  ٢.باديه عشق را نچشد ىها  مشّقت و ب نشودرْ جان طالب قُ   هكه ب ىهيكل
  حضرت بهاءاهلل  

تصور آيد. آيا   ثمرات و نتايج ديدار خدا و عشق خدا، بيش از آن است که به
بيند، در برابرش   اش را حاضر و ناظر مى  ممکن است عاشقى که دلباخته

کارى ناروا دست زند؟ فرض کنيد شما در محفلى با شکوه شرکت داريد.   به
آيا حاضريد در برابر مهمانان محترم بکارى ناروا دست زنيد؟ آيا ممکن 
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است گريه و ناله سر دهيد و فرياد برآوريد که مهماندار غذاى محبوب شما را 
. چه بسا دارد  نياورده؟ بديهى است، شرم و حيا شما را از اين کار باز مى

خوانند، اّما در برابر ديگران   کسانى که در تنهائى براى خودشان آواز مى
  کنند!  دهان باز نمى

ترين و سرشارترين سرچشمه   حاضر و ناظر ديدن خدا، بزرگترين توفيق و غنى
  شادى در زندگى ماست.

  اهميت و لزوِم ورود
  وادى بينائى  به

بينيم.   ما ديگر خود را تنها نمى در اين است که وادى بينائى  اهميت ورود به
کسى را که هستى ما از او و سرنوشت جاودانى ما در دست اوست، کسى را 

شمريم، با چشم جان در برابر خود   که معبود و مقصود و معشوق آسمانى مى
رفتارى   بينيم. آيا ممکن است در برابر چنين معشوقى، به  حاضر و عيان مى

حيا مانع ما نخواهد شد؟ براى تبديل انسانى ناروا دست زنيم؟ آيا شرم و 
توان محّرک و   رفتار و فداکار، آيا مى  انسانى خوش  خود شيفته و خودخواه به

  " تصور نمود؟حاضر و ناظر ديدن خداتر از "  مشّوقى قوى
خالقى حاضر و   آفريند. يقين و اطمينان به  ديدار خدا، انسان را از نو مى
زند. بدون حضور خدا، نفس   لى بر هم مىناظر، تعادل درونى ما را بک

فرمانرواست.  انسان روح بر اختيار، و اقتدار نهايت رنگر و خودخواه د  نزديک
 تاِز ميداِن خودخواهى و خود  خداى حاضر و ناظر، از نيروهاى اين يکه

دوست، صد چندان   نگر و انسان  توانائى نفس جهان  کاهد و به  دوستى مى
اه و عادل، گ  آاى بينا و مقتدر و داورى   حضور آفرينندهاهى از گ  آافزايد.   مى

آورد و   بين و خودخواه انسان را از اريکه غرور و سطوت فرود مى  نفس نزديک
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 بين و انسان  آموزد. از سوى ديگر، نفس جهان  آن مى  درس بندگى و تسليم به

ه ـتـافـت يـدسـدرت بـت، از قـت اسـدمـداکارى و خـف  هـل بـايـمـتـه مـت، کـدوس
اهى از سرنوشت جاودانى گ  آخالق و   شود، و تنها بخاطر عشق به  خشنود مى

  افزايد.  تالش و کوشش خود صد چندان مى  خود، با ذوق و شوق به
رساند. مرغ بال و پر   آسمان مى  ، ما را از زمين بهوادى بينائى  آرى، ورود به

حال، منظر ما   آنآورد. در   پرواز و آواز مى  شکسته و افسرده و خسته را به
تحقق آرزوها و اميدهاى   آفرينش است، نه اميد به افزاى  زيبا و جانفضاى 

آفريننده و نگاهدار   ارزش و زودگذر. نگاه ما در آن حال و در آن مدار به  بى
راحت و   ما و زندگانى جاودانى ما در پناه عاشق و معشوق ماست، نه به

  عزت چند روزه در اين دار ناپايدار.
دوست، صد چندان انسان نگر و  نيروى نفس دور  ز در آسمان بينائى، بهپروا
افزايد. بدون مزاحمت و دخالِت رقيب نيرومندش، اين نفس پاک و   مى

هاى   تدريج زيبائى  گيرد و به  فداکار، زندگانى ما را در سلطه و اختيار خود مى
ه ظهور عرص  نهفته در درونش را که آئينه جمال و کمال پروردگار است، به

  آورد.  مى
تدريج در   هر بذرى را که پدر و مادر ما در روح ما و شخصيت ما بکارند، به

دهد. آن بذر بنابر خواص و   رويد، و ميوه مى  گيرد، مى  وجود ما ريشه مى
بينى   خوش طعمش و رنگ اگر نمايد.  رنگ خود، هر چيزى را طورى بما مى

دهد. اگر   بما جلوه مىاين رنگ   و محبت و صداقت است، همه چيز را به
رنگش بدبينى، نادرستى، خودخواهى، و تعّصب و رقابت است، همه چيز 

  آرايد.  اين رنگ مى  را به
کس جز خالق ما ساخته نيست.   بذر عشق از دست هيچ  تغيير بذر دشمنى به

توان اين   داورى و عدالتش، مى  يزدان و اعتماد به  تنها از راه ايمان و عشق به
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بدون يارى و صفات و فضائل انسانى بياراست.   ساخت و بهبذر را از نو 
  .حمايت يزدان، تغيير در شخصيت انسان پس از بلوغ بسيار دشوار است

هستى يافته. پروردگار شمع شادمانى و کامرانى و  ترين صورت  کامل  انسان به
عزت جاودانى را در روح و روان ما درکمال جلوه و جال روشن ساخته. 

هاى اين شمع از   ترين چالش ما در اين دنيا، حفظ شعله  گهدف ما و بزر
  هاى فريبنده اين دنياست:  هاى نفس و هوٰى و هوس  طوفان
 ىبادها  هآن را ب ،ستا قدرت من دستۀ شمع دلت برافروخت !بيگانۀ با يگانه ىا

  حضرت بهاءاهلل  ٣.خاموش مکن ىٰ هو و نفس مخالِف 

هدف   بين کامران شويم، به  نگر و کوته  اگر در مبارزه و مقابله با نفس نزديک
ايم،   شادمانى زيسته  به ى فانىايم. نه تنها در اين دنيا  از زندگانى خود رسيده

ايم.   پرورده نيز هاى خوشگوار و جاودانى  ها ميوه  در گلزار زندگانى، خرمن
اى نارس و پژمرده و پوسيده، از نهال زندگانى بر زمين   واّال چه بسا مانند ميوه

اثر و ثمر از اين دار ناپايدار رخت سفر بر بسته، با وجدانى تيره و   يم، و بىافت
  ديار ديگر رويم.  تار به
ظاهر  منيعه ۀاثمار بديع  هب بايد، منيد شما اشجار رضوان !بندگان من ىا

  حضرت بهاءاهلل  ٤...شويد

آسان نيست. تنها با صبر و بردبارى و کوشش بسيار و  وادى بينائى  ورود به
افتخار و  اين  اين وادى راه يافت، و به  توان به  لطف و حمايت پروردگار، مى
ر و ـان واالتـدف و آرمـه هـرچـت هـى اسـهـديـبپـيـروزى بـزرگ نـائـل گـشـت. 

نعمتى  آن نيز دشوارتر است. پيامد هر پيروزى و عّزت و  ، رسيدن بهارجمندتر
دريا و شعله شمعى لرزان   در برابر اين پيروزى بزرگ و يکتا، مانند قطره به

  آفتاب جهانتاب است.  به
  

   باغستان.درختاِن : رضواناشجاِر  
  تازه و بلند مرتبه.منيعه ۀبديع : 
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دانيم که سرانجام   باليم، اّما مى  خود مى  اگر در حرفه خود توفيق يابيم، به
زندگانى در اين دنياى ناپايدار در انتظار   بازنشستگى از کار، و سپس وداع به

ديگران سپريم و   که از ما پنهان است، بايد آنچه داريم به ماست. در ساعتى
دست، در   نسل، و دست به  رخت سفر بربنديم. جواهرات ما، نسل به

اند. نگين گرانبهائى که بر انگشتر ما و بر انگشت ماست، سرانجام بر   گردش
انگشت ديگران خواهد نشست. تنها چيزى که از آِن ماست، و جز ما چيزى 

اين آرمان بزرگ، يعنى   و روان ماست. پس در راه رسيدن بهنيست، روح 
و ديدار پروردگار که هدف از هستى ماست، بايد فرصت  وادى بينائى  ورود به

را غنيمت شمريم و هرچه بيشتر بکوشيم، زيرا زمان ما در اين دنيا کوتاه 
  است:
اين زمان  و ىزيرا که اين وقت را ديگر نبين ،شمر وقت را غنيمت!...بنده من ىا

  حضرت بهاءاهلل  ٥ى.را هرگز نياب

  حضرت بهاءاهلل  ٦.تدارک آن قادر نبوده و نخواهيد بود بر آنچه فوت شود ابدًا

هاى ما از   ، ايرادها و شکايتوادى بينائى  نخستين مانع ما در راه رسيدن به
خالق ماست. شکايت نشانه عدم رضايت، و عدم رضايت، نشانه اسارت 

شيفته و خودبين ماست. چگونه ممکن است کسى را   خودما در دسِت نفس 
تر، و از هر نيکى نيکوتر، و از هر زيبائى زيباتر است،   که از هر کاملى کامل

بينيم، و عاشق جمال و کمالش نگرديم؟ چگونه ممکن   چشم جان به  به
شکوه   است، پس از ديدار روى مهرويش، بجاى ستايش و نيايش، زبان به

که در ست. بعکس، اگر تصوير پروردگار را زى ممکن نيگشائيم؟ چنين چي
چشم جان   حد استعداد و توانائى ما در کتابهاى آسمانى ترسيم يافته، به

بينيم، جز عشق و احساس ستايش و نيايش و اظهار بندگى در آستانش   به
ار ـتـفــر گـابـنـر، بـويـصـن تـودن ايـمـز نــاب، جـتـن کـدف ايـم. هـداريـاى ن  ارهـچ

  پروردگار در آن کتابها چيز ديگر نيست.
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در پايان اين بحث، الزم است بار ديگر معنا و مقصود از خداشناسى را 
هاى خاص مردمان را تقسيم   بخاطر آوريم. زيرا ما تمايل داريم بنابر واژه

ها يکسان ديدن خطائى   کنيم، انگار آنها اعدادند. مردمان را بر اساس واژه
ظاهر يکسانند، زيرا همه از يک بذر پاک منشأ   ها به  اناست بزرگ. انس

تدريج هر يک شکلى و طعمى خاص   اند. اّما پس از رشد و پرورش، به  گرفته
گفتار و   توان شناخت، نه به  رفتار مى  شناس را تنها به خدا يابند.  خود مى

بندگان خداست. بدون   خدا و به  شناسى، عشق به نخستين نشانه خدا اّدعا.
وجود خدا   اقرار به نوع انسان،  هاى شيرين و خوشگواِر فداکارى و عشق به  ميوه

  بر و بار.  نهالى است خشک و بى و پرستش خدا،
اليق مدح و ثنا بوده و  ،اثمار مزين گشت  هاگر ب .شجر است [شبيه] مثابه  هانسان ب
اين اعمال حسنه و کلمه طيبه از اثمار ...ثمر قابل نار است  ىواّال شجر ب ،هست
  حضرت بهاءاهلل  ٧.محسوب شجره

  ٨.متابعت آنچه امر فرموده  همگر ب ،شود  ىمعرفت حق تمام و کامل نم
  حضرت بهاءاهلل  

  ٩اى مردمان! گفتار را کردار بايد. چه که گواه راستى گفتار، کردار است.
  حضرت بهاءاهلل  

خداست.   وصف خدا و ذکر خدا، اگر از دل برآيد، نشانه عشق ما به
آنى   چنان نيرومندند که عشِق ما را به روح ما در "وادى بينائى"هاى   بال
اش چقدر   زبان فرستاده  رسانند. اين وصِف خدا به  معشوق آسمانى ما مى  به
  ست:افزا  و روح زيبا

 قلْب   هو اگر گويم ب ؟بصر خود را نبيند چگونه تو را بيند ى،بصر در آئ  هب اگر بگويم
 چگونه ترا عارف ،در خود نشده ىات تجلّ مقام  هقلب عارف ب ى،شو ادراک
 غير و اگر بگويم ،تو مقّدس از عرفان موجودات بوده ى،اگر گويم معروف ؟شود
  حضرت بهاءاهلل  ١٠ى.که مستور و غير معروف مان ىتو مشهودتر از آن ى،معروف
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 عباد تواند و از كلمه تو از عدمْ  همه! مالكا ،ملكا ،رحيما ،كريما ،نيازا ىب ،الها

و ضعف  ،و جهل خود و علم تو ،تو ىغنا و و معترفند بر فقر خود ،بوجود آمدند
  حضرت بهاءاهلل  ١١...تو و عجز خود و سلطان ،خود و اقتدار تو

امم اليق ادراك هستيت  هاى]  ۀ [قلبعالم قابل ذكرت نه و افئد[زبانهاى]   ِ◌    نسُ لْ اَ 
 و تو دانا...ادراك عقول و فوق عرفان نفوس بوده و هست ِى ورا تو ىنه. هست

 آن كن كه .موجود و پاينده [ديدارت] اميد لقايت  هو ب ام ذكرت زنده  هب ،ىگاه  آ
  حضرت بهاءاهلل  ١٢.من ىنه اليق ذكر و ثنا ،سزاوار بخشش توست



  
١١  

  

  داورى  آيا خداشناسى را به
  دانشمندان بايد سپرد؟

در آغاز الزم است بدانيم که در نظر يزدان ارزش دانش و خرد و مقام 
  دانشمندان بس بلند و ارجمند است:

  حضرت بهاءاهلل  ١.قى از براى انسان علم اوستيکنز حق

االرض تباهى به  اهلل الملك العزيز العظيم. تاهلل ان اس الىطوبٰى لعالم...يدعوالنّ 
  حضرت بهاءاهلل  ٢حين. االشياء فى كلّ  ماء تفتخر بوجوده و يكبرن عليه كلوالسّ 

خدا زمين باو   هپروردگاِر بزرگ بخواند. قسم ب  حال عالمى كه مردمان را به  هخوشا ب
  .است وجودش مفتخر  هآسمان بمتباهى و 
حقيقت مطابق عقل و علم نباشد، آن وهم است.   هب ،اى از مسائل دين  اگر مسئله
  حضرت عبدالبهاء  ٣.علم باشد، جهل است علم جهل است. اگر دين ضدّ  زيرا ضدّ 
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تنهائى ضامن کاميابى و شادمانى   مقام و منزلت علم بلند است، اّما علم به
  دانشمندان در شناسائى يزدان بر ديگران مزيّتى دارند؟انسان نيست. آيا 
صفاى قلب و   مرتبط به که توفيق در اين آرمان بزرگدهد   اين فصل نشان مى

کمترين  خداشناسى روح شماست، نه مدارک و مدارج تحصيلى شما.
  با دانشمند بودن يا نبودن ندارد.اى   رابطه

  حضرت بهاءاهلل  ٤.راه نبوده و نيست ۀ غيبخلوتخان  از مجلس علم و دانش به

  ٥مقصود فائز نشدند.  هچه مقدار از علماء و حكما كه بعد از طلب و انتظار ب
  حضرت بهاءاهلل  

نادرست  تن از اين تصورِ نسخداشناسى دا دانشمندان و استادان را داورِ 
ناشى شده که رابطه بنده با آفريننده مانند درس مدرسه، دانش يا مهارتى 

معنا،  پر و زيبا گفتار اين گيرد.  مى سرچشمه انسان تنها از مغز و هوشاست که 
  دهد:  نقش دانش و دانشمند را در خداشناسى بما نشان مى

  ٦.او را از بينش باز نداشت ،آفرينش امروز مرِد دانش کسى است که
  حضرت بهاءاهلل  

نظر خدا آموزد. در   ىبما م در يک جمله کوتاه معناى دانشمند را گفتار پيش
م ـالــاره عـه دربـدرسـميـعـنـى آنـچـه در او،  شِ ـه دانـت کـاس ىـکس دـنـمـشـدان

در مدرسه  آنچه ." يا بينائى درون باز نداردبينشاو را از " " آموخته،آفرينش"
 مغزش سپرده، چشم بصيرتش را نپوشاند.  بهآموخته و 

مسئله و مسئوليت در  برگزيدن سرنوشت جاودانى خود را، که بزرگترينآنانکه 
و بدون  سپرند  دانشمندان مى ديگران، خاصه دست  به زندگى آنهاست،

 خدا ،شمرند  اهى، آنها را مانند مجتهدان و کشيشان مرجع تقليد مىگ  آ
 هر چهاز اهميت توفيق در اين آرمان بزرگ  .اند  شناسى را کوچک گرفته

  
  عالِم ناپيدا، عرصه روح و روان.  : اشاره بهخلوتخانه غيب 
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هوسى   نصيب هر نوو يکتا  نظير  بى. اين افتخار بيشتر است تصور آيد  به

، فضائل معنوى الزم آرمان و ارمغان جاودان اين  شود. براى دسترسى به  نمى
در خداشناسى، دانشمندان کمترين امتيازى بر نه مدارک تحصيلى.  ،است

تنها با ، راهى است که هر فردى بايد يزدان. رابطه انسان با ديگران ندارند
گام بردارد.  سفر اين زيند و با عشق و صبر دربرگ خود و يارى پروردگار  اتکاء به

و سرچشمه که هدف اصلى از آفرينش انسان  مانند  بى اين آرمان  به هرگز واّال 
  .شادمانى و کامرانى در دو جهان است، دست نيابد

سرشت  جزوى از محبّت و دوستىعشق و   به ما در آغاز بايد بدانيم که نياز
چون شعله در  در درون ما دوستى ماست. استعداد خدااصلى و آفرينش 

 راآن ها  بائىيها و ز  شگفتى اين شعله را نيفروزيم و نهفته است. تا شمع
 بنابر گفتار پروردگار، ثمر است.  وجود ما بى و نشناسيم، نبينيم چشم جان  به

خدا شناسى و خدا دوستى سرچشمه زندگانى و مايه شادمانى و کامرانى 
  ايم:  بهره  از زندگانى جاودانى بى قماست. بدون اين آشنائى و عش

از  و هر که ننوشيد .رسيد پاينده گى زند  ههر که از اين چشمه چشيد ب !گاناى بند
  حضرت بهاءاهلل  ٧.گان شمرده شدمرد

طعام   ما نيز نيازمند به جاناست،  غذا  همانطور که جسم ما نيازمند به
زندگانى ما ، بخشش آسمانى طعام و اين  دسترسى بهاست. بدون  آسمانى

  .بهره است  از آسايش و آرامش بى
َر لََك الراَحُة اال ِباْعراِضَك َعْن َنْفِسَك َواْقباِلَك ِبَنْفسي.   حضرت بهاءاهلل  ٨ما قُدِّ

  آورى. ىبگردانى و بمن رو ىآسايش براى تو ممکن نيست مگر از خودت رو

 ِبِه 
ِ
  حضرت بهاءاهلل  ٩.َعْن ُكلِّ َشيٍءاْوَدْعُت ِفْيَك َجْوَهَر نُوري َفاْسَتْغن

  نياز شو.  وديعه نهادم. با داشتن آن، از هر چيز ديگر بى  جوهر نورم را در تو به

١٠.اْوَدْعُت ِفيَك ُروحًا ِمنِّي ِلَتُكوَن َحِبيبًا ِلي؛ ِلَم َترَْكَتِني َوَطلَْبَت َمْحبُوبًا ِسوأِي

  حضرت بهاءاهلل  



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
١٠٨  

دم تا دوست من باشى. چرا مرا ترک نمودى، و انه وديعه  در تو به م راروحى از خود
  دوستى غير از من خواستى؟

  حضرت بهاءاهلل  ١١ُحبّي ِفْيَك َفاْعِرْفُه ِمْنَك ِلَتِجَدني َقريبًا.
  محبّت من در توست. آنرا در خودت بشناس تا مرا نزديک خود يابى.

ا ـيار مـتـاخـه خـالـق مـا در درون مـا کـاشـته و در ت کـساى ا  هـدا دانـق خـعش
در پرورش آن  و کاوش ، و تنها چيزى که از ما خواسته، کوششگذاشته
زيباتر،  ،تصور آيد  ، از هرچه بهو پر بار و ثمر يگانه اين دانه ميوه است.
  تر، و خوشگوارتر است.  شيرين

خداشناسى سمانى، بنابر نقشه آفرينش و شهادت خالق ما در کتابهاى آ
 رسد که در دو کشتزار دانائى و عشق، هر دو پرورش يابد.  ثمر مى  هنگامى به

بال پرندگان تشبيه نمود. تا هر دو بال   توان به  را مى عشقو نيروى  تفکرنيروى 
با دل  و کوشش، ممکن نيست. تا با صبر سوى خدا  بهجنبش نيايند، پرواز   به

نشويم. تا  نائلافتخار ديدارش   و جان در طلب آن يار مهربان نکوشيم، به
درگاهش راه نيابيم   نبخشيم، به، پرورش نهادهبذر عشقش را که در روح ما 

اين نقشه آفرينش  چه بخواهيم، چه نخواهيم، .ديدارش فائز نشويم  و به
  اختيارى نيست. دخالتى و است. ما را در اين کارم

د يزه نمائيپاک و پاک ستينده را وخود را از آنچه سزاوار نينده پاينداى گو ديبشنو
  حضرت بهاءاهلل  ١٢.ديدگار شويسته بارگاه آفريتا شا

داند؟   ما، شرايط و لوازم شناسائى خودش را مى سازندهچه کسى بهتر از 
تکرار در گفتارش بما آموخته است. آيات الهى   اين شرايط را بهپروردگار 
 بدونِ  ،دانشد. رس  نمى ثمر  بهتنهائى   "دانستن" به بذر دهند که  مى شهادت
  .بر و بار  ، نهالى است بىدانائى و صفاى درون  عشق به

قوانين عالم معنوى، مانند قوانين عالم مادى، ثابت و تغيير ناپذيرند. تا 
شرايط خاصى که طراح روزگار  بر صفحه تقدير نگاشته و مقدر داشته، 



    داورى دانشمندان بايد سپرد؟  : آيا خداشناسى را به١١فصل   ١٠٩
توان   زار مى  زار و شوره  سويش ممکن نيست. آيا در شن  پرواز بهتحقق نيابد، 

  بار آورد؟  هاى شيرين و خوشگوار به  ميوه
و هر چه در او  .اليق بذر حکمت الهى نبوده و نيست ]زار  [شوره اراضى ُجرُزه

  حضرت بهاءاهلل  ١٣.گذارى ضايع و بى ثمر بوده و هست وديعه

انسان با يک داستان کوتاه بما حضرت مسيح رابطه سخن يزدان را با قلب 
  آموزند:  مى

اطـراف   هـا را بـه  طـور کـه تـخـم  کـاشـت. هـمـيـن  اش تـخـم مى  کـشـاورزى در مـزرعـه
  پاشيد:  مى
 ها آمدند و آنها را خوردند.  از آنها در گذرگاه کشتزار افتادند. پرنده بعضى  
 ن خاک ها، روى آ  بعضى روى خاکى افتادند که زيرش سنگ بود. تخم

عمق، خيلى زود سبز شدند. اّما وقتى خورشيد سوزان بر آنها تابيد، همه   کم
  سوختند و از بين رفتند، چون ريشۀ عميقى نداشتند.

 ها با هم رشد کردند و   ها البالى خارها افتادند. خارها و تخم  بعضى از تخم
  هاى جوان گياه زير فشار خارها خفه شدند.  ساقه

  ها روى خاک خوب افتادند، و از هر تخم سى،   تخماّما مقدارى از اين
  دست آمد.  شصت، و حتّى صد تخم ديگر به

  ٤-٩، آيات ١٣انجيل متى، فصل   اگر گوش شنوا داريد، خوب گوش دهيد.

و  د، اگر هزار دليلد پرورش بذر عشق و ايمان را نداراستعدا روحشانآنان که 
شوند تا آنها را از اعتبار   توسل مىهزار بهانه م  بشنوند، به يزدانبر وجود  برهان

اش را بر لوحه روزگار نگاشته.   . خالق جهان چنين خواسته و ارادهبياندازند
اين دنيا سراى آزادى و آزمايش است تا هر يک از ما آنچه در درون پنهان 

سرنوشت خود  لوحهآشکار نمائيم و بر  در کمال اختيار و آزادى داريم،
  بنگاريم.



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
١١٠  

ه سازنده ما کاه باشيم گ  آ رمز بزرگاسى، بايد پيوسته از اين در راه خداشن
خواستار و دوستدار او باشند. کسانى است که  خواستار و دوستدارتنها 

  .اند  بهره  ديگران از اين بخشش بزرگ و جاودان بى
١٤الُوُجوِد! اْحِبْبني الِحبَك. اْن لَْم تُِحبِني لَْن اِحبَك اَبدًا َفاْعِرف يا َعْبُد. َيا اْبنَ 

  حضرت بهاءاهلل  
اى فرزند هستى! دوست من باش تا دوست تو باشم. اگر مرا دوست ندارى، هرگز 

  اه شو!گ آ ]  [از اين رمز !هدوستى من فائز نشوى. اى بند  به

که تنها بخاطر عشق  آفريننده جهانرا از  پيش اخطار که آيا جايز است
 هستى بخشيده، ناديده انگاريم؟ آيا رواست، بجاى خدا، دنيا انسان  به

  پرستى جز اين است؟  آيا بت ؟برگزينيم ىدوست  بهرا  اش  يعنى آفريده
خداست.   . بال ديگر، عشق ما بهروح ماست عشق خدا بما، تنها يک باِل 

ه، معقول و منصفانه است؟ کمترين اکراه در شناسائى يک جانب دوستِى آيا 
دارد. بعکس،   ، ما را از ديدار پرتو جمالش باز مىتاريک خدا، مانند ابرى

هاى روح ما را براى پرواز در اين فضاى   ، بالو شوقکمترين احساس عشق 
در ما  ها  و شگفتى ها  نمايد و شادى  ها بما مى  ، زيبائىگشايد  مى افزا  روح
  آفريند.  مى

، و شناسند  بينند و نمى  وجود خدا را در خود و در جهان آفرينش نمىآنان که 
کوشند، بدون آنکه بدانند،   خواست خود در پرورش بذر عشقش نمى  به

ها باز   ترين بخشش  برترين لّذتها و با شکوه  روحشان را از دست يافتن به
سرنوشت که چه  فهمند  تنها پس از سفر از اين سرا ناگهان مىدارند.   مى

 .اند  بهره  ها بى  ها و شادى  شومى دارند، و تا روزگار برپاست از چه نعمت
اين نقشه خدا و نقش  .نقاش روزگار چنين خواسته و بر صفحۀ تقدير نگاشته

  ماست، چه بخواهيم چه نخواهيم.
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هاست. براى شادابى و   رابطه آفتاب و باران با شکوفه چون رابطه ما با خدا

 دوستىنخستين نياز روح ماست. اين  دوستى خدا ،و روان پرورش روح
جاى شگفتى است  !همتاست  چقدر واال و بى افزاست!  شادىچقدر زيبا و 

  از اين افتخار بزرگ باز دارد. روزگار پايدار استخود را تا که کسى 
. يافتتوان   ، با "چشم فانى" هرگز "جماِل باقى" را نمىپروردگاربنابر گفتار 

  توان شناخت:  ُمرده، زيبائى ُگل زيبا و شکوفا را نمى و با دِل 
رده جز و دل مُ  ،جمال باقى نشناسد چشم فانى !براستى بشنو !اى پسر هوىٰ 

  حضرت بهاءاهلل  ١٥...نشود ل پژمرده مشغولگُ   هب

  دانشمندان با ديگران
  چه تفاوتى دارند؟

مردمان بخاطر کشفيات و اختراعات معجزآسا در عصر ما، بسيارى از 
دانند و گفتار و پندار آنان را معيار   دانشمندان را داوِر داناِى خداشناسى مى

  شمرند. آيا دانشمندان بهتر از ديگران از آفريننده جهان باخبرند؟  راستى مى
ز علم و دانش و محل تدريس و تحقيق ممتازترين دانشمندان کها مر  دانشگاه

ترين استادان در چند   برجسته  به جهانند. براى پژوهش در مسأله خداشناسى،
کشور مانند آمريکا، ايران، عربستان، هندوستان، روسيه، ايطاليا، چين، و 
اسرائيل مراجعه کنيد و از آنها درباره خدا هر سؤالى داريد بپرسيد. نتيجه 
پژوهش شما چه خواهد بود؟ چه اسرارى از آنها خواهيد آموخت؟ آيا نظر 

  يافت؟ مشترکى ميان آنها خواهيد
بينيد که   اين چند گروه از دانشمندان نظر اندازيد و به  به ،براى ادامه تحقيق

کداميک از آنها از اسرار خداشناسى باخبرند. عقايد و افکار کداميک از 
  شمريد:  آنها را قابل اعتماد مى



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
١١٢  

 دانها  رياضى 
 دانها  فيزيک 
 دانها  شيمى 
 متخصصين کامپيوتر 
 اطباء 
 مهندسين 
 فضاشناسان 

 شناسان  زمين 
 شناسان  گياه 
 شناسان  حيوان 
 هواشناسان 
 روانشناسان 
 شناسان  جامعه 
 فالسفه  

کدام دسته از اين دانشمندان از اسرار خداشناسى با خبرند؟ افکار و گفتار 
يک   اين آرمان بزرگ، از کدام  يک از آنها معتبر است؟ براى رسيدن به  کدام

  از آنها بايد پيروى نمود؟
کارى، لزوم عالقه و استعداد و کوشش از بديهيات است. براى توفيق در هر 

يا هر معمارى و  وتوان بدون عالقه و استعداد و کوشش در مهندسى   آيا مى
استعداد   بى فردتوفيق يافت؟ پس چگونه ممکن است هر  کسب و هنر ديگر

که شناسائى  و واالترين هدف برترين آرمان  اى به  عالقه  اعتنا و بى  و بى
از جام غرور سرمست است و خود را از شود؟ دانشمندى که  نائل ،خداست

؟ جويدخدا شناسى تمايل   شمرد، چگونه ممکن است به  نياز مى  بى خدا
ترين مدارج ترقى رسيده، اّما   عالى  يک بهزرياضى و في علم استادى که در

نده است، چگونه قادر است از ک  آب و خودخواهى و تعّص  توّهمروحش از 
ها، از   ترين چشم  آيا بيناترين و سالم بيند؟  ها چهرۀ خدا را به  دهپس اين پر

ديدن است؟ آيا دانشمندان مانند ديگر   پشت يک پلک نازک قادر به
  مردمان گرفتار تعصب و خودخواهى نيستند؟

مردم با هوش و دانشمند، اّما   را به پرتو جمالشخداوند  چرااز اين گذشته، 
 و مّکار عالقه بنمايد؟ آيا جايز است که مردم ظالم  متکبر و قدرناشناس و بى
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چقدر اين  ؟بينند  بهوجدان، عظمت و زيبائى و جمال و کمال خدا را   و بى
اره ـن بـان در ايـردمـم رـتـشـبيال ـحـا اينـت، بـار اسـکـى و آشـهـديـقت بـقيـح

  .انديشند  نمى
است:  آشکار حقيقت اين  بهمه انسان شناسى و خودشناسى اقرار نخستين الز
ها چه دانشمند و چه غير دانشمند، چه ثروتمند و چه فقير، چه   همه انسان

د. ـان  اتـوهمـبات و تـصـعـواع تـار انـتـرفـش گـيـبـد و چـه کشـيش، کم و نوـآخ
تربيت خانوادگى، تجربيات و تمايالت شخصى، و   باورهاى آنها مرتبط به

حصيلى، دليل بر وارستگى از کسب مدارک ت محيط اجتماعى آنهاست.
  تعصبات اجتماعى و دينى و نفوذ خانوادگى نيست.

شماره   روح ما و رفتار نيک ماست، نه به صفاى  در نظر خدا ارزش ما به
هوش يا رتبه دانشگاه و نمرات درسى ما. در برابر پروردگار، يک زارع يا 

نظر و   وتهمراتب عزيزتر از يک عاِلم ک  سرشت و نيکوکار، به  کارگر پاک
چه —نظر  براى مردم متعصب و متکبر و کوته خداشناسى خودخواه است.
دل و دورنگر و با بصيرت، هزار   نسبت به مردم پاک—سواد  دانشمند چه بى
تر است. چه بسا تنها يک پرده نازک بر چشم درون،   مشکل ربار بلکه بيشت

  ما را از برترين افتخار، يعنى ديدار پروردگار، باز دارد.
شته مهندسى درجه راخيرًا در يک مهمانى با جوانى روبرو شدم که گفت در 

ميان آمد. اين جوان با   . در طى اين مهمانى، صحبتى از خدا بهدارددکترا 
مجادله و مشاجره   کمال اطمينان، وجود خدا را انکار نمود و مهمانان را به
اش   گران در چهرهخواند. در حين گفتگو، آثار اطمينان و ميل بر غلبه بر دي

در ترين مدارج   عالى  گفت: "من به  حاضران مى  زبان حال به  نمايان بود، و به
گانه است." وقتى   ام.داورى شما در برابر داورى من بچه  رسيده علم رياضى

مانند هر موفقيت ديگر،  نيزباو گفته شد که بنابر گفتار خدا، خداشناسى 
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افروخته شد و اين گفتار را توهين  اش  استعداد خاصى است، چهره  نيازمند به
  نمود.  کمبود در شخصيت او مى  خودش دانست، زيرا اشاره به  به

بودن خودش. اين رويداد   نبودن خدا بيشتر يقين داشت تا به  اين جوان به
دينى" نيز   خدائى و بى  آموزد، و آن اين است که "بى  اى بما مى  درس تازه

داشته، اّما در زمان  ىها جا  انساننوعى تعصب است که از ديرباز در قلب 
  ما قدرتى تازه يافته و با سرعت در گسترش است.

  تفاوت ميان هوش و خرد
دانشمندان در امور معنوى، بخصوص خداشناسى، از اين تصور   اتکاء به

يکسانند، و حال آنکه بکلى  خردو  هوشگيرد که دو ارمغان   سرچشمه مى
محتواى   عقل و خرد را به و تشبيه نمودظرف   توان به  متفاوتند. هوش را مى

آن. چه بسا کسانى که ظرف هوشى آنها بزرگ است، اّما در آن ظرف جز 
توان يافت. چه بسا کودکانى که از نظر عقل   نمى چيزى تعصبات و خرافات

و خرد بر دانشمندان و زمامداران برترى دارند، و چه بسا دانشمندانى که 
ترين درجات اخالقى   اند، اّما در پائين  يدهترين مدارج علمى رس  عالى  به

کنند. نتيجه هوش سرشار، فهميدن و از بر نمودن درس مدرسه   زندگى مى
زندگى  صحنه است. نتيجه عقل و خرد، داورى درست و خردمندانه در

  است.
 وننشانه توفيق در آزم خرد ،است مدرسهنشانه توفيق در آزمايش  هوش
هاى   . در کتابتصور آيد  ارمغان، بيش از آن است که بهتفاوت اين دو . زندگى

، اّما درباره است بارها مورد تمجيد قرار گرفته خرد يا حکمتآسمانى، 
  هوش ذکرى نشده.

يکى است. هدف هريک از  خردو  حکمتمعنا و مقصود اصلى از دو واژه 
تأکيدش بيشتر  حکمتآنها "شناسائى حقيقت و داورى درست است." واژه 
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معنوى  و لياقت استعداد پاکى روح ما و بنابر است. بينشو  بصيرتبر نيروى 

ما، خالق ما بهر يک از ما، سهمى از اين ارمغان که سرچشمه و سرآمد 
  بخشد.  جميع فضائل است مى

 ك وِتَي َخْيًرا َكِثيًرا َوَما َيذْولُوْا يُؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاء َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد اا الرُ ا
  ۲٦۹سوره بقره، آيه   .االْلَباِب 

بخشد. هر کس از اين ارمغان برخوردار   پروردگار بهر که بخواهد "حکمت" مى
  خير و نعمت بزرگى دست يافته. تنها صاحبان خرد پند پذيرند.  باشد، به

از هرچه هست  .نه هيچ داراى ،هرکه داراى من نباشد: گويد  ىزبان خرد م
م و يپژمردگان را تازه نما. اى دانشينش و دريآفتاب ب منم .د و مرا بيابيديبگذر

  حضرت بهاءاهلل  ١٦.مردگان را زنده کنم

در عالم انسانى موهبتى اعظم از عقل نيست...عقل ميزان ادراك است. لهذا 
  حضرت عبدالبهاء  ١٧ميزان عقل موازنه نمائيد.  هاى را ب  ههر مسئل

بيند، نه   که هر چيزى را آنطور که هست مىخرد چيست؟ خرد نيروئى است 
خواهد. سرچشمه خرد، هم مغز انسان است و هم قلب و روح   آنطور که مى

در شناسائى حقيقت و تميز  کار مغز تفّکر است، کار قلب احساس. انسان.
خورد. مرکز و منبع   مشکل بر مى  دادن درست از نادرست، مغز انسان کمتر به

يعنى احساسات،  قلب و روح آنها آلودگى مشکالت مردمان، بيشتر
، عادى و آسان است. همه اين نوع آلودگى. تمايالت و تعصبات آنهاست

در روحشان دارند. درجه آلودگى  نمردمان بدون آنکه بدانند، سهمى از آ
  در بعضى از آنها يک در صد، و در بعضى ديگر صد در صد است.

چه غير دانشمند، قادر و نفس خودخواه در همه مردمان، چه دانشمند 
تواند هر زشتى را زيبا و هر زيبائى را زشت   غالب و کوشاست. اين نفس مى

دانشمندان نيز، مانند ساير مردمان، همه کم و بيش گرفتار  جلوه دهد.
  تبليغات و تعليمات محيط خانوادگى و اجتماع و نفس خودخواه خودند.
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  فصل اين نتيجه و خالصه
تحقيق و پژوهش در جميع امور، فضيلتى است بزرگ. بنابر گفتار پروردگار، 

و  کاوشقرار دهيم، و پس از  پژوهشبايد افکار و باورهاى گوناگون را مورد 
بزرگ در اين است که  اىکوشش، آنچه با خرد سازگار است بپذيريم. خط

و  و آخوندکشيش  مانندو  کنيمدر رابطه با خالق خود، دانشمندان را داور 
. خالق ما در کتابهاى آسمانى، هر نوع قرار دهيممرجع تقليد  آنها را ،مؤبد

اتکاء و تقليد را محکوم نموده. دانشمندان نيز، مانند پيشوايان، مسئول 
  سرنوشت احدى جز خودشان نيستند.

دانشمندان متکى شويم،   خدا، به  اگر بخواهيم براى ايمان يا عدم ايمان به
در انتظار بمانيم. زيرا آنها نيز مانند ديگر مردمان، سه گروهند.  بايد تا ابد

دهند که خدائى نيست،   بعضى از آنها با کمال اطمينان شهادت مى
دهند که خدائى هست،   اى ديگر با همان درجه اطمينان شهادت مى  دسته

توانيم باين پرسش پاسخ   دانيم و نمى  گروهى ديگر برآنند که ما اصًال نمى
ها و تفاوت آراء چيست؟ سبب همان است   گونه جدائى  سبب اين دهيم.

  از هم جدا ساخته.هاى ديگر   از راه مردمان را نيز سايرکه 
دانشمندان اين است که اصًال موضوع خداشناسى را که   کاء بهاتّ  پيامدِ يک 

زيرا معتقدان و  .مهمترين مسئله در زندگانى انسان است، کنار گذاريم
 قادرکنند. اگر دانشمندان   د متضادشان، يکديگر را خنثى مىمنکران با عقاي

گوشه   به مسئله را، تکليف ما چيست؟ بهتر است ما هم اين نيستندتصميم   به
  ريم.فراموشى سپ

درس خواندن مرتبط بود، هرگز عدالت خالق جهان تحقق   اگر خداشناسى به
کترا در يافت. زيرا مردمان تحصيل کرده، خاصه کسانى که درجه د  نمى

  در خداشناسى از امتياز خاصى برخوردار بودند. علوم دارند،
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الزم است، خالق ما بارها بما آموخته است. در  ىآنچه براى خداشناس

لزوم   اى به  وحى الهى نازل شده، کوچکترين اشاره  کتابهاى آسمانى، که به
 روح و قلب  توان يافت. تمام آن آيات مرتبط به  درس مدرسه و تحصيل نمى

  انسان است، نه درس مدرسه.
  ١٨.نشوند فائز الحقيقه  فى محبوب ]  [ديدارِ  قاِى لِ   به ،نباشند مقّدس و پاک قلوب تا

  حضرت بهاءاهلل  
  دالن. آنها خدا را [با چشم جان] خواهند ديد.  حال پاک  خوشا به

  )٨، شماره ۵فصل حضرت مسيح (انجيل متى،   

آفتاب روشن و آشکار است. خالق ما بما آموخته است که وجودش مانند 
  رياضى و فيزيک ياد گرفت؟ مدرسه رفت و  آيا براى ديدار آفتاب بايد به

ادعاى  مانند شمرند،  مى ادعاى دانشمندانى که تنها خود را داور خداشناسى
گويند: شما علم   پيروانشان مى  به که ها و آخوندهاست  اخامحها و   کشيش

. بهشت و سپريدايد. سرنوشت جاودانى خود را بما   کتاب خدا را نخوانده
  دوزخ هر دو زير پاى ماست.

تقليد از ديگران، چه دانشمند دانشمندان را بايد عزيز شمريم، اّما بدانيم که 
سازگار نيست. زيرا انسانيت  ابدًا ، با نقشه آفرينشچه پدر و مادر ،چه پيشوا

ديگران و   اين ارمغان به سپردن. در اختيار و آزادى ماست و وجه امتياز ما ما
آن  ۀنقشه آفرينش انسان و بخشند  آن، توهينى است بزرگ به  اعتنائى به  بى

  ارمغان.
تر از گردش   اسرار خداشناسى در اين گفتار پنهان و آشکار است، پنهان

  زمين، آشکارتر از تابش آفتاب:
 از نفسِ  يئ،ش كلِّ در  اگر چه .شه مستور خواهى بوديو هم از هر ظهورى ظاهرترى

  حضرت بهاءاهلل  ١٩  .مشهورترى ئشي

  
   ِّدر هر چيزى از خوِد آن چيز آشکارترى. :مشهورترى ئشي از نفسِ  يئ،ش در كل 
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  خدا  زندگى با خدا و بى
 تفاوت آنها چيست؟

 پژوهشى است مختصر درباره خودشناسى و خداشناسى. از يک فصلاين 
دهد، و از سوى ديگر تأثيرات   سو نيازهاى روانى انسان را نشان مى

روح و روان. خودشناسى رهنماى ما و نور زندگانى  خداشناسى را بر سالمت
  ماست. بدون اين نور و راهنما، راه ما ناهموار، و منظر ما تيره و تار است:

  حضرت بهاءاهلل  ١.لمن َمَضْت ايّاُمُه و ما َعَرَف َنفسه صُل الُخسَرانِ أ
  زيانکار کسى است که روزگارى بسر آورده اّما خودش را نشناخته.

کلمات مکنونه" در جمالتى   خداشناسى در آثار بهائى، خاّصه در "اصول 
دهد که آنچه   اراده خالق ما رقم يافته. اين نوشته نشان مى  کوتاه و زيبا به
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اند با آنچه پيامبران   هاى خود براى سالمت روان يافته  روانشناسان در پژوهش
  افق و سازگارند.اند، کامًال يا يکديگر مو  براى تحقق اين مقصود بما آموخته

روانشناسان،  هدف شناسى، و راه خودشناسى است.  روانشناسى علم انسان
و تأمين سعادت و کامرانى ماست. يکى از  حل مشکالت زندگانى

ترين و   روانشناسان معروف آمريکا بنام ابراهام َمزال بر آن شد که خوشبخت
خود را صرف  ها را بشناسد. او سهم مهمى از زندگانى  کامرواترين انسان

هاى او مورد پذيرش روانشناسان ديگر   گونه مردمان نمود. يافته  شناسائى اين
عنواِن ميزاِن شناسائى مردمان کامروا و خود شکوفا پذيرفته   قرار گرفت و به

  شد.
مواد غذائى   بنابر کشفيات اين دانشمند، همانطور که جسم ما نيازمند به

ممکن نيست، روح ما نيز خاصى است، و بدون آنها سالمت جسم 
نيازهائى دارد که بدون تأمين آنها سالمت روح ممکن نيست. اين دانشمند 

ترتيب تقّدم آنها را   مۀ نيازهاى انسان توجه نمود و بهه  در تحقيقات خود به
  اينطور تشخيص داد:

  نيازهاى جسمانى  ۱
  امنيّت  نياز به  .۲
  محبّت  نياز به  .٣
  حرمت نفس  نياز به  .٤
  ديگران، روابط اجتماعى  تعلق و بستگى به  به نياز  .۵
  و پرورش نيروهاى درونى، ،خودشکوفائى و هدف  نياز به  .٦

  مانند کسب دانش و هنر



    زندگى با خدا و بى خدا! تفاوت آنها چيست؟ :١٢فصل   ١٢١
  تأثيرات خداشناسى

  رفع نيازهاى اصلى انسان بر
گانه انسان دارد و   اى با نيازهاى شش  بينيم خداشناسى چه رابطه  حال به

  بخشد.  چگونه در رفع آنها بما مدد مى

  نيازهاى جسمانى. ۱
اند. سهمى از سالمت روح ما مرتبط   بديهى است تن و روان بهم مرتبط

"شکم گرسنه ايمان اند:   سالمت جسم ماست. همانطور که از پيش گفته  به
ندارد." بر خالف تصور بسيارى از مردمان، پيامبران يزدان تنها در فکر 

دان بر اين است که بندگانش از سعادت ما در جهان جاودان نيستند. اراده يز
جائى که اثرى از فقر و نياز در   هاى اين جهان بهره برند، تا به  جميع نعمت

"تعديل معيشت" يا تعادل و عدالت در تقسيم ثروت از لوازم  .نماند دنيا
  سعادت عالم انسانى است.

 امر ِ " ٢."راحت زندگانى کنند  هب ع بشرين و نظاماتى گذارد که جميد قوانيبا"
ابد سعادت براى عالم يمسئله تحّقق ن نيار مهّم است و تا ايشت بسيل معيتعد

مالحظه  اعتدال را ،د در اکتساب منافعيت باواهل ثر" ٣."ستيبشر ممکن ن
  حضرت عبدالبهاء  ٤.اج را منظور دارنديند و مراعات فقرا و اهل احتينما

المت جسم صحت و س  سهمى ديگر از نيازهاى جسمانى ما، مرتبط به
  اند.  ماست. پيامبران يزدان اين نياز را نيز در نظر داشته

  حضرت بهاءاهلل  ٥] مقّدم داشته.  حق جل جالله علم ابدان را [بر علوم ديگر

او و حفظ اهل عالم  ت انسان و ترّقىيع از براى تربيظهور حّق و احکام الهى جم
صّحت و سالمتى  لذا آنچه سبب و علّت حفظ و .و امثال آن بوده و خواهد بود

  حضرت بهاءاهلل  ٦.ست مقّدم بوده و خواهد بودا ناوجود انس
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سالمت جسم ماست، از جمله   بسيارى از احکام و دستورات يزدان مرتبط به
لزوم نظافت، امتناع از صرف مواد مخدره و مشروبات، و رعايت عّفت و 

آموزند که زندگانى ما در اين   مى عصمت. از اين گذشته، آيات الهى بما
دنيا حائز اهميت بسيار است، زيرا نخستين گام در راه تعالى و ترقى روح 

اين زندگانى هرچه بيشتر قدر نهيم و از اين فرصت براى   ماست. بايد به
کسب فضائل معنوى تا حد امکان بهره بريم. بدون رفع نيازهاى جسمانى، 

  هاى جاودانى دست يافت؟  آرمان  هخشيد و بتوان روح را پرورش ب  چگونه مى
بنابر گفتار پيامبران، روح انسان پرتوى از مهر و محبت يزدان است که در اين 

  گردد.  سوى خدا باز مى  تابد، و سپس به  دنيا در آئينه جسم ما مى
  حضرت بهاءاهلل  ٧َعَرْفُت ُحبّي ِفيَك َخلَْقتَُك، َواْلَقْيُت َعلَْيَك ِمثاِلي.

  را براى تو در خود يافتم، تو را آفريدم، و تصويرم را بر تو گذاشتم.ِمهرم 
ه يا تن که آئين  هتوان روان را پرتوى و تصويرى از خدا دانست، اّما ب  آيا مى
  خرابى آن پرداخت؟  اعتنا بود و به  آن پرتو و آن تصوير است بى گاه  جلوه

زرگ و ـت بـارى اســخـتـفابـراى مـا و شـبـاهـت مـا بـا خـالـق مـا،  داـخ رِ ـهمِ 
زندگانى ما در   افزايد و به  قدر و منزلت ما مى  اين افتخار و اين باور بهمانند.  بى

بخشد. زيرا تن ما هم خانه روح ما و   اين دنيا، مقصود و آرمانى جاودان مى
  هم خانه خداست.

ْسُه ِلنُزُوِلي، َوُروُحَك َمْنَظِري َطهِّْرها   حضرت بهاءاهلل  ٨ِلُظُهوري. فُؤاُدَك َمْنِزِلي َقدِّ
قلب تو منزل من است. آنرا مصفا نما تا در آن جاى گيرم و روحت نظرگاه من 

  است، آنرا براى جلوه و ظهورم پاک و مطّهر ساز.
مگر قلوب را که  ،براى تو مقرّر داشتم ها و زمين است  جميع آنچه در آسمان

  ٩.معين فرمودم خود [بزرگ داشتن] جمال و اجالل تجلِّى  محّل نزول
  حضرت بهاءاهلل  
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  امنيّت  نياز به. ٢

روح ما   آشنائى و دوستى با خدا بهما امنيّت است.  روانىنخستين نياز 
 زيرا بنابر گفتار يزدان آنچه در زندگانى خدا بخشد.  آرامش و امنيّت مى

  خير و صالح آنان است.  دهد به  دوستان رخ مى
  حضرت بهاءاهلل  ١٠الن ما َيْنَفُعَك هذا.اْرَض ِبما َقَضْيَنا ِلَوْجِهَك، 

  سود توست.  راضى باش، زيرا همان به داشتيماز آنچه براى تو مقدر 
بر ماست که بنابر حکم عقل و عدالت و محبت، در حل مشکالت خود 

او سپريم و   خدا روى آوريم، نتيجه را به  هرچه بيشتر بکوشيم، سپس به
  گونه دعا را بر زبان آوريم:  اين
و  و بغيتى انت لهى الهى اقبلت اليک و تمسکت بک و جعلت رجائى انتا

  حضرت بهاءاهلل  ١١املى انت و ارادتى ارادتک و مشيّتى مشيّتک...
تو متوسلم. تو اميد من و مقصود   تو متوجهم و به  اى خداى من! اى خداى من! به

  من وآرزوى منى. اراده من اراده توست و خواست من خواست تو.
بخشد، از   پروردگارى دانا و توانا، بما اطمينان خاطر مى  و توکل بهاعتماد 

افزايد.   احساِس آرامش و امنيت ما مى  کاهد و به  تشويش و اضطراب ما مى
بخشد. اين ثبات   ثبات مى ما زندگى  پذيرش اصول و مبانى اخالقى نيز به

  افزايد.  احساس آرامش ما مى  نيز به
هراسد، زيرا آنرا راهى   يگران از مرگ نمىاز اين گذشته، خداشناس مانند د

ثمر. در پناه مهر و   شمرد، نه پايان سفرى سخت و بى  ديارى ديگر و برتر مى  به
  .محبت يزدان و ِحْصن و حمايت خالق مهربان، "ترس از چه و بيم از که؟"

  حضرت بهاءاهلل  ١٢ُحبِّي ِحْصني َمْن َدَخَل ِفيِه َنجا َواِمَن.
هر کس در آن وارد شود، نجات يابد و در  ست.) ا  براى تو(من، پناهگاه من  عشق

  امن و امان ماند.
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 اهگ  آتر از يار و ياورى عاشق و   آيا امنيتى از اين بيشتر و تعهدى از اين محکم
  توان تصور نمود؟  توانا که عالم هستى در پنجه قدرت اوست، مى و

  بهاءاهللحضرت   ١٣.هلل کاَن اهللُ لَه َمن کانَ 
  هر کس براى خداست، خدا هم براى اوست.

گامى است ديگر که  جهاننقشه يزدان براى صلح و سالم ميان کشورهاى 
افزايد. بر ماست که در تحقق اين نقشه هرچه   حس آرامش و امنيت ما مى  به

حل هر مشکلى را صد  رهابيشتر بکوشيم. زيرا يگانگى و صلح ميان کشو
  .کند  تر مى  چندان آسان

پروردگارى   عشق و اميد بهاهى از نقشه يزدان براى کاميابى بندگان و گ  آبدون 
ن ـکـان ممـسـراى انـش بـش و آرامـايـاس آسـسـاح ان،ـربـادل و مهـق و عـاشـع

  نيست.
َر لََك الراَحُة اال ِباْعراِضَك َعْن َنْفِسَك َواْقباِلَك ِبَنْفسي.   حضرت بهاءاهلل  ١٤ما قُدِّ

نفس من روى   آسايش براى تو ممکن نيست مگر از نفست روى بگردانى و به
  آورى.

  محبت  نياز به. ٣
آموزد که سبب و موجِب آفرينِش ما مهر و محبت است.   خالق ما بما مى

شايسته عاشق آسمانى و جاودانى ما، جز عشق چيست؟ بر ماست که قدر 
پذيريم و در گلشن روح   بهجان   اين بخشش بزرگ را بدانيم، پرتو مهرش را به

  و روان جز گِل عشق گياهى نپروريم:
  حضرت بهاءاهلل  ١٥.مکار در روضه قلب جز گل عشق !اى دوست

  حضرت بهاءاهلل  ١٦کمال محبت رفتار کنيد.  اى دوستان...با جميع اهل عالم به
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داند، اما  چگونه ممکن است کسى خود را پرتو مهر و محبت يزدان مهربان

بهره ماند؟ در پرتو آفتاب تابان، جز گرمى و   از روشنى مهر و محبت بى
  توان يافت؟  روشنى چه مى

ت. ـاسـم روانو  روحا در ـه  ىـکـيـه نـمـرورش هـران پـبـامـيـور پـهـدف از ظـه
  خداوند:

امر فرموده به خضوع و خشوع و تسليم و رضا و محبّت و امانت و  جميع را
  حضرت بهاءاهلل  ١٧.و صفا شفقت و صدقديانت و 

  بنابر اين گفتار، دين عبارت است از: دين چيست و براى چيست؟
  حضرت بهاءاهلل  ١٨.قى رسانديش حقيآسا  هد و بيش پاک نمايآنچه ناس را از آال

  عزّت و حرمت نفس  . نياز به٤
 گفتار يزدان در بلندى مقام و منزلت انسان، موجب تحيّر است. آيا براى بشر

  توان يافت:  و عّزتى برتر از آنچه در اين گفتار است مى تافتخارى و حرم
  حضرت بهاءاهلل  ١٩.اْوَدْعُت ِفْيَك َجْوَهَر نُوري

  وديعه نهادم.  جوهر پرتوم را در تو به

، اّما از عّزت و داند" جوهِر پرتو خداچگونه ممکن است کسى خود را "
همه بخشش و احسان از   اينبهره ماند؟ چرا مردمان با   حرمت نفس بى

  شمرند؟  مقدار مى  نوا و خوار و بى  جانب يزدان مهربان، خود را فقير و بى

... حضرت بهاءاهلل  ٢٠َخلَْقتَُك َغِنيًّا َكْيَف َتْفَتِقرُ، َوَصَنْعتَُك َعِزيزًا ِبَم َتْسَتِذل  
ود را ذليل دانى؟ و تو را عزيز ساختم، چرا خ  تو را غنى آفريدم، چرا خود را فقير مى

  شمرى؟...  مى
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  ق و روابط اجتماعىتعلّ   . نياز به۵
گونه پندار و   اين ششمرد، زيرا رهنماى روح  خداشناس کسى را بيگانه نمى

  گفتاِر پروردگار است:
داريد و برگ  همه بار يک .نبينيد چشم بيگانگان يکديگر را  هب...اى دوستان !بگو
  حضرت بهاءاهلل  ٢١.شاخسار يک

رفق و مدارا  سبب و علّت ضغينه و بغضا ننمايند، با کّل به کمالمذهب الهى را 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٢.و محبّت مالقات کنند

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣...اذًا َيْنَبِغي َكما َخلَْقناُكم ِمْن َشْيٍء واِحٍد اْن َتُكونُوا َكَنْفٍس واِحَدةٍ 
شايسته است که شما نيز مانند يک نفس  ،همانطور که شما را از يک چيز آفريديم

  شويد.
خواه همه روى زمين   آسايش هنگامى دست دهد که هر کس خود را نيک

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤نمايد.

مرافقت و مصاحبت ميان خدادوستانى که خيرخواه جميع نوع انسانند و 
هاى يک شاخسار   ساکنان جهان را از هر مرام و مسلکى باشند، برگ

تر و   افزاست. آيا بهشتى از اين خوش  بخش و روح  شادى شمرند، بس  مى
هاى رنگارنگ در نهايت   توان يافت؟ گلشنى که در آن شکوفه  زيباتر مى

  افشانند؟  رويند و بوى خوش مى  پاکى و لطافت در جوار هم مى

  هدف  . خودشکوفائى: نياز به٦
  نيروهاى درونى پرورش و

آموزد که   جمله بما مىبخشد. از   خداشناسى بما اهدافى جاودان مى
خالق ماست. سفر ما   مقصود از آفرينش ما، پرورش روح ما و نزديکى ما به



    زندگى با خدا و بى خدا! تفاوت آنها چيست؟ :١٢فصل   ١٢٧
که در هر گامى و هر آنى منظرى نو بما  انتها  بسوى خدا، سفرى است بى

آموزد. ديدار اين مناظر   بخش بما مى  افزا و شادى  نمايد و اسرارى روح  مى
ادامه سفر   عشق ما و شوق ما به  بهاهى از اين اسرار، گ  آزيبا و دلربا، و 

  افزايد:  مى
در هر آنى امرى مشاهده کند و در ...در اين سفر تکامل معنوى]طالِب [ و طالب

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥...لع گرددهر ساعتى بر سرّى مطّ 

بنابر گفتار يزدان، انسان معدنى است سرشار از جواهر و ذخائر جاودان. 
و ظهور اين جواهر نهفته در روح و روان هدف از ظهور پيامبران، شکوفائى 

  ماست:
٢٦صيقل تربيت ظاهر شود.  جوهر انسانيّت در شخص انسان پنهان است، بايد به

  حضرت بهاءاهلل  
  حضرت بهاءاهلل  ٢٧.آمده حّق جّل جالله از براى ظهور جواهر معانى از معدن انسانى

٢٨.َكَنْزُت الِٓلى اْسراِري َوَجَواِهَر ِعلِْمين ِفيُكم اْنتُْم َخزأِني، ال ! َيا اْبناَء الروحِ 

  حضرت بهاءاهلل  
م را مرا در شما لئالى اسرار و جواهر عليهاى منيد. ز  روح! شما گنجينه اناى فرزند

  ام.  ذخيره نموده
امروز روزى است بزرگ و مبارک. آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٩شود.  مى

همه بهم هاى زنجير،   گفتار روانشناسان، نيازهاى اصلى ما مانند حلقهبنابر 
 ۀسستى يکى از اين شش حلقه، خطرى بزرگ براى هم .اند  متکى و پيوسته

صورت   گانه انسان را به  ششاين سبب روانشناسان نيازهاى   هاست. به  حلقه
  دهند:  م نشان مىرَ هِ 
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  نيازهاى انسان مِ رَ هِ   
انسان، نخستين گام در راه خودشناسى و سالمت  ىشناسائى نيازهاى اصل

روح و روان ماست. اگر اين نيازها بنابر نقشه يزدان برآورده شوند، جهان 
  گلستان شود و اين آرزو و دعا تحقق يابد:

اراده تو همانطور که در بهشت برين تحّقق  نامت مقّدس باد! اى پدر آسمانى!
  )۹-۱۰، آيات ٦فصل انجيل متى، مسيح (حضرت   يافته، در زمين نيز تحّقق يابد.

يارى   شناسى اهدافى مشترک دارند و بايد مانند دو بال بهخداشناسى و روان
 روابط ضروريّهيکديگر پردازند. زيرا در درجه نخستين، هر دو مرتبط به "

از نيازهاى روح و روانند. بدون خداشناسى، يعنى شناسائى و    "ثعِ نبَ مُ 
  

  هاى "روابط ضروريّه" و "منبعث" در آثار   شده، ريشه گرفته. واژه : برانگيخته يا مبعوثمنبعث
  اند.  ريف دين بکار رفتهعحضرت عبدالبهاء درباره ت

٦ 
  نياز به

  هدف و خود
شکوفائى

۵ 
حرمت نفس نياز به

٤ 
تعلّق نياز به
۳
محبّت نياز به
۲ 
امنيّت نياز به
۱ 

نيازهاى جسمانى
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براى راحت و رفاه و سعادت و سالمت انسان، کار پذيرش نقشه يزدان 

  تر است.  روانشناسان صد چندان مشکل
. عزيزان ما با ابراز مهر و محبت در ندا  نيازهاى معنوى ما در روح ما نهفته

دهند. اّما نفوذ آنها بر ما محدود است. نفوذ   رفع اين نيازها بما يارى مى
اى را   آفتاب است. نور چراغ خانه آنها چون نور چراغ، و نفوذ خدا چون پرتو

  آرايد، نور آفتاب جهانى را.  مى
روانشناسان، کسانى که نيازهاى خود را بحد کافى پرورش دهند و  نظربنابر 
مزال شمار آنها را يک  مرحله خودشکوفائى و کامروائى رسند، کميابند.  به

در مردم عصر ما  ها  ناکامىهمه کمبودها و   موجب اين داند.  درصد مى
  چيست؟

پرتو جان ما و مايه اميد و  که اه و مهربانگ  آآشنائى و دوستى با خالقى 
بخش، روح جهان   روشنِى زندگانى ماست. دورى از اين نور پر فروغ و جان
  را فلج ساخته، و ساکنانش را بر بستر بيمارى انداخته:

 .کند  ىدانائى درمان م  هند و بيب  ىم درد را .گ جهان در دست پزشک دانا استرَ 
درمان  درد امروز را درمانى و فردا را .هر روز را رازى است و هر سر را آوازى

تى را دردهاى يشود گ  ىده ميد .ديامروز ران د و سخن ازيامروز را نگران باش .گريد
ى نيکه از باده خودب ىمردمان. فرا گرفته و او را بر بستر ناکامى انداخته کران  ىب

 ست که خود و همها نيا .اند دانا را از او باز داشته اند پزشک مست شدهسر
راست را کژ  .شناسند  ىدرمان م دانند نه  ىنه درد م .اند مردمان را گرفتار نموده

  حضرت بهاءاهلل  ٣٠اند.  و دوست را دشمن شمرده اند انگاشته

هائى نور   چه موانعى مردمان را از شناسائى پزشک دانا باز داشته؟ چه پرده
همه افسردگى و غم و گسترش   ؟ موجب ايننمودهيزدان را از مردمان پنهان 

  همه ظلم و ستم در عالم چيست؟  اين
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و حزبى را  ،ثروت کرِ و برخى را سُ  ،غرور منع نموده [مستى] کرِ بعضى را سُ 
  حضرت بهاءاهلل  ٣١.قومى را شبهات و اشارات علما و ،شئونات نفس و هوىٰ 

پيش، چهار مانع مردمان را از ديدار و شناسائى يزدان و شادمانى بنابر گفتار 
  جاودان باز داشته:

 گروهى از مردمان بعلل گوناگون مانند موفقيت در تحصيل و مستِى غرور :
گرايد. بدين سبب خود را از   غرور مى  يا کسب مقام و قدرت، روحشان به

 دانند.  نياز مى  خدا و راهنمائى خدا بى
 اى ديگر چنان از ثروت و نعمت و زرق و برق اين   دسته :مستِى ثروت

 جهان سرمستند که فرصتى و گرايشى براى شناسائى خالق خود ندارند.
  ٰنفسِ "نگر و خودخواه که عرفا آنرا   نفس نزديک :شئونات نفس و هوى 

اگر اين نفس از داِم  ها زنده و کوشاست.  اند در همه انسان  ناميده "ّمارهاَ 
را برگى از شاخسار عالم انسان  خودخواهى رها يابد و خودخودبينى و 

هدف خداشناسى غلبه بر اين نخستين شمرد، جهان بهشت برين گردد. 
 :تحّقق اين سخن زيبا و پر معنا استنفس، و پذيرش اين حقيقت و 

  حضرت بهاءاهلل  ٣٢.داريد و برگ يک شاخسار همه بار يک !اى اهل عالم

از جمله اينکه در  ،ار پنهان و آشکار استدر گفتار پيش، معانى بسي
  درخت:

  برگى برتر از برگ ديگر نيست. هيچ  
  ها همه هدف و سرنوشتى مشترک دارند.  برگ  
  اند.  يک ريشه متّکى و از يک ريشه زنده  و همه به  

. شمريم عزيزکه همۀ مردمان را مانند عزيزانمان  خواست خدا اين است
آيا در توانائى انسان نيست که فرزند ديگران را مانند فرزند خود دوست 
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و  دهددر انسان پرورش  عشق راتواند استعداد   بدارد؟ تنها عشق خدا مى

ان ـجحـتّـى از  زدانـيان ـقـاشـد. عـشـخـاء بـقـى ارتـتـه از دوسـن درجـاي  هـب
هزاران نفر از اين  ديگران. در عصر ما  محبت به  گذرند تا چه رسد به  مى

زبان انکار ننمودند.   عاشقان از جان گذشتند، اّما ايمان خود را حتّى به
  توان تصّور نمود؟  ا نفوذ و قدرتى مافوق خدادوستى مىيآ
 پيشوايان  از خود، باورهاى در ،دين با مردماِن  اکثر :شبهات و اشاراِت علما

شمرند. و حال آنکه سرمنشأ   کنند و آنها را داور دانا مى  مذهبى پيروى مى
بيشتر تعصبات و توهمات مردمان، همين پيشوايان هستند. بسيارى از 

اهى از نقشه آفرينش انسان، در دل گ  آدين نيز بخاطر عدم   بى دانشمندان
گويند: اگر خدا هست، چرا   اندازند. مثًال مى  مردمان شک و شبهه مى

ى را بر گردن خدا و يا اينقدر ظلم در جهان هست؟ اين مردمان هر گناه
من براى بهبود جهان "پرسند:   اندازند، اّما هرگز از خود نمى  ديگران مى

 ام؟"  چه گامى برداشته
  سبب نيست:  همه رنج و بال و ظلم و جفا در عالم بى  اشاعۀ اين

  هائى که سرمست باده غرور و ثروتند.  از انسان  
  خودخواه خود نگر و   از مردمانى که در زير سلطه نفس نزديک

  اند.  آرميده
  دست پيشوايان نادان و   از ساده انديشانى که سرنوشت خود را به

 .سپرند  خرافه پرست مى
  شمرند:  دين را داور خداشناسى مى  و از کسانى که علماى مادى و بى 

  دهد  جز آنچه در جهان رخ مى
  توان داشت؟  چه انتظارى مى
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  در نظر خدا:
  حضرت بهاءاهلل  ٣٣اند.  اوهام انس گرفته  اند و به  شدهظنون تربيت   اکثر عالم به

  تفاوت زندگى
  خدا  با خدا و بى

ا؟ ــکج  هـا بـت تـاسـجـدا از کـخ  ىـدا و بـا خـى بـدگـاوت زنـفـم تـيـنـيـب  هـال بـح
روانشناسان بر آنند که منشأ و معيار خوشبختى و بدبختى ما بر اين پندار و 

  خود چه بگوئيم.  هچه بدانيم و بگفتار استوار است که خود را 

  داند  چه مى خدا شناس خود را
  گويد؟  خود چه مى  و به

خدا دوست جاودان و محبوب مهربان من است، و منهم دوست جاودان و 
من آموخته، و برايم فراهم   وفاى خدا. او بهترين را براى من خواسته، به با

نه از ثروت و مکنت  خداست،  ساخته. امنيّت و آرامش روحم از اعتمادم به
در جان و روانم. خدا  م از تصوير زيبا و با شکوه يزدان، و عّزت نفساين دنيا
 من آموخته که  هاى اين جهان را براى راحت و رفاه من آفريده، اّما به  نعمت

نيست. هدف من در  انسانآنها دل نبندم، زيرا اين جهان جاى جاودانى   به
درون من است، نه اندوختن و انباشتن اين دنيا کشف جواهر آسمانى در 

هاى نهفته در درون خاک. در دوران توّقفم در اين دنيا بايد با رفاه و   گنجينه
راحت و عّزت نفس و عشق و محبّت با همۀ مردمان روزگار بگذارم، اّما 
بدانم که خانه جاودانى من اينجا نيست. آفريننده و عاشق من، در زمان 

ديگر، بس زيباتر و خوشتر، نزد خودش و نزد همۀ عزيزانم سرائى   مقّرر، مرا به
  

  Self-concept and self-talk 
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کشور ديگر چيزى نيست. من از سوى   برد. در نظر من، مرگ جز سفر به  مى

  گردم.  سوى خدا باز مى  ام و با عشق و اميد به  خدا آمده
محض  کمال و زيبائى و جلوه وجمال آفرينش در هستى است. آيا در نيستِى 

آورم.   اى مىــجـر بـکـم، شـتـسـه هـکـنـت؟ از ايـافـائى يـبـال و زيـوان کمـت  مى
  محبوبم همه چيز را براى من خواسته و مرا نيز براى من:

  حضرت بهاءاهلل  ٣٤.خود جميع را از براى تو خواستم و تو را از براى

افزا، غم از   بخش و روح  با يار و ياورى چنين دانا و توانا و سفرى چنين جان
همه لطف و احسان از محبوبى چنين بخشنده و   از اين چه و ترس از که؟

  مهربان، "از دست و زبان که بر آيد کز عهده شکرش بدر آيد؟"
ياد   هرگاه فرصت داشتيد، اين شعر زيبا را که وصف حال و مآل من است به

  من بخوانيد:
 روزها فکر من اين است و همه شب سخنم

  که چرا غافل از احوال دل خويشتنم  
 ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا  مانده

  يا چه بودست مراد وى از اين ساختنم  
 مرغ باغ ملکوتم ِنيم از عالم خاک 

  اند از بدنم  چند روزى قفسى ساخته  
  اى خوش آنروز که پرواز کنم تا در دوست

  باميد سر کويش پر و بالى بزنم  
  خود باز روم  خود نامدم اينجا که به  من به

  برد تا وطنم آنکه آورد مرا باز  
  مولوى  
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  داند  خدا ناشناس خود را چه مى
  گويد؟  خود چه مى  و به

ى به خدا و تدريج انسان شدم و نياز  خود در اثر تکامِل جانوران به  من خود به
ه ـت نـرد اســن، خـه ديـت نـش اسـن دانـاى مـمـنـرهخـالـق و راهـنـمـا نـدارم. 

روح و روان و بهشت جاودان، آور. خدا و   خرافات، پژوهش است نه پيام
اند که مردم خود فريب براى دلخوشى خويش و فريفتن   همه افسانه و خرافه

  اند.  آنها آموخته  ساده انديشان ساخته و به
هاى شما   توانستم خود را فريب دهم و خياالت و خرافه  کاش من هم مى  اى

ما خود توانستم مانند ش  کاش من هم مى  خداشناسان را در آغوش گيرم. اى
کاش   گان، خانه جاودانيم را بهشت برين بدانم، نه ژرفاى زمين. اى  فريفته

ديدار   بر اين باور باشم که پس از سفر از اين سرا بهتوانستم   من هم مى
. اّما افسوس که داور خرد در ذهنم سخت هشيار و شوم  عزيزانم کامياب مى

  دارد.  يه باز مىما  بيدار است و مرا از پذيرش اين تصّورات خام و بى
دوستان،   خرافه و پرستان  خيال شما برعکس اى ندارم.  خود فريفتن ميانهمن با 

خانه جاودانيم را تابوتى تاريک و تنگ،  مرگ، من سرانجام و سرنوشتم را
دانم. افسوس و صد   رنگ مى  و زيور و محافظ قبرم را سنگى زيبا و خوش

مردمان، خوابگاه جاودان من است. ، جايگاه آه و شيون که قبرستان افسوس
رباعى را که وصف حال و مآل من است،  چند هرگاه فرصت داشتيد، اين

  ياد من بخوانيد:  به
  ببالينم نهند خشت و گل و سنگ  امان روزيکه در قبرم نهند تنگ

  نه دست آنکه با موران کنم جنگ  جــــائى  بــــه منــه پــاى آنــکــه بــگريــز
  بابا طاهر  



    زندگى با خدا و بى خدا! تفاوت آنها چيست؟ :١٢فصل   ١٣٥
  هيچاگر چون پادشاهى عاقبت   اگر زرين کالهى عاقبت هيچ

  يچـه تـبـاقـاکى عـزير خ در آخر  بخشند  اگر ملک سليمانت به
  بابا طاهر  

  گـويم کـه آب انگـور خوش اسـت  من مى  گويند کسان بهشت با حور خوش اسـت
  است خوش دور از شـنيدن دهل کاواز  بـدار نسيه از آن دست و بگير نقد اين

  خيّام  

  عشق خدا سرچشمه
  هاست  شادى

، پرتو اميد و شادمانى اآشنائى با خدا و عشق خدا پناهگاه ما، پايه هستى م
ما، و مايه آرامش و کامرانى ماست. بدون اين پرتو و اين پايه و پناه، 

معناست. اگر از اينهمه لطف و احسان و دانش و   زندگانى ما تباه و بى
  زيان از کيست و زندگى براى چيست؟ ى بتابيم،پايان رو  بخشش بى

دارند، غافل از آنکه ما   ما بر اين باوريم که تنها ديگران بما ظلم روا مى
  تريم.  مراتب ظالم  خود به  به

  حضرت بهاءاهلل  ٣٥.اعدلوا على انفسکم ثّم على النّاس
  عدالت رفتار نمائيد، و سپس با ديگران.  با خود به

تر، و روزگارى دشوارتر از   احساسى ترسناکتر،   ، غمى سختآيا ستمى بيشتر
ها   ها و شگفتى  سرچشمه شادىدورى از خالقى مهربان و محبوبى جاودان که 

توان تصّور نمود؟ اين گفتار و اخطار از حضرت   ، مىهاست  و اميدها و زيبائى
  است: ندهبخش  عيسى چقدر آموزنده و روح

زندگانى جاودان را از دست دست آوريد، اّما   چه فايده اگر تمام جهان را به
  ۲٦، آيه ۱٦انجيل متى، فصل   بدهيد؟

  



 



  
١٣  

  

  سرنوشت جاودانى انسان
زندگانى   به متکى ما جاودانى سرنوشت زيرا ،شمريم کوچک نبايد اين دنيا را

سازيم،   گذرد سرنوشت ابدى خود را مى  ما در اين دنياست! هر روزى که مى
سازيم اگر زندگى ما با اراده يزدان سازگار   مى—کوبيم  يا آنرا در هم مى
  کوبيم اگر زندگانى ما با اراده يزدان سازگار نيست.  است، در هم مى

آسمانى  هاى  کتاب همه مجازات جهان جاودان در  "عذاب" در اشاره بهواژه 
آن جهان، جهاِن روح  ظاهر گرفت.  اين واژه را نبايد به.است بارها بکار رفته
احساس روح ما و درد دل ما از   ه جسم. اين واژه اشاره بهو روان است ن

دورى از معبود و محبوب ما، يعنى آفريننده ماست. اين احساس را در اين 
مراتب شديدتر است. زيرا آنجا ديگر   عالم نيز داريم، اّما در عالم بعد به



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
١٣٨  

و يا فريب  هاى اين دنيا نداريم که خود را مشغول کنيم  سرگرمى  دسترسى به
  تر است.  دردناک ديگر . عذاِب دورى از خدا از هر دردىدهيم

  ٢٦سوره زمر، آيه   .َولََعَذاُب اْالِٓخَرِة اْكَبرُ 
  است. تر  سخت ها و بالهاى اين جهان]  جاودان [از سختى عذاب جهان: ١ترجمه 
  تر است.  تصور آيد] سخت  از آنچه به[در آن دنيا  ]: عذاب [دورى از خدا٢ترجمه 

 کوتاه است. پيش از آنکه اين فرصت زودگذر و ما در اين دنيا بس عمر
. بعضى از مردمان سوى خدا بشتابيم  را از دست بدهيم، بايد به گرانبها

چنان غافلند که تا درد فراق را از معشوق و محبوب خود در آن جهان 
دانند چه از دست   و نمى برند  ىيزدان پى نم  قدر ايمان و عشق به  نچشند، به

  :اند  داده
  ۸۸سوره يونس، آيه   .َفَال يُْؤِمنُوْا َحتى َيرَُوْا اْلَعَذاَب االِليمَ 

  بينند.  را به [دورى از خدا] آورند تا عذاب دردناک  [بعضى از مردمان] ايمان نمى

  ۹٦-۹۷ اتآيسوره يونس،   .َولَْو َجاءْتُهْم ُكل آَيٍة َحتى َيَرُوْا اْلَعَذاَب االِليمَ َال يُْؤِمنُوَن 
  بينند.  آورند تا عذاب دردناک را به  اى برايشان بيايد، ايمان نمى  هر آيه و نشانه

  ١.ندمشاهده کن رانيشوند مگر خود را در اسفل ن  ىن نفوس آگاه نميا
  حضرت بهاءاهلل  

زبان   در اين دنيا آنچه الزم است درباره جهان جاودان بدانيم، خالق ما، به
شنوا و قلبى پاک و مصفا  ىآموخته است. اگر ما با گوشفرستادگانش، بما 

  سخنش را نشنويم و نپذيريم، قصور از کيست؟

  
  توان تصور نمود؟  تر از دورى از خدا مى  : عذاب دردناک. آيا عذابى دردناکعذاب اليم  
   َها  ها و زيبائى  از سرچشمه شادى حدّ   بى جدائىترين درجات دوزخ، يعنى   : پائيننيران لِ سفَ ا.  
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  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

او از اهل  ،شد رضاى او فائز  ههر نفسى ب .است بهشت رضاى حّق ...ّولادر مقام 
آنچه که آمه و   هب شود  ىعروج روح فائز م وبعد از .مذ کور و محسوب ايلعُ  نِّت جَ 

  حضرت بهاءاهلل  ٢.عاجز استش ذکر از خامه

 مداد عالم [درياهاى] و بحور ،و افالک و ارض لوح ،عالم قلم شود اگر جميع
  ٣.ايشان برنيايد قّدره مخصوصو نعماء م از شرح مقام موّحدين ]  جوهر[

  حضرت بهاءاهلل  
ن يشتعل فى الحيالعرش و الثّرى ل ّطلع احٌد على ما قّدر له فى عوالم اهلل رّب يلو 

  حضرت بهاءاهلل  ٤.أالمنع أالرفع أالقدس أالبهى شوقًا لذاک المقام
برايش مقّدر شده، —پروردگار آسمان و زمين—اگر کسى از آنچه در عوالم الهى

اه شود، از شوِق ديدار آن مقام بلند و مقّدس و پر شکوه، روحش از شّدت گ  آ
  اهتزاز آيد).  شود (بهشادى و شعف فورًا مشتعل 

مشهورتر است از ذکر شما در نزد  [عالم جاودان] علىٰ اسماء شما در ملکوت ا
٥...يا ليت أنتم ترون ما َيرى ربّکم !وهم است گمان مکنيد اين سخن .شما

  حضرت بهاءاهلل  
  حضرت بهاءاهلل  ٦.نشده آن عالم در اين عالم گذارده ]ادراک [قوۀ َمشَعر

  حضرت عبدالبهاء  ٧.عالَم مستور بوده در آن عالَم مکشوف گرددن يآنچه در ا

  حضرت بهاءاهلل  ٨.افعال و اعمال خود خواهند شد  هکّل بعد از موت مّطلع ب

  
  بهشت برين.جنّت عليا :  
  دوات و قلمآمه و خامه : 
  دنيا و پرستش دنيا را با خدا شريک   عشق به کسانى است که  : يکتا پرستان. اشاره بهموّحدين

: نعمت، ماءعْ نَ شوند.   رضايت پروردگار فائز مى  کنند، بلکه با رفتار نيک خود در اين سرا به  نمى
  موهبت.

  بيند.  پروردگار شما مى را ديديد آنچه  : اى کاش مىيا ليت أنتم ترون ما َيرى ربّکم  



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
١٤٠  

  .لََقْد ُكنَت ِفي َغْفلٍَة مِّْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاءَك َفَبَصرَُك اْلَيْوَم َحِديدٌ 
  ۲۲سوره قاف، آيه   

برداشتيم.  ت بسر بردى. پس پرده را از رويت) در غفلو کتاب بحسا تو از اين (روز
  چشم تو امروز تيزبين است.

الجنّة و ان کان نظرک الى نفسک فانت   ان کان توجهک باهلل تعالى فانت فى
  حضرت باب  ٩النّار...  فى

، در خود دارى نفس  خداى بزرگ است، در بهشتى. و اگر نظر به  اگر نظرت به
  دوزخى.

  ۱۷ آيه اسرائيل،  بنى سوره  .َواَضل َسِبيالً  َفُهَو ِفي االِٓخَرِة اْعَمى َهـِذِه اْعَمى َكاَن ِفيَوَمن 
  .استتر   و گمراه تر  کوردل ،، در جهان جاوداناستهر کس در اين دنيا کوردل 

  ۱۳۲سوره انعام، آيه   .ِلُكلٍّ َدَرَجاٌت مِّما َعِملُواْ 
  اى است، بنابر رفتارش.  هر کسى را (در آن جهان) درجه

ْرَتِني الَى  خَحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوَل َربِّ لَْوَال اِتَي ا َوانِفُقوا ِمن ما َرَزْقَناُكم مِّن َقْبِل ان َيا
َر اللُه َنْفًسا اَذا َجاء اَجلَُها وَ  اِلِحيَن َولَن يَُؤخِّ ُكن مَِّن الصَق َوا د صَجٍل َقِريٍب َفاُه االل

  ۱۰- ۱۱سوره منافقون، آيات   .َخِبيرٌ ِبَما َتْعَملُونَ 
شما روزى داديم انفاق کنيد، پيش از آنکه يکى از شما را مرگ فرا   و از آنچه به

تأخير نينداختى تا صدقه دهم و   مرا به نزديک چرا اجل !رسد و بگويد: "پروردگارا
تأخير   اوند آن را بهاز نيکوکاران باشم؟" هر کس اجلش فرا رسد، هرگز خد

  اه است.گ  آ از رفتار شمااندازد. پروردگار   نمى

  ت جسمانىاارزش لذ
  در برابر عزت جاودانى

هاى معنوى چقدر ارزش دارند؟ ثروت،   هاى جسمانى در برابر نعمت  نعمت
هاى عشق يزدان   هاى اين جهان همه نشانه  هاست. نعمت  يکى از آن نعمت

زيستند   مردمان در قصرهاى زيبا و پر شکوه مىست. ايکاش همه وبندگان ا  به



    : سرنوشت جاودانى انسان١٣فصل   ١٤١
هاى اين   ها و راحت  هاى پروردگار بهره وافر داشتند. نعمت  و از همه بخشش

هائى   وجه نبايد کوچک شمريم. همه آنها آفريده خدا و نشانه  هيچ  دنيا را به
ست. خالق جهان بهترين زندگانى را تا ابد براى ما  به او از لطف و بخشش

ن جهان شک و شبهه هاى اي  خواهد. در ارزش نعمت  ته و مىانسان خواس
در برابر  آنها ارزشمهم ارزش آنها نيست. مطلب مهم  جايز نيست. مطلب

  .هاى معنوى است  نعمت
هاى هر دو جهان بهره بريم.   ها و بخشش  بنابر نقشه آفرينش بايد از نعمت

بهره بردن از آماده نمودن روح و روان براى جهان جاودان مباينتى با 
گفته مولوى "چونکه صد آمد نود هم پيش   هاى اين جهان ندارد. به  نعمت

خدا و   بريم، عشق ما به  بار و برى که از اين دنيا همراه مى برترينماست." 
  بندگان اوست. اين عشق، منشأ شادمانى و کامرانى ما در دو دنياست.

هاى اين دنيا را دوام و   ىدانيم که زيبائ  ما زيبائى را دوست داريم، اّما مى
برد. هر نعمت و عزتى در   يغما مى  به زندگى آنچه داريم بقائى نيست. خزاِن 

الست. مقام و منصب يکى ديگر از تهمين سرنوشت مب  اين دنيا، به
هاى محبوب مردم اين دنياست. در سرنوشت پادشاهان و زمامداران   نعمت

جز  خود، چه ثمرى بردند؟بزرگ جهان بيانديشيد. آنها از قدرت و عزت 
؟ آيا زندگانى انسان در اين جهان نهادنديادگار   اى به  سنگ قبر، چه نشانه

  زيباست؟ قبربراى يک 
توان نعمتى   هاى الهى است. آيا برتر از شادى مى  شادى از بزرگترين نعمت

آن پايان   کجاست؟ آيا مرگ به  تصور نمود؟ اّما دوام اين نعمت بزرگ تا به
  :آرى، هيچ نعمت و لذتى در اين جهان دائم و پايدار نيست ؟بخشد  نمى
ن و يچون بهشت بر ىسرائ ن بود.يت حشمت و تمکين در نهايند سبکتکيگو

 ن ويريشهد و ش ىن و زندگانيرنگ ىن و خوانيدلنش [قصرهائى] ىمقصورات
ّق دِ  مرضِ   هت وجد و سرور بغتتًا بي. در نهاموفور داشت ىمعمور و ثروت ىخزائن



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
١٤٢  

ه ـرانّـسـحـتـه مـمـغـرت نـسـر حـيـزامـم  هـبت و ـداخـگ  ىع مـمـد شـنـانـت و مـشـگ ارـرفتـگ
سه روز قبل از موت در قصر سلطنت از  ،وس شديات مأيح از و چون .نواخت  ىم

و  ،جمع نمود ىزگان حرم انجمنيو از دوش ،اراستيبى کمر صف  نيغالمان زرّ 
و  ،حاضر نمود چشم شيرا در پ [چيزهاى درخشان] س و جواهر و زواهرينفا

 ،احضار نمود شگاهيپ و وزراء نامدار را در ،ا کرديمه ىخزائن اندوخته را در طرف
امر  ظفر مشق فتح و  هشگاه قصر سلطنت بيدان لشکر در پيدر م ىو سپاه انبوه

گفت که چگونه   ىست و ميگر  ىم ،نمود  ىو خود نظر بهر طرف منعطف م ،فرمود
وس شوم و شما را بگذارم يمأ ىو نعمت محروم گردم و از زندگان سلطنت نياز ا

ر يست تا نفس اخيست گري. گرجهان ديگر شتابم  هن جهان بيا ازى و با دست ته
  حضرت عبدالبهاء  ١٠.ديکش

اقامت کوتاه انسان را در  گذشت با شتاب زمان و شعرا و عرفا نيز از ديرباز،
  اند:  آورده ياد ما  بارها بهاين جهان 

  سىـب ماندـن نم،ـک  مى هـنگ ونـچ  نـــــفـــــســــــى مـــــيـــرود عـــــمـــر از دم هـــــر
  ىــــابــــــدري هروز جـــنـــپ نــــاي رــمگ  ىــوابــخ در و تـرف اهــجـنـپ هـــک اى

  بار نساخت کوس رحلت زدند و  خجل آنکس که رفت و کار نساخت
  پرداخت ديگرى  به منزل و رفت  تــاخـــس وــــن ىــارتــمــع دــآم هــک رـــه
  دارــغ نــاي دــايــنش را ىــدوست  دارـــــــم تــــــــدوس دارـــــــايـــــــپ اـــــــن ارـــــــي

  کس نيارد ز پس، ز پيش فرست  تـفرس خويش گـور  بـه عيشى برگ
  سعدى  

  قبل از آنکه خاک شوىخاک شو   عاقبت چونکه خاک خواهى شد
وفائى و فناى اين دنيا، و بقا و وفاى دنياى   شمار، بى  پروردگار در آيات بى

ياد ما آورده و بما مژده داده است که در زحمت اين جهان،   جاودان را به
  راحت و عزت جاودان پنهان است.

 ل محبوبيظاهر در سب ِ◌ تن خرابِى  و از ،ديام معدوده دل تنگ مباشياز زحمت ا
 مينع که بعد هر خرابى عمارتى منظور گشته و در هر زحمتى چه .ديمحزون مشو

  حضرت بهاءاهلل  ١١.راحت مستور [بهشت]
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ْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخرٌ َبْيَنُكْم َوَتَكاثُرٌ ِفي اْالْمَواِل  َما اْلَحَياُة الدناْعلَُموا ا

 ْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث اَيُكوُن ُحَطاًما َواْال ا ثُمَيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفر اَر َنَباتُُه ثُمْعَجَب اْلُكف
ْنَيا اال َمَتاُع  ِه َوِرْضَواٌن َوَما اْلَحَياُة الدَوِفي اْالِٓخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرٌَة مَِّن الل

  ۲۰سوره حديد، آيه   .اْلُغرُورِ 
دنيا، در حقيقت، بازى و سرگرمى و آرايش و فخر فروشى بدانيد که زندگى اين 

يکديگر و حرص در جمع اموال و داشتن فرزند است. زندگانى شما شبيه   شما به
شگفتى اندازد. سپس آن   آن (باران) به رستنِى  بارانى است که کشاورزان را نيروِى 

دنيا زردى گرايد، و سرانجام خاشاک شود. در آخرت (  خشک شود و به زارکشت
است. اّما مؤمنين راستين را از جانب خداوند آمرزش و  شديدپرستان را) عذابى 

  خشنودى است. زندگانى اين دنيا چيزى جز کاالى فريبنده نيست.

َمْت ِلَغدٍ  ا َقدَه َوْلَتنُظْر َنْفٌس مُقوا اللِذيَن آَمنُوا اتَها الي۱۸سوره حشر، آيه   ...َيا ا  

خدا پروا داريد! هر کس بايد بنگرد که براى فرداى خود چه فرستاده  اى مؤمنان! از
  است...

خاکدان ترابى دل   هو ب ،مگذريد باقى از جمالِ  فانى جمالِ   هب !اى دوستان
  حضرت بهاءاهلل  ١٢.مبنديد

ماست. چگونه ممکن است خالق  ما و در نقشه وجود شادى زيستن حق  به
ما که عاشق ماست، جز شادمانى جاودانى چيزى ديگر براى ما بخواهد؟ آيا 
شما براى عزيزان خود آرزوى شادمانى نداريد؟ آيا عشق خدا بما از عشق ما 

هاى ما چيست؟ آيا تقصير   عزيزانمان کمتر است؟ پس منشأ بالها و سختى  به
، ماست اين بالها چيزى جز نفس خودخواهاز خداست يا از ما؟ آيا منشأ 

داند؟ اگر ما بر اين نفس تسلط يابيم،   نفسى که خود را خداى خود مى
ايم. زيرا از روان پاک انسان جز محبت و   بزرگترين پيروزى دست يافته  به

  تراود.  عطوفت و لطف و احسان، چيزى نمى
  

  جلوه و جالى اين عالم.  ه: زيبائى ناپايدار. اشاره بجماِل فانى  



  خدا! تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
١٤٤  

در برابر  صبر ماو  تحمل ما  از اين گذشته، منظر آسمانى و جاودانى ما، به
افزايد. اين منظر همه چيز را در نظر ما   رويدادهاى ناروا، صد چندان مى

عشق  برد.  مى افالک  توده خاک بهسازد. اين منظر، انسان را از   دگرگون مى
آفريند.   از خزنده خاکى، پرنده آسمانى مى الطاف و مراحم يزدان،  و اميد به

 گشايد.  هاى نفس دورنگر را مى  بالکاهد و   نگر مى  از نيروى نفس نزديک
و  و شوق رهاند و در اوج آسمان دانائى و عشق  پرنده روح را از دام دنيا مى

  آورد.  پرواز و آواز مى  اهى بهگ آ
ما در اين دنيا تسلط بر نفس خودبين و  بلند و ارجمندهدف چالش ما و 

و  سمانىن نيست. اّما منظر آساما است. بديهى است اين کار آ بين  نزديک
 ما صد چندان نيروى ما براى پيروزى بر نفس خودخواه  ما، به اميد جاودانى

بخشد. بدون اين هدف و   اين مبارزه زيبائى و جلوه و جال مى  افزايد و به  مى
، زندگانى ما جز زندگانى نگر  نزديک براى غلبه بر نفس شوشکبدون 
در غريزه  جانوران ختيارانخواهد بود.  نبوده و ها چيز ديگرى  ها و موش  ميمون
يزدان،   نيروى اميد و اطمينان وعشق به  . بهغريزه ما در اختيار ماست .آنهاست

  رفع هر مشکلى آسان است.

  پروردگار بندگانش را
  خواند  بهشت ديدارش مى  به

خواست   خواند تا به  سويش مى  ورزد و آنها را به  بندگانش عشق مى  پروردگار به
ــدارش ت ديــشــهــب  هــوق بــادى و شــا شــبش را بــپــذيــرنــد، اراده خــود، دعــوتــ و

ها   دعوتنامه اين برهانند. را خود معشوق، از فراق دردناک آتش و ازبشتابند، 
 (نور و شکوه خدا) بهاءاهلل نامِ   بهاش،   زبان فرستاده  همه از سوى خالق ما به

  :اند  رشته سخن در آمده  به
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 چه که او ،خود را از درياى بخشش يزدانى دور منمائيد :اى دوستان !بگو

بسيار نزديک آمده. آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده. بر يک دستش آب 
: 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
  ١٣!بشنويد بشنويد !اى دوستان! بشتابيد بشتابيد .زگار مانند آن نديدهچشم رو

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

  ١٤.ديجانان نمائ شهرِ  د و آهنِگ ياز جهان بگذر .ديئآگانه در يکوى دوست   هب

جهد نمائيد تا صاحب مقامى شويد که باقى باشد و هيچ صاحب قدرتى قادر بر 
  ١٥اخذ آن نباشد.

فرمايد: امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست يکتا   اى دوستان! يزدان مى
  ١٦گاه سازد و آزادى بخشد. را و بپذيريد آنچه را که بندگان را آ

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

  ١٧گاهى معادله ننمايد.  آدرياى 
 چون خار و جوهرِ  لها نزدشلى شگفته که همه گُ در گلزار باقى گُ  !فانى اى بلبالن

د يد و از روان بنوشيد و از دل بسروشيبخروش جانپس از  .مقدار  ىجمال نزدش ب
د و از لقاى يمثال ببوئ  ىب لد و از گُ يئآبوستان وصال در  هد بيد که شايبکوش و از تن

  ١٨.ديمعنوى غافل نشو صباِى  خوشِ  مين نسيو از ا .ديبر [بهره] زوال حّصه  ىب

انّه على خسران يمنع  قل يا قوم ال تمنعوا انفسکم عن فضل اهلل و رحمته و َمن
  ١٩.عظيم

  
  " 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)." گويدخداوند چنين اين صورت بکار رفته: "  به عهد عتيقاصطالح در 
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بگو! اى مردمان، روح خود را از فضل و رحمت يزدان محروم مداريد. هر کس 
  زيان بزرگى دچار شده.  خود را محروم دارد، به

اد دوست ي  هپس ب .زدان پژمردهياد ي  و دل بى روان مرده است  تن بى !اندگاى بن
خواهش خود   هب که زهاى شما استيدشمن شما چ .ديزيو از دشمن بپره ديزياميب

 ،اد جانان استيجان براى  .ديا آن آلوده  هرا ب د و جانيا د و نگاه داشتهيا افتهيآنرا 
  ٢٠.دياالئياد گمراهان مي  هرا بآن، زدان استيزبان براى گواهى  .ديزه داريپاک راآن

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
  ٢١.مانند  کتا خداوند بىيسخن  نستيا .راه بوده  ىاه نه و بگ آ ،دهيراه نرس

و الملکوت و  ا ببقآء الملکيکون ذکره باقيظهر منه ما ينبغى لٔالنسان ان ي
  ٢٢.ريالقدالمقتدر  ستضئ به الوجوه فى کّل عالم من عوالم ربّهاي

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

  جميع عوالم يزدان، از او روشنى يابند.

ما خلقتم ...کمفى کّل عالم من عوالم ربّ  کمنفعيرفعکم و يبما ...انّا امرناکم
  ٢٣.نيالعالم النفسکم بل لخدمة امر اهلل رّب 

آنچه موجب ترقى و تعالى شماست، تا در جميع عوالم   ...بهدهيم  شما امر مى  بهما 
ايد،   خود خلق نشده  پروردگارتان، از کوشش خود بهره بريد...شما براى خدمت به

  ايد.  عرصه هستى نهادهقدم بر  ،پروردگار جهانيان، يزدانآئين   براى خدمت به

ع يکم و تو در جميتو نزد  هحال ب عيدر جم و...وسيمأ تو مأنوسم و تو از من  همن ب
ا منته  ار نمودم و تو ذلّت بىيزوال براى تو اخت  ىعزت ب و من .احوال از من دور
  ٢٤.کن و فرصت را مگذار رجوع ،آخر تا وقت باقى مانده .دىيبراى خود پسند

جميع را از ...نقصى وارد ،باو نفعى راجع و نه از ترک آن ،نه از اطاعت عالم
  ٢٥.خواستم و تو را از براى خود براى تو
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 ىو بالها .ديريپذ  هب خواند، از او  ىيزدان م  هشما را ب ان در زندانيعالم محبوِب 

نما   دوست ندشم از د.يزيمگر او از خالصى شما قبول نموده، ىان را از برايپا  ىب
  ٢٦.دييکتا دل بند دوسِت   هد و بيزيبگر

تى يگ .دهد  ىم اعظم بشارت [بهشت] نوِى يم  هد و کّل را بينما  ىزدان ندا مي امروز
مانند بخواه بندگان   ىکتا خداوند بياز  .ابيکم انوار ظهورش منّور ولکن چشم  هب

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

 .دارينش پديب دا و آفتابيد دانائى هويخورش !بگو .ننديتازه روشن ب روشنائى  هب
  ٢٧.د و شناختيد و ديار آنکه رسيبخت

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

  ٢٨مقام 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
  ٢٩هست مشغول نشويد.

  ٣٠مترسيد.گفتار آئيد و از اشرار   امروز روز ذکر و بيان است، نه روز خاموشى...به

بگو! آنچه پنهان بود، هويدا گشت...امروز روز فرح و شادى است. بايد خود را 
  ٣١روشنائى ابدى فائز شويد.  هاى زمين پاک و پاکيزه نمائيد تا به  از تيرگى

قل تاهلل يا قوم اذکرکم لوجه اهلل و ما اريد منکم جزاًء ِان اجرى اّال على الّذى 
  ٣٢ى ذکرًا للخالئق اجمعين.فطرنى و بعثنى بالحّق و جعلن

شوم و از شما   خاطر خدا شما را يادآور مى  خدا سوگند، به  بگو! اى مردمان، به
حقيقت   است که مرا آفريد، به کسىخواهم. اجر من از سوى   پاداشى نمى

  برانگيخت و "ذکرى" براى جميع مردم جهان نمود.

  
   سال در زندان و تبعيد بسر بردند. ٤٠ نزديک بهحضرت بهاءاهلل 
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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 .َنَفسى که باقى مانده باطل نشودچند  تا اين

اى ...مور از شستا گر چاره از دست رود ويد .رديبر بستر تراب مقرّ و منزل گ
 رِ ـب ،انـدل و ج  بى ،انـقـاشـو اى ع .ديـش زنـر آتـيد و بـتابـبش رواـپ  ىـب !انـگـروانـپ

حضرت بهاءاهلل  ٣٣...ديائيب معشوق



 

  
١٤  

  

  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به
  کتابى ديگر درباره

  خودشناسى و خداشناسى
هاى يک معّما است.   نقشه يزدان براى کامرانى و شادمانى انسان مانند تکه

هاى آن نقشه را گرد آوريم و بهم پيوند   براى کشف معّماى آفرينش، بايد تکه
شود. پس از   آسايش بر ما آشکار مى  شگفتزنيم. تنها در آن حال، تصوير 

نمايد که تصورش   ، معّماى آفرينش تصويرى تازه بما مىو پيدايش اين پيوند
دست تواناى پروردگار رقم يافته، آنقدر   نبود. آن تصوير که به ممکن از پيش

  ست که موجب تحيّر ماست.افزا  و روح پر شکوه و زيبا
براى شناسائى نقشه آفرينش و هدف انسان در اين جهان، اين کتاب کافى 

هائى ديگر از   " کتابى است ديگر که تکهايم؟  اين جهان آمده  چرا بهنيست. "
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آن نوشته،  نمايد.  آنرا مى هاى  زند و زيبائى  معماى آفرينش را بهم پيوند مى
بخش انسان را بنابر گفتار يزدان، بيش از اين   و شادى انگيز  سرنوشت شگفت
دهد. آيا از شناسائى نقشه يزدان براى شادمانى و کامرانى   کتاب توضيح مى

را از چه راه  دنياى درونتوان تصور نمود؟   انسان، هدف و آرمانى واالتر مى
  توان گسترش بخشيد؟  مى

آيا   کنم، پس هستم."  معروف: "من فکر مى فبنابر گفتار دکارت، فيلسو
زند، از فکر ماست.   ه از ما سر مىچانسان جز فکر چيز ديگرى است؟ هر

  شود.  اگر فکر ما عوض شود، همه چيز عوض مى
" درباره مهمترين افکار شما درباره شماست، ايم؟  اين جهان آمده  چرا به"
ه ــه چـکـنـاره ايـى دربـبـالـطـمآنـهـا را نـداريـد،   هـبه ــوجـت تـرصـه فـارى کـکـاف

قدر و   هائى بى  اند، و چه آرمان  هائى در اين دنيا قابل و اليق توجه  هدف
دهد که از دايره خود   شما يارى مى  " بهايم؟  اين جهان آمده  چرا به" ارزشند.  بى

در آن  گلشن دگرانديشى گذاريد تا  به گامى ديگر برداريد و ىانديشى گام
ر ـويـصـت"د: ـيـوئـگـود بـخ  هـد، و بـيـنـيـب  هـب زـانگي  تـفـگـرى شـاظـزا منـاف  روح ضاىـف

شادمانى شما   ، بهافزا  روحج در اين گلشن تفرّ  ".آفرينش چقدر زيبا و دلرباست
  بخشد.  شما نيرو مى  هاى جاودانى به  هدف  افزايد، و در راه رسيدن به  مى

است. در گلستان زندگانى، بايد هرچه بيشتر  اهىگ  آو  روح ما تشنه دانائى
هائى که هميشه شکوفا و شادابند و از   ، گلو زيبا پرورش بخشيمهاى تازه   گل

گل همين پنج روز و شش باشد، اين گلستان   . "ندخزان در امان گردست يغما
  هميشه خوش باشد."

 چون خار و جوهرِ  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

د و از لقاى يمثال ببوئ  ىب لد و از گُ يئآبوستان وصال در  هد بيد که شايبکوش و از تن
  ١.ديمعنوى غافل نشو صباِى  خوشِ  مين نسيو از ا .ديبر [بهره] زوال حّصه  ىب

  حضرت بهاءاهلل  
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خود و   خدا، به  زندگانى بهتر، و عشق به  ايم، اميد به  اميد و عشق زنده  ما به

د ـيـى از امـتـوشـرنـه ســچاى از عـشـق بـهـتـر؟   هـايـرمـه ســدا. چــان خـدگـنـهمۀ ب  هـب
شما و خدا و بهر   انديشه شما نسبت به  به "ايم؟  اين جهان آمده  چرا بهخوشتر؟ "

بخشد. بجاى اينکه زندگى   زندگانى شما تازگى مىتجربه و رويداد ديگر در 
را از زمين نظاره نمائيد، آنرا از منظرى آسمانى خواهيد ديد. از آن افق، 

ن ـيـان زمـنـاکـدى از ســر احــکـف  هـه بـکتـوان ديـد   ائى مىـه  تىـفـگـا و شـه  ائىـزيب
ن دانش و دانائى ارمغا ها نفر از خواستاران  رسد. اين مناظر زيبا را مليون  نمى

  دهند.  حقيقت آنها شهادت داده و مى  ديده و به مانند شما
روح ما تشنه خودشناسى و خداشناسى است. چه لذتى از اين بهتر و خوشتر 

چه آرمانى از اين  .نقشه يزدان را براى رشد و تکامل انسان بشناسيم که
ما گذاشته، اهى که خالق ما در دسترس گ  آاز سرچشمه دانائى و  واالتر که

" ايم؟  آمده جهان اين  به چرا" بيافزائيم. خود سالمت و شادى روح  بياشاميم و به
روح شما، روحى که پرتوش تا ابد تابنده و پاينده است. اگر   ارمغانى است به

 قصور ازجام شادمانى را از دست معبود و معشوق آسمانى خود نپذيريم، 
  کيست؟

  



 

  
  فهرست مندرجاِت 

  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به
  خودشناسى  اى به  روزنه

  شناسىو خدا
  گذرد؟  در درون انسان چه مى

  
  خداشناسى

  از خدا انمردم ات و شکاياتايراد
  

  اثبات وجود خدا
  بنابر داورى خرد

  
  زندگانى جاودانى

  بهشت و دوزخ يعنى چه؟
  

  پرستان  نقش پيشوايان و خرافه
  يزدان  در کاهش ايمان و عشق به

  
  نقشه آفرينش انسان و کيهان

  اين دنيا يک مدرسه است
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  نقشه آفرينش انسان و کيهان
  اين دنيا جاى آزمايش است

  
  چه؟ خردگرائى يعنى

  نقش عقل و خرد
  در سرنوشت جاودانى انسان

  
  خود شناسى

  چشم درون و دورنگر  نظرى ديگر به

  
  نقِش خرد در برابر

  نگر  نفِس نزديک
  

  ُسبُحاِت جالل
  هاى جدائى ميان  پرده

  يزدان و انسان
  

  رمز سعادت انسان
  خود شناسى و خدا شناسى

  
  اين جهان  براى چه به
  ايم؟  آمده
  در چيست؟برترى انسان 

  
  اين دنيا جاى مهمانى است

  نه خانه جاودانى
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  "قضا و قدر" يعنى چه؟

  
  نقشه آفرينش انسان

  اى از اين کتاب  خالصه
  

  ضميمه
  نظرى ديگر

  نگر  نفِس نزديک  به



  
  ١ضميمه 

  

  آيا در پذيرفتن دين
  اجبارى هست؟

از حضرت  و پر معنا اين داستان کوتاه گر درباره اين داستان بيانديشيد.بار دي
ه ـمـان در هـردمـم  هـزدان را بـام يـيـدن پـانـى رسـنـعـغ" يـيـلـبـح، راه و روش "تـسيـم

  دهد:  ها بما نشان مى  آئين
اطـراف   هـا را بـه  کـاشـت. هـمـيـنـطـور کـه تـخـم  اش تـخـم مى  کـشـاورزى در مـزرعـه

  پاشيد:  مى
 ها آمدند و آنها را خوردند.  از آنها در گذرگاه کشتزار افتادند. پرنده بعضى  
 آن خاک ها، روى   بعضى روى خاکى افتادند که زيرش سنگ بود. تخم

عمق، خيلى زود سبز شدند. اّما وقتى خورشيد سوزان بر آنها تابيد، همه   کم
  سوختند و از بين رفتند، چون ريشۀ عميقى نداشتند.

 ها با هم رشد کردند و   ها البالى خارها افتادند. خارها و تخم  بعضى از تخم
  هاى جوان گياه زير فشار خارها خفه شدند.  ساقه
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  ها روى خاک خوب افتادند، و از هر تخم سى،   تخماّما مقدارى از اين
  دست آمد.  شصت، و حتّى صد تخم ديگر به

  ٤-٩، آيات ١٣انجيل متى، فصل   اگر گوش شنوا داريد، خوب گوش دهيد.

آموزد. از   فرمايند، چندين درس بما مى  داستانى که حضرت مسيح ذکر مى
خاک چند سنگريزه گويد: "در اين نقطه   خود نمى  جمله اينکه بذرپاش به

هست. بايد مواظب باشم که بذر خود را بروى آنها نريزم. از سنگريزه 
ها را   نگرد و سنگريزه  خاک يکسان مى  توان انتظارى داشت." او به  نمى

آورند   بار نمى  شمرد، و از اينکه ثمرى برايش به  کشتزارش مى زجزوى ا
که کوشش او  داند  دهد، زيرا مى  رنجد. بذرپاش بکارش ادامه مى  نمى
خدا و   پاشد و نتيجه کارش را به  نتيجه نيست. بدون داورى، بذرش را مى  بى

  تصورات و خياالت خود.  گذارد، نه به  قوانين طبيعت مى
مردمان، چنين نقشى را بر عهده   پيامبران نيز در رساندن گفتار يزدان به

ذر ايمان و اه نمودن، يعنى کاشتن بگ  آدارند. تنها وظيفه آنها خبر دادن و 
  .است يزدان در دل مردمان  عشق به

  ٤٨سوره شورا، آيه  .اْن َعلَْيَك اال اْلَبَالغُ 
  اى جز رساندن پيام ندارى.  (اى پيامبر!) تو وظيفه

را در روحش پرورش بخشد، يا مانند اهى گ  آهر فردى آزاد است که بذر 
  ، راهى براى پرورش آن نگذارد.زار  نمک

  آموزد:  راه و روش تبليغ را بما مى نيز اين آيه از قرآن
 
ِ
ين   ٢۵٦سوره بقره، آيه   .َال اْكَراَه ِفي الدِّ

  نويسند:  مترجمين در ترجمه آيه پيش مى
  در دين اجبارى نيست.

است: "آئين يزدان را نبايد از روى اکراه  آشکاراما اين معنا نيز در آيه پيش 
ما  يم؟نغذا دست ز  پذيرفت." آيا جايز است که با اکراه يا بدون اشتها به
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آسمانى را  طعامخوريم. آيا جايز است   بدون اشتها و با اکراه غذا نمى

خالق   اجبار بخورانيم؟ آيا ارزش دين و ايمان و عشق به  اشتها، به  فردى بى  به
خوردن کمتر است؟ آيا فشار و اجبار در پذيرش دين و آئين،  جهان از غذا
  خدا نيست؟  توهينى به

. اين رفتار سوء استفاده از حکم الهى است ،اجبار  هاشاعۀ آئين پروردگار ب
دست مخالفان   به، و حربه هدکا  مى، از مقام واالى دين و ايمان ناهنجار

آزادى وجدان را ناديده . حال اگر گروهى از پيروان آئينى، دهد  ين مىد
ايمان کنند، تقصير از کيست؟   گيرند و با جنگ و اجبار مردمان را وادار به

در طى قرون و اعصار —دين  چه با دين چه بى—کدام قانون را مردمان
قانون است. اگر جز  سرپيچى از پذيرشاند؟ الزمه آزادى انسان،   نشکسته

  ت.نيس چيزى اين باشد، انسان جز جانورى دو پا
  روند و سنّت پروردگار در رابطه با بندگانش، ثابت و پايدار است:

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

  بندگانش، همواره با اين معيار سازگار بوده و هست:  ابالِغ گفتار پروردگار به
١.و اّال تعرّض باطل ،حاصل مقصود ،اگر مقبول افتاد .ديد بنمائيآنچه را دارائ

  حضرت بهاءاهلل  
تصور آيد يا نيايد، واالتر و   دل و جان سپردن، از هرچه به  عشق يزدان را به

اى ناچيزند. اين بخشش يکتا و   هاى جهان در برابر آن ذره  . گنجبرتر است
خداست. جايش در ارمغان جاودان، تنها خاص عاشقان راستين 

بخشش   ها. حتى پيامبران، بدون اجازه يزدان، قادر به  نه بر زبان ،هاست  دل
  بندگان نيستند:  اين ارمغان به

َه َيْهِدي َمن َيَشاء َوُهَو اْعلَُم ِباْلُمْهَتِدينَ    .انَك َال َتْهِدي َمْن اْحَبْبَت َولَِكن الل
  ۵٦سوره قصص، آيه   
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توانى هدايت نمائى. هدايت مردمان   را دوست دارى، نمى تو [اى رسول] هر که
  شناسد. دست خداست. او کسانى را که شايسته هديه ايمانند، نيک مى

  حضرت باب  ٢...وما على الّذکر اّال بيان من الحّق عن اهلل
  مسئوليتى جز اظهار حقيقت از جانب پروردگار ندارد...   کرْ ذ

  شوند.  ميهمانى آسمانى دعوت مى  تنها تشنگان آب زندگانى به
 [گوش شنوا] آنانند که تا سمع [مردم خردمند] عباد ماِى کَ حُ  !اى پسر تراب

و عاشق تا  ،نبخشد چنانچه ساقى تا طلب نبيند ساغر ،نيابند لب نگشايند
هاى حکمت و علم را   پس بايد حبّه .نخروشد جمال معشوق فائز نشود از جان  هب

حکمت الهى از ِدل  داريد و مستور نمائيد تا سنبالت طيبه قلب مبذول در ارضِ 
  حضرت بهاءاهلل  ٣.برآيد نه از ِگل

  
  از القاب حضرت باب. :کرذ 



 

  
  ٢ضميمه 

  

  درباره مؤلف
خوانند بشناسند. از   بيشتر خوانندگان دوست دارند مؤلف کتابى را که مى

  نويسم.  اين نظر، مختصرى درباره تاريخ نگارش اين کتاب و تحصيالتم مى
آمدن رسم نبود، براى ادامه تحصيل  آمريکا  بهکه  هنگامى ١٩۵٧در سال 

اخذ درجه دکترا در رشته روانشناسى و   آمريکا آمدم و پس از هفت سال به  به
هاى آمريکا تدريس   سال در دانشگاه ٣٣علوم تربيتى موّفق شدم. مدت 

  سالگى بازنشسته شدم. ٦٣نمودم و در سن 
نسبتًا مذهبى تولد اى   اّما تاريخ نگاشتن اين سلسله کتابها. من در خانواده

اى   اين معنى که مادرم بسيار مؤمن بود، اّما پدرم چندان عالقه  يافتم، به
دين و ايمان نداشت. از کودکى از مادرم خداشناسى را تا حّدى آموختم،   به

شک افتادم. از اين   آنچه آموخته بودم، به  اّما پس از سنين بلوغ نسبت به
ترى با خدا داشته باشم.   نزديک خواستم روابط  وضع ناراضى بودم و مى

که همه  ،پس از مرگ انسان خيلى کنجکاو بودم بدانم که آيا زندگانى
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اهى از سرنوشت جاودانى گ  آاند، ادامه دارد؟ براى   آن وعده داده  پيامبران به
مطالعه و تحقيق مشغول شوم. تحقيقاتم با مطالعه   تصميم گرفتم به انسان

همه   سال ادامه يافت. اّما مطالعه اينحدود صد جلد کتاب در طى دو 
. اّما ماند ىباقکتاب، مرا قانع ننمود. شک و شبهه همچنان در دلم و فکرم 

برايم داشت. يک روز بدون  ىنقشه ديگر بدون آنکه بدانم، دست تقدير
رويم باز شد. در   اى به  کمترين انتظار، بخاطر يک رويداد، ناگهان دنياى تازه

گوئى  ه شک داشتم ناگهان از دلم رخت بربست.طى چند دقيقه، هرچ
يغما   وزيدن آمد، و هرچه شک در دل داشتم به  تندبادى ازغيب ناگهان به

  گر هرگز بمن پس نداد!يبرد، و د
گذرد. رويدادهاى زندگانيم در اين نيم   پنجاه سال مى بيش ازاز آن زمان، 

جاودان، افزوده و بمن وجود خدا و جهان   اطمينانم به  بيش از پيش به ،قرن
درباره اين مثال م. ينيست صاحب  و بى آموخته است که در اين دنيا تنها

شخص ناآشنائى چند بار تلفن زديد و متوجه شديد که   بيانديشيد. اگر شما به
آورد،   اى بر زبان مى  دارد و چند کلمه  هر چندگاه يکبار کسى گوشى را بر مى

  خانه هست؟کنيد که کسى در آن   آيا يقين نمى
خدا، کسب علم الزم   دهد که در راه سفر به  داستان زندگانى من نشان مى

گردد. کسب علم   است، اّما کافى نيست. هر سفرى با نخستين گام آغاز مى
گشايد که از وجودشان   روى ما مى  نخستين گام است. اين گام درهائى به

نمايد و ما را از   نورى است که راه را بما مى علمايم.   هرگز خبر نداشته
رهاند. در تاريکى هميشه ترس و ناامنى پنهان   ناامنى و نگرانى مى
بدون پرتو علم  که اين درس را بمن آموخته است ،است.تجربيات زندگانى

اهى، جز گمراهى سرنوشتى در انتظار ما نيست. برداشتن اين گام الزم گ  آو 
سپس و  ،بيشتر کوشيدبايد هرچه است، اّما کافى نيست. در اين راه 

  خدا سپرد.  سرنوشت خود را به



    رباره مؤلّفد :٢ضميمه   ١٦١
اميدوارم شما خوانندگان عزيز مجبور نشويد که مثل من صد جلد بخوانيد و 

صول نيم قرن مطالعه و حم ها  کتاب مقصود نرسيد. اين سلسله  باز هم به
تحقيق است. اميدوارم خواندن آنها راه شما را روشن و سفر شما را کوتاه 

  مقصد و آرمان خود برسيد.  لطف و مرحمت يزدان به  کند. شايد به
  خواستار شادمانى و کامرانى جاودانى شما،

  هوشيدر



 



  
  آثار ديگر مؤلّف

  فارسى  به

  آئين بهائى
  پيام آسمانى براى

 صلح و سعادت جهانى

بهائى که  آئينکتابى است نسبتًا مفّصل در باره تعاليم و تاريخ  آئين بهائى
هائى از   کتاب همچنين شامل نمونهزبان ساده و سليس نگارش يافته. اين   به

  فارسى و عربى است.  آثار آسمانى بهائى به
 و ديويدى دى  سى ١٢اين کتاب با صداى زيباى خانم شکوه رضائى بر 

  توانيد از اين سايت دانلود کنيد:  ط شده که همۀ آنها را مىبض
www.globalperspective.org  

 

 بهاءاهلل در
  قرآن
  

بهاءاهلل ظهور دو پيامبر از ايران خبر داده است. "  مجيد در صدها آيه به قرآن
 هـک دـانـرس  مى اتـاثب  هـب ابـکت اين ت.ـهاس  هـآي نـاي حـوضيـت و هـارائ "آنقردر 
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بر خالف تصور بسيارى از مسلمانان، رابطه يزدان با بندگانش هرگز قطع 

هاى   بينى  که پيش بينيد  به" را بخوانيد و بهاءاهلل در قرآن"نشده و نخواهد شد. 
 هاى  بينى  قرآن چگونه با ظهور آئين بهائى يک يک تحقق يافته و چه پيش

  اب براى آينده جهان دارد.ديگرى آن کت
    

  انگليسى  بههاى مؤلف   کتاب
 جهان جاودانو  وجود خدا خداشناسى، اثبات .١

The Spiritual Design of Creation 
The Knowledge of God 

Death: The Door to Heaven 
God’s 19 Great Little Tranquilizers 

 
  ظهور  بشارات کتاب مقدس به .۲

 دو پيامبر بزرگ از ايران، در سه جلد
I Shall Come Again 

Lord of Lords 
King of Kings 

 
  اثبات حقانيت دو موعود عصر ما  .٣

  ايرادات مسيحيان  خ بهبنابر کتاب مقدس و پاس
Come Now, Let Us Reason Together 

The Greatest News 
Christ Has Come 

The Glory of the Father 
 
 . معرفى آئين بهائى و پيامبر آن٤

Bahá’u’lláh: The One Promised in All Scriptures 
Bahá’í Faith: God’s Greatest Gift to Humankind 



    آثار ديگر مؤلّف  ١٦٥
On Wings of Destiny 

One God, Many Faiths; One Garden, Many Flowers 
Choosing Your Destiny 

 
  اثبات حقانيت حضرت .۵

 مسيح بنابر گفتار آن پيامبر
The Evidence for Jesus 

 
  رسول اکرم. اثبات حقانيت ٦

 ايرادات مسيحيان  و پاسخ به
Muhammad: The Spirit Who Glorified Jesus 

 
  اثبات حقانيت آئين بهائى  .٦

  بنابر دالئل عقلى
Bahá’í Proofs 

 
  شعر  به—بهشت برينوصف   .۷

A Messenger of Joy 
 

  مبرانابنابر گفتار پي شيوه انتشار آئين يزدان  .۸
Teaching: the Crown of Immortal Glory 

 
  هائى از آيات آسمانى  مجموعه  .۹

The Glorious Journey to God 
Unto God Shall We Return 

Bahá’í Prayers 
Prayers from the Báb 

The Magnet of Divine Blessings 
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ها هنوز   مسيحيان است. اين کتاب  هاى نگارنده خطاب به  بيشتر کتاب

اّما چون زبان انگليسى در سراسر دنيا رواج يافته، اند،   فارسى ترجمه نشده  به
ها را بخوانند و دريابند که خبر   چه بسا فارسى زبانان که بتوانند اين کتاب

قرآن مجيد نيست. در کتاب مقّدس يهوديان و   ظهور آئين بهائى منحصر به
صدها بار ظهور حضرت باب و حضرت   —حتّى بيشتر از قرآن  —مسيحيان

ها پس از چهل   و مژده بينى شده. اين خبرها  رزمين ايران پيشبهاءاهلل از س
طالبان حقيقت،   به—صفحه ١٦٦٠—سال تحقيق و مطالعه در سه جلد

  :خاّصه مسيحيان تقديم شده

I Shall Come 
Again 

Volume I 
522 pages 

 
Lord of Lords

Volume II 
634 pages 

  

 
King of Kings 

Volume III 
510 pages  

آئين مسيح   اخيرًا رواج يافته که گروهى از مسليمن، اسالم را رها کرده به
شود که اين   اند. از عاّمۀ مسيحيان بخصوص از اين گروه دعوت مى  پيوسته

سه جلد را بخوانند و دريابند که بنا بر صدها آيه و نشانه که در کتاب مقّدس 



    آثار ديگر مؤلّف  ١٦٧
باز گشته و آنها را  اين جهان  آنها داده شده، مسيح موعود با اسم تازه به

  افتخار شناسائى او فائز شوند.  تحقيق و پژوهش دعوت نموده تا به  به
 

  اين عنوان:  مرجع ديگرى که قابل توّجه مسيحيان است، کتابى است به
 Muhammad: the Spirit Who Glorified Jesus  

  بزرگى مسيح شهادت داد  محّمد: روحى که به
هاى مسيحى صدها کتاب بر ضد اسالم   هاى اخير علما و کشيش  در سال
اين   به بزرگى مسيح شهادت داد  محّمد: روحى که به اند. کتاِب   نگاشته

که خطا از  دهد  نشان مى ،کمک آثار آسمانى، پاسخ داده  ايرادات، به
  منّقدان مسيحى است نه از پيامبر اسالم و قرآن مجيد.

 
Muhammad:  

the Spirit Who 
Glorified Jesus 
  مراجعه کنيد: ها  اين سايت  براى کسب اطالعات بيشتر درباره اين کتابها به

www.globalperspective.org  
www.TheKnowledgeOfGod.com 

www.Baha9.com  
  اگر سؤالى يا پيشنهادى داريد با اين آدرس اينترنتى با مؤلّف تماس بگيريد:

info@globalperspective.org 
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  بعضى از آثار چاپ نشده مؤلف،

  توانيد  زير را مى ها و جزوات  از جمله کتاب
  سايت دانلود کنيد:  مجانًا از اين وب

www.TheKnowledgeOfGod.com 
The Knowledge of God 

The Spiritual Design of Creation, 290 pages 
The Knowledge of God, 73 pages 

 
For Atheists and Agnostics 

Who Needs Religion?, 126 pages 
 

Proofs 
The Evidence for Jesus, 91 pages 
Bahá’í Proofs, 103 pages 

 
For Christians and Jews 

One Way: Is Christ the Only Way?, 47 pages 
I Shall Come Like a Thief, 109 pages 
Will Jesus Come from the Sky or as a Thief ?, 207 pages 
Mysteries of the Bible, 39 pages 
Prophecy: The Obstacle that Prevents Many People from Knowing 
Their Redeemer, 33 pages 
Christ Has Come!, 155 pages 
The Role of Religious Leaders in the Destiny of Humankind, 35 pages 
The Greatest Lesson in History, 35 pages 
Hath the Hour Come?, 31 pages 
In the Clouds of Glory, 224 pages 



    آثار ديگر مؤلّف  ١٦٩
Why Was 1844 the Most Critical Time in History?, 25 pages 
Do You Believe in Jesus or in Bible Scholars?, 75 pages 
By My Fruits You Shall Know Me, 252 pages 
A New Name Everyone Should Know, 60 pages 
Bahá’u’lláh’s Epistle to Christians, 16 pages 

 
Introduction to the Bahá’í Faith 

Heaven’s Most Glorious Gift, 149 pages 
 

For Muslims 
Islamic Prophecies Concerning the Bahá’í Faith, 26 pages 
Bahá’u’lláh in the Qur’án, 936 pages (in Farsi language) 

 
For Bahá’ís and “Seekers” 

Knowing God by His Word, 148 pages 
Thy Kingdom Come: God’s Plan for Peace, 45 pages 
The Standards of Being a Bahá’í, 41 pages 

 
Motivational Topics 

Seize Thy Chance, 48 pages 
Christians Are Invited to the Banquet of Heaven, 31 pages 
If This is a New Day, Why Are People Sleeping? 23 pages 

 
Other Topics 

Heaven and Hell: What Do They Mean?, 15 pages 
Do You Really Know Who You Are?, 38 pages 
Spiritual Solution to Adversity, 56 pages 
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  فارسى  به
دانلود  www.Baha9.comسايت   توانيد از وب  اين کتابها و جزوات را مى

  :کنيد
  آئين بهائى

  بهاءاهلل در قرآن
  ايم؟ اين جهان آمده چرا به

  آيا اسالم آخرين دين است؟
  تقليد: بيمارى و بالى بزرگ

  ها و بالها  دروغ: پايه و ريشه بدى
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