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 پيشگفتار

  
دانند از چه   فرستادگان يزدانند، اّما نمى شناسائىبسيارى از مردمان خواهان 

اين پرسش و نياز و براى   توان آنان را شناخت. اين کتاب در پاسخ به  راه مى
  اين جويندگان حقيقت نگاشته شده.

توان   شناخت؟ آيا پرسشى مهمتر از اين مىتوان   پيامبران يزدان را چگونه مى
تصور نمود؟ سرنوشت جاودانى ما و تأسيس بنيان صلح و صفا در دنيا 

شناسائى و پيروى از اين پيامبران است. زيرا آنها راهنماى ما از   مرتبط به
گاه است؟   آجانب پروردگارند. جز خالق ما چه کسى از اسرار رستگارى ما 

ما در يافتن و شناختن نقشه آفرينش ماست. اگر اين  رمز کامرانى و شادمانى
نقشه را نياموزيم و تحقق نبخشيم، بنابر گفتار پروردگار، روى صلح و صفا 

  جام کاميابى و خوشبختى پايدار هرگز دست نيابيم.  نبينيم و به

  چرا بهائيم؟

دو  اند؟ چرا آنها گفتار  آئين بهائى گرويده  چرا مليونها نفر در سراسر جهان به
  دانند؟  پيامبر عصر ما، حضرت باب و حضرت بهاءاهلل را گفتار خدا مى
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زان يترين م  ن راهنما و مطمئنيامبران برتريبنابر شهادت يزدان، گفتار پ
  ست:يمثل با آنها ن  به مقابله  به قادر ىچ انسانين راه هيآنهاست. در ا حّقانيت
آفتاب از دونش واضح و  مثابه  جميع جهات و اعمال و افعال و اقوال به  حّق به
  حضرت بهاءاهلل  ١ممتاز.

  حضرت باب  ٢ولو عند اهلل شيئًا اشرف من الکالم ليجعله بينه و بين رسله.
تر از گفتار بود، خداوند آنرا ميان خود و فرستادگانش قرار   اگر نزد خدا چيزى گرامى

  داد.  مى
  گر ُبدى گوهرى وراِى سخن

 جاى سخن  آن فرود آمدى به
دل و   كه در اين کتاب تقديم شده به بهائى ىهائى چند از آثار آسمان  نمونه
ا قدرت و عظمت و ابّهت پروردگار را در آنها يد كه آينيب  و به بخوانيدجان 

  د؟يشنو  ىزدان" را در آنها مي سخن د و "لحنيابي  ىم
  ترجمه عبارات عربى

و سالست گفتار الهى فارسى، با زيبائى   کلمۀ عبارات عربى به  ترجمه کلمه به
فارسى روان   اين سبب، در تمام موارد، مضمون آيات به  سازگار نيست. به

هاى مشکل در   خواننده، برخى از واژه  تقديم شده. گاهى براى کمک به
پاورقى معنا شده، و در بعضى موارد، براى روشن شدن مطلب، بنابر رسم 

اصل گفتار اضافه   به هائى در ميان اين عالمت [ ]  هاى غربى، واژه  زبان
  شده.

 
  مانند.َمثابه  به :  



 

 
  فرستادگان يزدان را

  توان شناخت؟  چگونه مى
دانند از چه   فرستادگان يزدانند، اّما نمى شناسائىبسيارى از مردمان خواهان 

اين پرسش و نياز و براى   توان آنان را شناخت. اين کتاب در پاسخ به  راه مى
  اين جويندگان حقيقت نگاشته شده.

توان   توان شناخت؟ آيا پرسشى مهمتر از اين مى  پيامبران يزدان را چگونه مى
تصور نمود؟ سرنوشت جاودانى ما و تأسيس بنيان صلح و صفا در دنيا 

از اين پيامبران است. زيرا آنها راهنماى ما از  شناسائى و پيروى  مرتبط به
گاه است؟   آجانب پروردگارند. جز خالق ما چه کسى از اسرار رستگارى ما 

رمز کامرانى و شادمانى ما در يافتن و شناختن نقشه آفرينش ماست. اگر اين 
نقشه را نياموزيم و تحقق نبخشيم، بنابر گفتار پروردگار، روى صلح و صفا 

  جام کاميابى و خوشبختى پايدار هرگز دست نيابيم.  و بهنبينيم 

  بالى بزرگ

اند که در عصر ما "بالئى بزرگ" مردم عالم   بينى فرموده  حضرت مسيح پيش
  را فرا خواهد گرفت، بالئى که چشم روزگار شبهش را نديده:

ى گيرد، بالئى که از آغاز عالم شبه آن رو  جهان را فرا مى در آن زمان بالئى بزرگ
  )۲۱، آيه ۴۲حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   نداده و نخواهد داد.

 
  Great tribulation.  
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بينى   وحى پروردگار سخن نگفته، پيش  بنابر گفتار پيامبر عصر ما، که جز به
اش دائمًا در اشاعه و گسترش   حضرت مسيح در زمان ما تحقق يافته و دائره

که تشنه جام  استحاِل پر مالِل مردمانى   است. اين "بالى بزرگ" اشاره به
آن جام دست يابند. زيرا در   دانند چگونه به  کاميابى و رستگاريند، اما نمى

هاى نجات و رستگارى تعدد يافته. از هر طرف فرياِد "راه ما تنها   زمان ما راه
رسد. در اين دنياى   گوش مى  ها است" به  راه بسوى خدا و بهشت شادى

استى، سردرگم و متحيرند. آنها شلوغ و پر آشوب و پر صدا، جويندگان راه ر
جام شادمانى و   دانند به چه سو روى آورند، چگونه از دام بال برهند و به  نمى

  فرمايند:  بينى حضرت مسيح مى  کاميابى دست يابند. در توضيح پيش
علم و حکمت  ۀآثار شمس حقيقت و اثمار سدر...ناس در سختى و تنگى مبتال شوند

  حضرت بهاءاهلل  ٣.زمام ناس بدست جّهال افتداز ميان مردم زايل شود و 

داند نزد کدام رود و از که جويا   نمى ،اگر نفسى طلب حّقى و يا معرفتى بخواهد نمايد
  حضرت بهاءاهلل  ٤.ها متعّدد شده  ها مختلف و سبيل  از غايت اينکه رأى ،شود

توان تصور نمود؟ گروهى از مردمان خسته و   تر مى  آيا بالئى از اين سخت
هاى بيکران در   اند. پروردگار از روى فضل و بخشش، نعمت  گرسنه و تشنه

اند، از   سختى و بال خو گرفته  دسترس آنان گذاشته. اما اين مردمان که به
برند،   خبرند. تشنه و گرسنه روزگار بسر مى  اينهمه نعمت و بخشش بکلى بى

ر مردمان اين گمان که هدف و معناى آفرينش انسان همان است که بيشت  به
  اى ندارند:  کنند و جز تحمل قحطى و گرسنگى چاره  گمان مى

آيد که گرسنگى بر زمين خواهم فرستاد، نه   گويد: ايّامى مى  اينک خداوند يهوه مى
گرسنگى از نان و نه تشنگى از آب، بلکه از شنيدن کالم خداوند. و ايشان از دريا تا 

ردش خواهند کرد تا گفتار پروردگار را دريا و شمال تا مشرق پراکنده خواهند شد و گ
  ۱۲-۱۳، آيات ۸عاموس نبى، باب   بيابند، اّما آن را نخواهند يافت.
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اين نوشته راهنماى جويندگانى است که آرزو دارند سخن يزدان را بشنوند و 
جام راستى و رستگارى دست   بشناسند، از داِم "بالى بزرگ" برهند و به

  يابند.

  راه اصالح عالم

اند كه   اين حقيقت رسيده  كم به بسيارى از دانايان و دانشوران عصر ما كم
، پذيرفتن و و فقر و نياز جنگ و جدائى تعصب و تنها راه رهائى بشر از

  هائى روحانى و آئين و مرامى است جهانى.   ها و ارزش  برگزيدن آرمان
ع هر هر مشكل يا دف آفرينش آن است كه براى حلّ  از جمله قوانين جهاِن 

رفع آن پرداخت. واّال مداوا   همى، بايد علّت اصلى را كشف كرده، بينامال
شفاى دائم نبخشد. بهائيان برآنند كه ريشه و  و دفع مرض نكند، و عالج

دين  ۀدينى است. اگر پاي  هاى بشر بى  ها و ناكامى  نابسامانى ۀسبب اصلى هم
 ۀو استوار شود، هم ها محكم  يزدان در دل  پروردگار و عشق و ايمان به کپا

 كه هنگامى تا اامّ  گيتى رخت بربندد. ۀها خودبخود از عرص  ها و رنج  ناروائى
 بند  پاى مردمان و نگشته، مصّفا و کپا ها  پليدى ايمان از نيروى  به ها  جان
و آزند، مشكالت موجود دمبدم  رشکخودخواهى و  و خودپرستى و ريا دام

  تر خواهد گشت.  کتر و اسفنا  تاريك تر و سرنوشت دنيا  تر و مبهم  پيچيده
خود مشغول نباشيد، در فكر اصالح عالم و تهذيب امم باشيد. اصالح عالم از   به

  حضرت بهاءاهلل  ٥مرضيه بوده... ۀطاهره و اخالق راضي ۀاعمال طيب

ديگر جهان، براى اصالح عالم انسان،  نخير خواهاهاى   ها و تالش  كوشش
ها   سرچشمه و سرمنشأ نابسامانى  است، ولى به اگر چه ستوده و سزاوار تحسين
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 متّكى ت و نيت آنان بر اين گمانهاى بشر راهى ندارد. زيرا همّ   و ناكامى
كه جوهر و سرشت اصلى انسان جسم است نه جان، و آدمى عنصر  است

ر. و حال آنكه، آسمانى، پيكر است، نه روح مصوّ  ۀخاكى است، نه پديد
بينيم كه   عيان مى  اعتبار، و ما خود به  گمانى بى مقدار و  اين پندارى است بى

ها و   خودكشى ۀها روشن ندارند. شمار  نين عصر ما، خاطر از پرتو شادىمتمدّ 
جنايات و اختالالت روانى و در هم گسيختن روابط انسانى در اين 

  عا.كشورها، خود شاهدى است گويا بر اين مدّ 
هاى فرد فرد مردم   وجدان ۀبر پاي ن انسانى،تمدّ  تکامِل شادمانى و كامرانى و 

جهان جاى دارد، و هر قدر اين پايه پايدارتر گردد، رفاه و رستگارى عالميان 
بنا  سستى گرايد، هرچه  ها اگر بنيان وجدان و ايمان مردمان بافزونتر شود. امّ 

شود، بر پاى نايستد و قرار و دوام نيابد. ثروت مالل آرد و دانش موجب وبال 
هاى روزگار، جز   آشوب و اضطراب انجامد و پيروى از هوس  دى بهگردد. آزا

  نوميدى و يأس ثمرى نبخشد.
د تا شما را از بند يگوش جان بشنو  هب از راين  کتا خداوند بىياى دوستان يزدان! آواز 

  حضرت بهاءاهلل  ٦.نده رسانديروشنائى پا  هد و بيها آزاد فرما  ىکيتار رگىيها و ت  ىگرفتار

  ها  پيروان آئين يگانگى ميان

هدف و مقصد دين ايجاد اتحاد و يگانگى و محبت است. اما مردمان، 
اند.   خاصه پيشوايان مذهبى آنرا وسيله تعصب و اختالف و جدائى نموده

ى شفا وتصورات و توهمات خود آميخته و از دار  آنها آئين پاک الهى را به
مردمان، دست از دين اين سبب بسيارى از   اند. به  بخش يزدان، سم ساخته

خواهد که وسيله نظم و   خواهان مى اند. خالق ما از جدائى  و ايمان کشيده
  يگانگى را سبب پريشانى و اختالف ننمايند:
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بگو! اى عباد: اسباب نظم را سبب پريشانى منمائيد و علّت اتّحاد را علّت اختالف 
  حضرت بهاءاهلل  ٧.مسازيد

راه حل اين مشکل بزرگ يعنى تعصب و  آموزد که تنها  آئين بهائى بما مى
هاى   جنگ و جدال و جدائى ميان پيروان اديان، پذيرش حقانيت همه آئين

  يزدان است.
  حضرت بهاءاهلل  ٨.کّل من عند اهلل قل

  اند.  بگو! همه آنها از جانب خدا آمده

فرمايند پذيرش اين حقيقت، مانند اثر آب بر آتش، شعله دشمنى را در   مى
پرتو يکرنگى و يگانگى بيارايد. آئين بهائى با   بنشاند و جهان را بهها   دل

اين آرمان   ها در سراسر جهان به  ها نفر از پيروان همه آئين  متحد نمودن مليون
بزرگ تحقق بخشيده. مايه افتخار ماست که در تحقق نقشه يزدان براى 

م، م و شريک شوييرهائى جهان از جنگ و جدال و آشوب و پريشانى سه
پرتو اتفاق و   ها بنشانيم و عالم را به  آتش تعصب و دشمنى و بدبينى را در دل

  يگانگى بيارائيم.
  حضرت بهاءاهلل  ٩.اى اهل عالم همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار

  مسئوليت ما در برابر
  آفريننده ما

بيش از   دو پيامبر عصر ما، حضرت باب و حضرت بهاءاهلل، آثار خود را که به
تأکيد اظهار   دهند. آنها بارها به  خدا نسبت مى  رسند، همه را به  جلد مى صد
گويند همه از خالق جهان است، نه از يک انسان   دارند که آنچه مى  مى

عاجز و ناتوان. چه بخواهيم چه نخواهيم، هر يک از ما با شنيدن اين خبر و 
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مال اطمينان جستجو پردازيم و در ک  اين ادعا در برابر خدا مسئوليم که به
اند يا   پرسش پاسخ دهيم: آيا اين دو پيامبر در ادعاى خود صادق اين  به

کاذب؟ آيا گفتارشان از خداست يا از خود آنها؟ جز اين دو، يعنى صادق 
آيا رواست چنين  توان داد؟  اين پرسش مى  يا کاذب، چه پاسخ ديگرى به

يا جايز گوشه فراموشى سپريم؟ آ مسئله و مسئوليتى را کوچک شمريم و در
ها همه نظر  است چنين خبر بزرگى را ناديده و ناشنيده انگاريم؟ ما انسان

قصور ورزيم؟ چرا از آنچه  منافع شخصى خود داريم. چرا در اين مورد  به
  خير و صالح ماست روى برتابيم؟  به

؟ خالق ما آيا شناسائى گفتار پروردگار و تميز دادن آن از غير آن دشوار است
دهد که گفتارش مانند آفتاب جهانتاب در ميان سخنان   بما يقين مى

بندگانش تابان و درخشان است. آيا تشخيص امتياز آفتاب بر غير آن مافوق 
دارد تا   " ابرها را از پيش چشمان شما بر مىچرا بهائيم؟توانائى ماست؟ "

اين هدف   ر صورتى بهاين آفتاب را تابان و درخشان ببينيد و بشناسيد. شما د
چشم   بينيد که به  رسيد و پرتو حقيقت را در اين فرستاده يزدان مى  بزرگ مى

هاى تصورات و شايعات   چشم ديگران و يا از پس پرده  خود بنگريد، نه به
  اعتبار ميان مردمان.  گسترده و بى

دهد که منشأ   شما يارى مى  مطالعه و دقت در مندرجات اين کتاب به
زيرا مسئوليت  آسانى و روشنى ببينيد و بشناسيد.  دو پيامبر را بهآسمانى اين 

شما، مقايسه يک شمع با شمع ديگر نيست. مسئوليت شما مقايسه قدرت و 
هاست.   توان شمع  لرزان و بى هاى  عظمت و درخشش آفتاب تابان با شعله
ها افکار و گفتار مردمان. آيا اين   اين آفتاب سخن يزدان است و اين شمع

مقايسه مافوق توانائى شماست؟ اگر با فکر نقاد و ديده باز و قلب پاک 
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هيچ   بنگريد، اشتباه در اين راه وخطا در داورى در اين مسئله براى شما به
  وجه ممکن نيست.
حال   بندگانش را به آموزد که ما را بيهوده نيافريده و هرگز  خالق ما بما مى

گذارد. او در گفتار فرستادگانش راه رهائى ما   راهنما نگذاشته و نمى  بى خود
آموزد. بدون   نمايد و رمز کامرانى و شادمانى جاودانى را بما مى  را بما مى

آگاهى از دانش و حکمت يزدان که در گفتارش آشکار است، چگونه 
ى و بال توانيم اسرار آفرينش خود را دريابيم و جهان را از جنگ و جدائ  مى

  برهانيم؟
دهد که خبر ظهور فرستادگانش را که براى   تکرار بما اخطار مى  خالق ما به

اعتنا باشيم، جز   آنها بى  آيند، کوچک نشمريم. اگر به يارى و راهنمائى ما مى
توان داشت؟ آيا اين   اعتنائى از جانب فرستنده آنها چه انتظارى مى  بى

شما پاسخ ندهد، چه   گوئيد و او بهکسى سالم   عادالنه نيست؟ اگر شما به
اعتنائى شما نخواهد شد؟ بدون   کنيد؟ آيا رفتار او موجب بى  احساسى مى

  معناست.  خدا زندگى عبث و بى  عشق خدا و نزديکى به
يقين بدانيد که تمام تصميمات شما در سراسر زندگانى شما، قابل قياس   به

نيست. زيرا پيامد هر  با داورى شما و تصميم شما درباره فرستادگان خدا
موفقيت يا شکستى در اين دنيا کوتاه و ناپايدار است، مگر پيامد پذيرش يا 

هاى   رد نقشه يزدان براى سعادت انسان و رهائى جهان از بالها و رنج
کران. بدون يارى و راهنمائى پروردگار، کامرانى و شادمانى پايدار، چه   بى

  راى احدى ممکن نيست.در اين جهان و چه در جهان جاودان، ب
حد و   خدا، زندگانى ما در اين دنيا نخستين گام در سفرى بى بنابر گفتار

سوى او باز   ايم و سرانجام به  أراده خدا هستى يافته  پايان است. همه ما به  بى
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گرديم. چه بخواهيم چه نخواهيم، اين نقشه آفرينش ما و سرنوشت   مى
خير و صالح ماست قصور   ماست. آيا جايز است که در آنچه بهجاودانى 

ورزيم؟ آيا رواست اين مسئوليت بزرگ را کوچک شمريم و خبر ظهور دو 
فرستاده يزدان را ناديده و نا شنيده انگاريم؟



 

  بخش اّول
  راه سعادت انسان

  و حل مشکالت جهان
بنابر نقشه يزدان



 



 

  
۱  

  
 نقشه آفرينش انسان

چرا الزم است که نقشه آفرينش انسان را بدانيم؟ اين نقشه هدف و مقصود 
سفر آموزد. چقدر سخت و دشوار است که عمرى در   و راه زندگى را بما مى

رويم. شناسائى نقشه يزدان،   کجا مى  رويم و به  بگذرانيم، اما ندانيم چرا مى
زندگانى ما آرامش و   برد. اين نظرگاه به  آسمان مى  نظرگاه ما را از زمين به

دهد که در پس ابرهاى تيره و تار اين   بخشد. زيرا بما نشان مى  صفا مى
ار است. در اين جهان، آفتابى در نهايت شکوه و عظمت تابان و آشک

شنويم. ديدار   ها مى  بينيم و ناشنيده  ها مى  پژوهش و در اين ديدار، ناديده
زندگى و توانائى ما در برابر   عشق ما به  عظمت و شکوه اين آفتاب، به
افزايد، و از تأثير رويدادهاى ناگوار اين   مشکالت روزگار، صد چندان مى
فتن و آزمودن دعوت يزدان کاهد. از پذير  دنيا بر روح ما صد چندان مى
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زندگانى شاد و جاودان و تجربه تأثيرات حيرت انگيز آن، چه زيانى   به
  رسد؟ پذيرش يا رد اين دعوت، در دست ما و اختيار ماست.  انسان مى  به

نخستين پرسش اين است: هدف از آفرينش انسان چيست؟ آيا ممکن 
است؟ آيا ممکن است هدف آفريده   است که خالق ما، ما را بيهوده و بى

اى يا راهى براى کامرانى و عزت جاودانى ما در نظر نداشته؟ آيا از   نقشه
آفريننده دانا و توانا چنين چيزى ممکن است؟ بدون آگاهى از نقشه آفرينش 

  صفاست.  هدف و بى  وفا و زندگى بى  انسان، دنيا بى
نخستين  منشأ ما خداست و بازگشت ما بسوى خدا. زندگى ما در اين دنيا

گام در آفرينش ماست. خانه دائمى ما اينجا نيست. ما مسافريم، مدتى 
رويم. مردن جز   سراى ديگر مى  بريم، سپس به  کوتاه در اين سرا بسر مى

پايان   جهان ديگر نيست. اين انتقال تا پايانى که بى  انتقال از جهانى به
ت که تا ابد ها در انتظار ماس  است ادامه دارد. پس از اين عالم، عالم

 بسوى آنها در سير و سفر خواهيم بود.
ابديت يا "زندگانى جاودانى" که عمر روح   عمر ما در اين دنيا نسبت به

ماست، بسيار کوتاه و زودگذر است. آيا رواست که تا فرصت داريم، نپرسيم 
رويم؟ وظيفه ما و سرنوشت   کجا مى  ايم و به  اين جهان آمده  و ندانيم که چرا به

ر اين ماجرا چيست؟ پيامبران در اين ميان چه نقشى دارند؟ آيا گفتار ما د
  توان گفتارشان را شناخت؟  آنها گفتار خداست؟ و چگونه مى

بنابر نقشه آفرينش انسان، هدف و مقصود ما در اين زندگانى فانى و زود 
در روح و روان ماست. بايد در پرتو اين دو  عشقو  دانائىگذر، پرورش بذر 

هاى   بزرگ يزدان پرورش يابيم تا با روحى پاک و مصفا از آلودگىبخشش 
ديار ديگر   اين دنيا و دلى پر از عشق خدا و بندگانش، رخت سفر بربنديم و به

آموزد، و فضيلت عشق بما   ارمغان دانائى، هدف و راه زندگى را بما مىرويم. 
و در راه ترقى و بخشد تا بر نفس خودخواه و خودبين خود پيروز گرديم   نيرو مى
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. بدون شناسائى نقشه يزدان براى راهنمائى و تکامل و تکامل خود بکوشيم
  تحرک انسان، زندگى در اين جهان جز سرگردانى و نگرانى چيزى نيست.

اسرار آفرينش انسان پى برد؟   توان به  بدون گفتار فرستادگان خدا، چگونه مى
رابطه خورشيد با   توان به  مىرابطه اين فرستادگان را با يزدان و انسان، 

  دهد:  ساکنان زمين تشبيه نمود. خورشيد از دو راه بما يارى مى
 نمايد.  بخشد و راه را از چاه بما مى  بما روشنى و بينائى مى  
 بخشد.  بما گرمى و طراوت و زندگى مى 

 دهد:  بنابر نقشه آفرينش، خالق ما نيز از دو راه بما يارى مى
 نمايد.  دهد و راه زندگى را بما مى  خداشناسى بما بينائى مى  
 بخشد.  روح ما گرمى و شادى و زندگانى جاودانى مى  خدا دوستى به 

پيامبران خورشيد درخشنده و تاباِن جهان روح و روانند. آنها جز رساندن نور 
روح ما   اى ندارند. آنها پرتو دانائى را به  خدا که گفتار خداست وظيفه

نادرست بشناسيم، و از گرمى عشق خدا بما نيرو  تابند تا راه درست را از  مى
مقصود از آفرينش خود   جنبش و کوشش و اهتزاز آئيم و به  بخشند تا به  مى

برسيم. بدون پرتو دانائى و شعله عشق زندگانى ما در اين سراى فانى و زود 
 افزا چيزى نيست.  گذر جز زمستانى سرد و تاريک و غم

ا در اين دنيا پايه و اساس سرنوشت باقى و بنابر گفتار پروردگار، رفتار م
جاودانى ماست. اگر در اين سرا از پذيرش دو بخشش بزرگ يزدان 

هاى الهى در جميع   انسان، يعنى دانائى و عشق، سر باز زنيم، از نعمت  به
  مانيم.  بهره مى  عوالم جاودانى بى
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يزدان پى برد؟ اسرار آفرينش انسان و اراده   توان به  جز از راه گفتار چگونه مى
اى است از کتابهاى آسمانى، خاصه آيات و آثار بهائى.   اين نوشته چکيده

هاى بسيارى که در آن نقل شده بيانديشيد تا سخن يزدان را   در نمونه
بينيد که گفتارش چون آفتاب در ميان گفتار   يقين دريابيد و به  بشناسيد و به

  بندگانش تابان و درخشان است.
اش تحقق   اراده  يزدان، آنان که گفتار پروردگار را بشناسند و بهبنابر وعده 

بخش و جاودان دست يابند. واّال تا   هاى شادى  بخشند، به همه نعمت
اند. روحشان مانند   بهره  ها بى  پايان است، از اين نعمت  پايانى که بى

هاى درونش را ننمايد، غنچه بماند و   اى است که نشکفد و زيبائى  غنچه
بر باد رود. زيرا بهار زندگانى و موسم شکوفائى ما در آغاز وجود ما، غنچه 

در اين دنياست. هر چه در اين موسم زود گذر که کمتر از آنى است، از 
  دست بدهيم، جبران آن هرگز ممکن نيست.

چه بخواهيم چه نخواهيم، خالق ما چنين خواسته و سرنوشت جاودانى ما را 
نوا را جز تسليم و   برابر خالق گيتى، ما بندگان بىبر صفحه تقدير نگاشته. در 

اى نيست. اين است مختصرى از نقشه آفرينش   ُکرنش و پذيرش چاره
انسان، نقش فرستادگان يزدان، و نقش ما در اين ماجرا در دوران عمر ما و 

  فرصت کوتاه ما در اين دنيا.

  تفاوت شناسائى
  و ايمان

گويند که   ن يکسانند؟ بسيارى از مردمان مىيزدان و شناسائى يزدا  آيا ايمان به
شناسند؟ آنها از کجا و   درستى مى  خدا ايمان دارند. آيا آنها خدا را هم به  به
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اى در اين باره   اند؟ آيا هرگز کتابى و حتى مقاله  چگونه خدا را شناخته
اعتبارى   اند؟ آيا خداى آنها جز تصورات و خياالت و شايعات بى  خوانده

خداى   اند؟ بعضى از اين مدعيان چنان به  يشوايانشان شنيدهاست که از پ
او در کمال افتخار   گناهان را بخاطر او و خدمت به  خود ايمان دارند که بى

فاصله   زنند. فاصله ايمان کورکورانه و شناسائى و آگاهى درست، به  دار مى  به
 اعتبار چيزى  هاست. ايمان بدون شناسائى جز احساسى سست و بى  کهکشان

  ناآشنا ايمان و اعتماد داشت؟  توان به  نيست. چگونه مى
گذاريد؟ چگونه ممکن   آيا شما کودکان عزيز خود را در اختيار ناآشنايان مى

خدا هنگامى   شناسد اعتماد کند؟ ايمان به  خدائى که نمى  است که انسان به
تابد که با   بخشد و پرتو دانائى و آگاهى را بر روح ما مى  بما يارى مى

ناسائى درست همراه باشد. براى مثال، شما ايمان داريد که در قصرى با ش
بريد. اگر نابينا باشيد و يا در تاريکى بسر بريد، از اين   شکوه و زيبا بسر مى
بريد؟ و در تاريکى محض چه رويدادها و خطرات و   قصر چه لذتى مى

  مشکالتى در انتظار شماست؟

  نشانه برترى انسان
  بر جانوران

ه برترى ما بر جانوران چيست؟ نخستين نشانه انسانيت ما در عقل و نشان
تميز   خرد ماست. خرد، عارى از توهمات و خرافات، تنها راهنماى ما به

دادن درست از نادرست و شناسائى يزدان و فرستادگان اوست. براى داورى 
 

   ام:  فارسى نگاشته  خداشناسى بهنگارنده دو جلد درباره 
 صفحه. ٣٤٨؟ ايم  اين جهان آمده  چرا به  
 صفحه. ١٨١ خدا، تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  
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درست، جز خرد چه راهنمائى داريم؟ فضيلت خرد، پاک و پيراسته از 
اى مصّفا، نور خدا را   هاى نفس نزديک نگر و خودخواه، چون آئينه  آلودگى
افروزد. اين نور و اين شعله ما   تابد و شعله عشقش را در درون ما مى  بما مى

خبرى از نقشه آفرينش ما، و جدائى از عاشق و   را از تاريکى نادانى و بى
  رساند.  شادمانى و رستگارى جاودانى مى  رهاند و به  آفريننده ما، مى

آيا شايسته است که ارمغان خرد را که مايه برترى ما بر جانوران است، تنها 
در راه راحت و رفاه اين جهان بکار بريم، و هدف از آفرينش خود را که 
پرورش ما در پرتو دانائى و عشق و آگاهى از سفر شادى بخش و جاودانى ما 

تخارى برتر از اين دو سوى خداست، از نظر دور داريم؟ آيا فضيلتى و اف  به
  توان تصور نمود؟  انسان مى  بخشش يزدان به

هاى بزرگ خالق ما بما، فضيلت اختيار و آزادى   يکى ديگر از بخشش
است. بدون اختيار، انسان جز حيوانى با هوش و زيرک چيزى نيست. اين 

  ميل خود برگزينيم.  بخشد که سرنوشت خود را به  فضيلت بما آزادى مى
خبرند، بالهاى اين دنيا را گردن خدا   نقشه آفرينش انسان بى کسانى که از

رسد و   داد مظلومان نمى  پرسند: "اگر خدا هست، چرا به  گذارند. آنها مى  مى
دانند که بنابر نقشه خدا، نتيجه رفتار   گيرد؟" آنها نمى  از ظالمان انتقام نمى

ود را در اين رسد. اگر ما نتيجه رفتار خ  ما پس از سفر از اين سرا بما مى
دهيم. مانند کودکى   بينيم، ارمغان آزادى را بکلى از دست مى  جهان به

گيرد، نه از عشق و   شويم که رفتارش از پاداش و مجازات سرچشمه مى  مى
  ايمان.
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روح انسان جاودان است، پايانى براى آن نبوده و نيست. عدالت يزدان را 
ها پس از اين   ورى نمود. عالمنبايد تنها با رويدادهاى نارواى اين جهان دا

  عالم در انتظار ماست.

  بزرگترين موفقيت و افتخار

اى که ميلياردها کهکشان   بخش است. آفريننده  انگيز و شادى  چقدر شگفت
زبان ما   عالم هستى آورده، با ما به  را در کمتر از آنى از عرصه نيستى مطلق به

انگيز است   اند. چقدر غمخو  گويد و ما را مانند دوستى مهربان مى  سخن مى
که اين دعوت عاشقانه را ناديده گيريم، گفتار چنين آفريننده مهربانى را 

اى نبريم. از   سويش نشتابيم، و از بهشت ديدارش بهره  ناشنيده انگاريم، به
رسد؟ مسئوليت ما در برابر خدا بخاطر   پذيرفتن اين دعوت چه زيانى بما مى

رفتار ما روبرو شدن با اين دو سرنوشت:  آزادى و اختيار ماست، و پيامد
افزاست که انسان   خدا، يا دورى ابدى از خدا. چقدر غم  نزديكى ابدى به

خدا برتر   دنيا را از عشق به  مقصد از آفرينش خود دست نيابد، عشق به  به
شمرد، و عمر گرانبها را صرف راحت و رفاه تن نمايد، تنى که دل خاک 

  جاى جاودانه اوست.
نظيرى را که بما عطا   دهد که دو ارمغان بزرگ و بى  ما بما اندرز مىخالق 

فرموده يعنى خرد و اختيار را براى شناسائى گفتارش بکار بريم، و بما 
دهد که اگر اندرزش را بپذيريم، و با قلبى پاک از او يارى   اطمينان مى
 بخشد، و گوهر راستى را  آرزوى ما و خواست ما تحقق مى  جوئيم، او به

  نمايد.  روشنى و درخشش خورشيد بما مى  به
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شناسائى گفتار پروردگار دشوار نيست. زيرا سخنش با سخن بندگانش آنقدر 
مدرسه نرفته باشد، قادر است   متفاوت است که هر انسانى، حتى اگر هرگز به

انسان داده   آنرا بشناسد. اگر چنين نبود، چگونه اين مسئوليت بزرگ به
خدا شناسى تنها در اختيار پيشوايان مذهبى و يا  شد؟ آيا استعداد  مى

  گويان قادر و تواناست؟  استادان دانشگاه و سخن
جستجو، و پشتکار   سوى خدا، قلب پاک، عشق به  الزمه موفقيت در سفر به

جائى نرسد. آيا خواندن يک کتاب   کوشش و کاوش، مسافر به  است. بى
کسانى که حتى يک مافوق قدرت کسى است؟ در عصر ما، چه کميابند 

  کتاب را درباره "نقشه آفرينش انسان" با دقت و عشق و پشتکار بخوانند.

دنيا دوستانى که خالق خود، روح خود، و نقشه جاودانى يزدان را براى 
جاى پرورش روح و روان،   گيرند، و به  شادمانى و کامرانى انسان، ناديده مى

دانند   کنند، آيا مى  اين جهان مىعمر گرانبها را وقف راحت و رفاه زندگى در 
چه سرنوشتى در انتظار آنهاست؟ اگر از سرنوشت خود آگاه شوند و بدانند 

يابى به دو بخشش بزرگ   دهند، هزار بار و بيشتر، دست  چه از دست مى
  شمرند.  دانائى و عشق را بر هر کار ديگر مقدم مى

جويندگانى که دو  شما و همه دوستداران دانائى،  اى است به  اين کتاب هديه
شمرند و آرزو دارند که آنها را براى کسب   ارمغان خرد و اختيار را گرامى مى

ها و پيامدهاى   ترين افتخار در زندگانى خود بکار برند و از همه شادى  بزرگ
دانائى و عشق بهره برند. هر کس نقشه خدا را براى شادمانى جاودانى 

از جان عزيزتر شمرد. آيا افتخارى درستى بشناسد، تحقق آنرا   بندگانش به

 
  ام:  انگليسى نگاشته  همين عنوان به  نگارنده کتابى به 

The Spiritual Design of Creation, 299 pages  
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توان تصور نمود؟ اين افتخار در   برتر از روابط عاشقانه با خلق جهان مى
  اختيار همه ماست.

هايى که خالق ما براى همه بندگانش در اين   نعمت  يقين بدانيد که اگر به  به
دنيا مقدر داشته، دست يابيد، بدون دو ارمغان دانائى و عشق، زندگانى 

معناست. خالق ما چنين خواسته و مقدر داشته. و اگر   صفا و بى  ىشما ب
  هاى روان مبادله ننمائيد.  گنج  مذاق جان بچشيد، آنها را به  لذت آنها را به

پروردگار روح ما را در سرحد روشنى و تاريکى آفريده است. ما آزاديم که 
يا در تاريکى خودخواهى و نادانى و دورى از خالق خود روى آوريم،   به

روشنى دانائى و آگاهى و گرمى عشق مسکن گزينيم، خوى فرشتگان گيريم 
سيرت درندگان شويم. تفاوت ميان مردمان حتى آنان که در   نوع و هم  يا هم

  اند، نشانه انسانيت و آزادى ماست.  يک خانواده پرورش يافته

  بزرگترين مانع خدا شناسى

مرامى دارند، از آن شاد و راضيند. بنابر گفتار پروردگار، مردمان هر عقيده و 
اند، از باورهاى خود   اگر مسلمان يا مسيحى يا يهودى و يا بودائى متعصب

نياز   راضيند. اگر متعصب نيستند باز هم راضيند. اگر خود را از خدا بى
ها و   شمرند يا بر اين باور نيستند، باز هم راضيند. سبب جدائى ميان گروه  مى
همين رضايت خاطر است. اين رضايت خاطر زندانى هاى گوناگون،   آئين

برند و تا از اين زندان پاى بيرون ننهند،   است که بيشتر مردمان در آن بسر مى
بهره و   دهند و از ديدار چه مناظر زيبائى بى  دانند چه از دست مى  نمى
  خبرند.  بى
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ا نياز شمردن، تابع همين قانون است. تا انسان لذت خد  خود را از خدا بى
تواند تصور کند که چه از دست   شناسى و خدا دوستى را نچشد، نمى

بخش عشق خدا ممکن نيست. آيا   دهد. زيرا وصف پيامدهاى شادى  مى
توان لذت ديدن مناظر زيبا و قصرهاى با شکوه را براى کسانى که هميشه   مى

هاى   اند، توصيف نمود؟ کسى که هرگز طعم ميوه  در بيابان خشک بسر برده
ن و دلنشين را نچشيده، آوازهاى دلنواز را نشنيده، و تابش آفتاب را شيري

ها را تجربه کند و بداند که چه از دست   تواند لذت اين نعمت  نديده، مى
تر، از هر   دهد؟ شناسائى و عشق خدا هزار بار و بيشتر از هر شيرينى شيرين  مى

ت اين دو بخشش تر است. اما تا ما لذ  زيبائى زيباتر، و از هر روشنى روشن
چشم درون   هاى آنها را به  مذاق جان نچشيم و شگفتى  بزرگ يزدان را به

ها و   توانيم حتى در عالم خيال تصور کنيم که از چه شادى  نبينيم، نمى
  ايم.  بهره بوده  ها بى  نعمت

اند، آنرا   آنان که لذت عشق خدا را که ميوه خدا شناسى است، چشيده
شمرند. از صدها   هند و حتى از جان عزيزتر مىد  هيچ بهائى از دست نمى  به

شاهد بر اين مدعا، تنها در يک رويداد بيانديشيد. در عصر ما، در کشور 
واالترين مدارج موفقيت   ايران بيش از دويست نفر از بهائيان که اکثر آنها به

هاى آن بهره وافر داشتند، بخاطر   در اين دنيا رسيده بودند و از همه نعمت
خدا و دو موعود عصر ما، گرفتار زجر و زندان شدند. براى رهائى   بهعشقشان 

هاى رگبار، پيشوايان متعصب و نادان، تنها   از اين بالها و حتى دار و گلوله
يک شرط در برابر آنها نهادند: آن شرط انکار آئينشان بود. تنها با زبان با 

ز زجر و زندان و توانستند خود را ا  گفتن "من مسلمانم نه بهائى" آنها مى
  مرگ رهائى بخشند.
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آنها کداميک را برگزيدند؟ انکار يا جوخه دار؟ قدرت و شهامت اين 
عاشقان فداکار در برابر آن ظالمان جفاکار موجب حيرت است. آنها از 
شکنجه و زندان و اخطار و ديدار دار نهراسيدند. در برابر دژخيمان سر تسليم 

جاى انکار و   خالف تصور آن پيشوايان نادان، بهو بندگى فرود نياوردند. و بر 
آن شکنجه گران نگريستند،   اظهار عجز و انابه، در کمال قدرت و اطمينان به

هاى فروزان از آتش عشق بر افروختند و از ابراز چنين قدرت و   چون شعله
اى از   دل آن ظالمان انداختند. آيا نشانه  شهامتى، آتش غيظ و غضب به

توان تصور   ر قدرت و نفوذ عشق يزدان بر روح انسان، مىتر ب  اين محکم
  نمود؟

اين درجه از فداکارى و شهامت و ثبات و   چرا و چگونه اين عاشقان به
انگيزشان، شناسائى گفتار خدا   اطمينان ارتقاء يافتند؟ تنها رمز رفتار شگفت

و تجربه عشق خداست. پروردگار استعداد اين شناسائى و اين عشق را 
دانستند   همه بندگانش عطا فرموده. اگر آنچه را آن فداکاران و عاشقان مى  به

همان مدارج   داشتيم و به  يقين در همان راه گام بر مى  دانستيم، به  ما هم مى
شديم. نظرگاه آن عاشقان يزدان بود و نگاهشان   بلند انسانيت نائل مى

  جهان جاودان. اين شعر سعدى وصف حال آنهاست:  به
  جائى که بجز خدا نبيند  به رسد آدمى

  بنگر که تا چه حد است مقام آدميت

عالم عشق راهى نيست.   اختيار ماست. اجبار و اکراه را به  انسانيت ما به
دانائى و آگاهى   سوى خدا، عشق به  نخستين شرط موفقيت در راه سفر به

است. بدون اين عشق که نشانه انسانيت ما و مايه حرکت و جنبش روح 
يشرفت بسوى خدا ممکن نيست. شناسائى گفتار خدا نخستين ماست، پ

گام در اين راه است. سرنوشت شما و سفر جاودانى شما بسوى خدا، خوش 
  خير باد.  باد و به



 

  



 

  بخش اّول
  راه سعادت انسان

  و حل مشکالت جهان
بنابر نقشه يزدان



 





 

  
۱  

  
 نقشه آفرينش انسان

چرا الزم است که نقشه آفرينش انسان را بدانيم؟ اين نقشه هدف و مقصود 
سخت و دشوار است که عمرى در سفر آموزد. چقدر   و راه زندگى را بما مى

رويم. شناسائى نقشه يزدان،   کجا مى  رويم و به  بگذرانيم، اما ندانيم چرا مى
زندگانى ما آرامش و   برد. اين نظرگاه به  آسمان مى  نظرگاه ما را از زمين به

دهد که در پس ابرهاى تيره و تار اين   بخشد. زيرا بما نشان مى  صفا مى
ايت شکوه و عظمت تابان و آشکار است. در اين جهان، آفتابى در نه

شنويم. ديدار   ها مى  بينيم و ناشنيده  ها مى  پژوهش و در اين ديدار، ناديده
زندگى و توانائى ما در برابر   عشق ما به  عظمت و شکوه اين آفتاب، به
افزايد، و از تأثير رويدادهاى ناگوار اين   مشکالت روزگار، صد چندان مى

کاهد. از پذيرفتن و آزمودن دعوت يزدان   ا صد چندان مىدنيا بر روح م
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زندگانى شاد و جاودان و تجربه تأثيرات حيرت انگيز آن، چه زيانى   به
  رسد؟ پذيرش يا رد اين دعوت، در دست ما و اختيار ماست.  انسان مى  به

نخستين پرسش اين است: هدف از آفرينش انسان چيست؟ آيا ممکن 
هدف آفريده است؟ آيا ممکن است   بيهوده و بى است که خالق ما، ما را

اى يا راهى براى کامرانى و عزت جاودانى ما در نظر نداشته؟ آيا از   نقشه
آفريننده دانا و توانا چنين چيزى ممکن است؟ بدون آگاهى از نقشه آفرينش 

  صفاست.  هدف و بى  وفا و زندگى بى  انسان، دنيا بى
دا. زندگى ما در اين دنيا نخستين منشأ ما خداست و بازگشت ما بسوى خ

گام در آفرينش ماست. خانه دائمى ما اينجا نيست. ما مسافريم، مدتى 
رويم. مردن جز   سراى ديگر مى  بريم، سپس به  کوتاه در اين سرا بسر مى

پايان   جهان ديگر نيست. اين انتقال تا پايانى که بى  انتقال از جهانى به
ها در انتظار ماست که تا ابد   م، عالماست ادامه دارد. پس از اين عال
 بسوى آنها در سير و سفر خواهيم بود.

ابديت يا "زندگانى جاودانى" که عمر روح   عمر ما در اين دنيا نسبت به
ماست، بسيار کوتاه و زودگذر است. آيا رواست که تا فرصت داريم، نپرسيم 

رويم؟ وظيفه ما و سرنوشت   کجا مى  ايم و به  اين جهان آمده  و ندانيم که چرا به
ما در اين ماجرا چيست؟ پيامبران در اين ميان چه نقشى دارند؟ آيا گفتار 

  توان گفتارشان را شناخت؟  آنها گفتار خداست؟ و چگونه مى
بنابر نقشه آفرينش انسان، هدف و مقصود ما در اين زندگانى فانى و زود 

ت. بايد در پرتو اين دو در روح و روان ماس عشقو  دانائىگذر، پرورش بذر 
هاى   بخشش بزرگ يزدان پرورش يابيم تا با روحى پاک و مصفا از آلودگى

ديار ديگر   اين دنيا و دلى پر از عشق خدا و بندگانش، رخت سفر بربنديم و به
آموزد، و فضيلت عشق بما   ارمغان دانائى، هدف و راه زندگى را بما مىرويم. 
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اه و خودبين خود پيروز گرديم و در راه ترقى و بخشد تا بر نفس خودخو  نيرو مى
. بدون شناسائى نقشه يزدان براى راهنمائى و تکامل و تکامل خود بکوشيم

  تحرک انسان، زندگى در اين جهان جز سرگردانى و نگرانى چيزى نيست.
اسرار آفرينش انسان پى برد؟   توان به  بدون گفتار فرستادگان خدا، چگونه مى

رابطه خورشيد با   توان به  ادگان را با يزدان و انسان، مىرابطه اين فرست
  دهد:  ساکنان زمين تشبيه نمود. خورشيد از دو راه بما يارى مى

 نمايد.  بخشد و راه را از چاه بما مى  بما روشنى و بينائى مى  
 بخشد.  بما گرمى و طراوت و زندگى مى 

 دهد:  بنابر نقشه آفرينش، خالق ما نيز از دو راه بما يارى مى
 نمايد.  دهد و راه زندگى را بما مى  خداشناسى بما بينائى مى  
 بخشد.  روح ما گرمى و شادى و زندگانى جاودانى مى  خدا دوستى به 

پيامبران خورشيد درخشنده و تاباِن جهان روح و روانند. آنها جز رساندن نور 
 روح ما  اى ندارند. آنها پرتو دانائى را به  خدا که گفتار خداست وظيفه

تابند تا راه درست را از نادرست بشناسيم، و از گرمى عشق خدا بما نيرو   مى
مقصود از آفرينش خود   جنبش و کوشش و اهتزاز آئيم و به  بخشند تا به  مى

برسيم. بدون پرتو دانائى و شعله عشق زندگانى ما در اين سراى فانى و زود 
 افزا چيزى نيست.  گذر جز زمستانى سرد و تاريک و غم

ابر گفتار پروردگار، رفتار ما در اين دنيا پايه و اساس سرنوشت باقى و بن
جاودانى ماست. اگر در اين سرا از پذيرش دو بخشش بزرگ يزدان 

هاى الهى در جميع   انسان، يعنى دانائى و عشق، سر باز زنيم، از نعمت  به
  مانيم.  بهره مى  عوالم جاودانى بى
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اسرار آفرينش انسان و اراده يزدان پى برد؟   توان به  جز از راه گفتار چگونه مى
اى است از کتابهاى آسمانى، خاصه آيات و آثار بهائى.   اين نوشته چکيده

هاى بسيارى که در آن نقل شده بيانديشيد تا سخن يزدان را   در نمونه
بينيد که گفتارش چون آفتاب در ميان گفتار   يقين دريابيد و به  بشناسيد و به

  درخشان است. بندگانش تابان و
اش تحقق   اراده  بنابر وعده يزدان، آنان که گفتار پروردگار را بشناسند و به

بخش و جاودان دست يابند. واّال تا   هاى شادى  بخشند، به همه نعمت
اند. روحشان مانند   بهره  ها بى  پايان است، از اين نعمت  پايانى که بى

ايد، غنچه بماند و هاى درونش را ننم  اى است که نشکفد و زيبائى  غنچه
غنچه بر باد رود. زيرا بهار زندگانى و موسم شکوفائى ما در آغاز وجود ما، 
در اين دنياست. هر چه در اين موسم زود گذر که کمتر از آنى است، از 

  دست بدهيم، جبران آن هرگز ممکن نيست.
چه بخواهيم چه نخواهيم، خالق ما چنين خواسته و سرنوشت جاودانى ما را 

نوا را جز تسليم و   صفحه تقدير نگاشته. در برابر خالق گيتى، ما بندگان بى بر
اى نيست. اين است مختصرى از نقشه آفرينش   ُکرنش و پذيرش چاره

انسان، نقش فرستادگان يزدان، و نقش ما در اين ماجرا در دوران عمر ما و 
  فرصت کوتاه ما در اين دنيا.

  تفاوت شناسائى
  و ايمان

گويند که   يزدان و شناسائى يزدان يکسانند؟ بسيارى از مردمان مى  بهآيا ايمان 
شناسند؟ آنها از کجا و   درستى مى  خدا ايمان دارند. آيا آنها خدا را هم به  به
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اى در اين باره   اند؟ آيا هرگز کتابى و حتى مقاله  چگونه خدا را شناخته
اعتبارى   بى اند؟ آيا خداى آنها جز تصورات و خياالت و شايعات  خوانده

خداى   اند؟ بعضى از اين مدعيان چنان به  است که از پيشوايانشان شنيده
او در کمال افتخار   گناهان را بخاطر او و خدمت به  خود ايمان دارند که بى

فاصله   زنند. فاصله ايمان کورکورانه و شناسائى و آگاهى درست، به  دار مى  به
اعتبار چيزى   احساسى سست و بىهاست. ايمان بدون شناسائى جز   کهکشان

  ناآشنا ايمان و اعتماد داشت؟  توان به  نيست. چگونه مى
گذاريد؟ چگونه ممکن   آيا شما کودکان عزيز خود را در اختيار ناآشنايان مى

خدا هنگامى   شناسد اعتماد کند؟ ايمان به  خدائى که نمى  است که انسان به
تابد که با   ا بر روح ما مىبخشد و پرتو دانائى و آگاهى ر  بما يارى مى

شناسائى درست همراه باشد. براى مثال، شما ايمان داريد که در قصرى با 
بريد. اگر نابينا باشيد و يا در تاريکى بسر بريد، از اين   شکوه و زيبا بسر مى
بريد؟ و در تاريکى محض چه رويدادها و خطرات و   قصر چه لذتى مى

  مشکالتى در انتظار شماست؟

  برترى انساننشانه 
  بر جانوران

نشانه برترى ما بر جانوران چيست؟ نخستين نشانه انسانيت ما در عقل و 
تميز   خرد ماست. خرد، عارى از توهمات و خرافات، تنها راهنماى ما به

دادن درست از نادرست و شناسائى يزدان و فرستادگان اوست. براى داورى 
 

  ام:  شتهفارسى نگا  نگارنده دو جلد درباره خداشناسى به 
 صفحه. ٣٤٨؟ ايم  اين جهان آمده  چرا به  
 صفحه. ١٨١ خدا، تفاوت آنها چيست؟  زندگى با خدا و بى  



     پيشگفتار  ٤١

 

رد، پاک و پيراسته از درست، جز خرد چه راهنمائى داريم؟ فضيلت خ
اى مصّفا، نور خدا را   هاى نفس نزديک نگر و خودخواه، چون آئينه  آلودگى
افروزد. اين نور و اين شعله ما   تابد و شعله عشقش را در درون ما مى  بما مى

خبرى از نقشه آفرينش ما، و جدائى از عاشق و   را از تاريکى نادانى و بى
  رساند.  مانى و رستگارى جاودانى مىشاد  رهاند و به  آفريننده ما، مى

آيا شايسته است که ارمغان خرد را که مايه برترى ما بر جانوران است، تنها 
در راه راحت و رفاه اين جهان بکار بريم، و هدف از آفرينش خود را که 
پرورش ما در پرتو دانائى و عشق و آگاهى از سفر شادى بخش و جاودانى ما 

دور داريم؟ آيا فضيلتى و افتخارى برتر از اين دو سوى خداست، از نظر   به
  توان تصور نمود؟  انسان مى  بخشش يزدان به

هاى بزرگ خالق ما بما، فضيلت اختيار و آزادى   يکى ديگر از بخشش
است. بدون اختيار، انسان جز حيوانى با هوش و زيرک چيزى نيست. اين 

  خود برگزينيم. ميل  بخشد که سرنوشت خود را به  فضيلت بما آزادى مى
خبرند، بالهاى اين دنيا را گردن خدا   کسانى که از نقشه آفرينش انسان بى

رسد و   داد مظلومان نمى  پرسند: "اگر خدا هست، چرا به  گذارند. آنها مى  مى
دانند که بنابر نقشه خدا، نتيجه رفتار   گيرد؟" آنها نمى  از ظالمان انتقام نمى

رسد. اگر ما نتيجه رفتار خود را در اين   ما پس از سفر از اين سرا بما مى
دهيم. مانند کودکى   بينيم، ارمغان آزادى را بکلى از دست مى  جهان به

گيرد، نه از عشق و   شويم که رفتارش از پاداش و مجازات سرچشمه مى  مى
  ايمان.
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روح انسان جاودان است، پايانى براى آن نبوده و نيست. عدالت يزدان را 
ها پس از اين   يدادهاى نارواى اين جهان داورى نمود. عالمنبايد تنها با رو

  عالم در انتظار ماست.

  بزرگترين موفقيت و افتخار

اى که ميلياردها کهکشان   بخش است. آفريننده  انگيز و شادى  چقدر شگفت
زبان ما   عالم هستى آورده، با ما به  را در کمتر از آنى از عرصه نيستى مطلق به

انگيز است   خواند. چقدر غم  ا مانند دوستى مهربان مىگويد و ما ر  سخن مى
که اين دعوت عاشقانه را ناديده گيريم، گفتار چنين آفريننده مهربانى را 

اى نبريم. از   سويش نشتابيم، و از بهشت ديدارش بهره  ناشنيده انگاريم، به
رسد؟ مسئوليت ما در برابر خدا بخاطر   پذيرفتن اين دعوت چه زيانى بما مى

ادى و اختيار ماست، و پيامد رفتار ما روبرو شدن با اين دو سرنوشت: آز
افزاست که انسان   خدا، يا دورى ابدى از خدا. چقدر غم  نزديكى ابدى به

خدا برتر   دنيا را از عشق به  مقصد از آفرينش خود دست نيابد، عشق به  به
اک شمرد، و عمر گرانبها را صرف راحت و رفاه تن نمايد، تنى که دل خ

  جاى جاودانه اوست.
نظيرى را که بما عطا   دهد که دو ارمغان بزرگ و بى  خالق ما بما اندرز مى

فرموده يعنى خرد و اختيار را براى شناسائى گفتارش بکار بريم، و بما 
دهد که اگر اندرزش را بپذيريم، و با قلبى پاک از او يارى   اطمينان مى
بخشد، و گوهر راستى را   ق مىآرزوى ما و خواست ما تحق  جوئيم، او به

  نمايد.  روشنى و درخشش خورشيد بما مى  به
شناسائى گفتار پروردگار دشوار نيست. زيرا سخنش با سخن بندگانش آنقدر 

مدرسه نرفته باشد، قادر است   متفاوت است که هر انسانى، حتى اگر هرگز به
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ان داده انس  آنرا بشناسد. اگر چنين نبود، چگونه اين مسئوليت بزرگ به
شد؟ آيا استعداد خدا شناسى تنها در اختيار پيشوايان مذهبى و يا   مى

  گويان قادر و تواناست؟  استادان دانشگاه و سخن
جستجو، و پشتکار   سوى خدا، قلب پاک، عشق به  الزمه موفقيت در سفر به

جائى نرسد. آيا خواندن يک کتاب   کوشش و کاوش، مسافر به  است. بى
است؟ در عصر ما، چه کميابند کسانى که حتى يک مافوق قدرت کسى 

  کتاب را درباره "نقشه آفرينش انسان" با دقت و عشق و پشتکار بخوانند.

دنيا دوستانى که خالق خود، روح خود، و نقشه جاودانى يزدان را براى 
جاى پرورش روح و روان،   گيرند، و به  شادمانى و کامرانى انسان، ناديده مى

دانند   کنند، آيا مى  ا وقف راحت و رفاه زندگى در اين جهان مىعمر گرانبها ر
چه سرنوشتى در انتظار آنهاست؟ اگر از سرنوشت خود آگاه شوند و بدانند 

يابى به دو بخشش بزرگ   دهند، هزار بار و بيشتر، دست  چه از دست مى
  شمرند.  دانائى و عشق را بر هر کار ديگر مقدم مى

شما و همه دوستداران دانائى، جويندگانى که دو   اى است به  اين کتاب هديه
شمرند و آرزو دارند که آنها را براى کسب   ارمغان خرد و اختيار را گرامى مى

ها و پيامدهاى   ترين افتخار در زندگانى خود بکار برند و از همه شادى  بزرگ
دانائى و عشق بهره برند. هر کس نقشه خدا را براى شادمانى جاودانى 

درستى بشناسد، تحقق آنرا از جان عزيزتر شمرد. آيا افتخارى   بهبندگانش 
توان تصور نمود؟ اين افتخار در   برتر از روابط عاشقانه با خلق جهان مى

  اختيار همه ماست.

 
  ام:  انگليسى نگاشته  همين عنوان به  نگارنده کتابى به 

The Spiritual Design of Creation, 299 pages  
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هايى که خالق ما براى همه بندگانش در اين   نعمت  يقين بدانيد که اگر به  به
دانائى و عشق، زندگانى دنيا مقدر داشته، دست يابيد، بدون دو ارمغان 

معناست. خالق ما چنين خواسته و مقدر داشته. و اگر   صفا و بى  شما بى
  هاى روان مبادله ننمائيد.  گنج  مذاق جان بچشيد، آنها را به  لذت آنها را به

پروردگار روح ما را در سرحد روشنى و تاريکى آفريده است. ما آزاديم که 
رى از خالق خود روى آوريم، يا در تاريکى خودخواهى و نادانى و دو  به

روشنى دانائى و آگاهى و گرمى عشق مسکن گزينيم، خوى فرشتگان گيريم 
سيرت درندگان شويم. تفاوت ميان مردمان حتى آنان که در   نوع و هم  يا هم

  اند، نشانه انسانيت و آزادى ماست.  يک خانواده پرورش يافته

  بزرگترين مانع خدا شناسى

وردگار، مردمان هر عقيده و مرامى دارند، از آن شاد و راضيند. بنابر گفتار پر
اند، از باورهاى خود   اگر مسلمان يا مسيحى يا يهودى و يا بودائى متعصب

نياز   راضيند. اگر متعصب نيستند باز هم راضيند. اگر خود را از خدا بى
ها و   وهشمرند يا بر اين باور نيستند، باز هم راضيند. سبب جدائى ميان گر  مى
هاى گوناگون، همين رضايت خاطر است. اين رضايت خاطر زندانى   آئين

برند و تا از اين زندان پاى بيرون ننهند،   است که بيشتر مردمان در آن بسر مى
بهره و   دهند و از ديدار چه مناظر زيبائى بى  دانند چه از دست مى  نمى
  خبرند.  بى

قانون است. تا انسان لذت خدا نياز شمردن، تابع همين   خود را از خدا بى
تواند تصور کند که چه از دست   شناسى و خدا دوستى را نچشد، نمى

بخش عشق خدا ممکن نيست. آيا   دهد. زيرا وصف پيامدهاى شادى  مى
توان لذت ديدن مناظر زيبا و قصرهاى با شکوه را براى کسانى که هميشه   مى
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هاى   که هرگز طعم ميوه اند، توصيف نمود؟ کسى  در بيابان خشک بسر برده
شيرين و دلنشين را نچشيده، آوازهاى دلنواز را نشنيده، و تابش آفتاب را 

ها را تجربه کند و بداند که چه از دست   تواند لذت اين نعمت  نديده، مى
تر، از هر   دهد؟ شناسائى و عشق خدا هزار بار و بيشتر از هر شيرينى شيرين  مى

تر است. اما تا ما لذت اين دو بخشش   روشن زيبائى زيباتر، و از هر روشنى
چشم درون   هاى آنها را به  مذاق جان نچشيم و شگفتى  بزرگ يزدان را به

ها و   توانيم حتى در عالم خيال تصور کنيم که از چه شادى  نبينيم، نمى
  ايم.  بهره بوده  ها بى  نعمت

 اند، آنرا  آنان که لذت عشق خدا را که ميوه خدا شناسى است، چشيده
شمرند. از صدها   دهند و حتى از جان عزيزتر مى  هيچ بهائى از دست نمى  به

شاهد بر اين مدعا، تنها در يک رويداد بيانديشيد. در عصر ما، در کشور 
واالترين مدارج موفقيت   ايران بيش از دويست نفر از بهائيان که اکثر آنها به

وافر داشتند، بخاطر هاى آن بهره   در اين دنيا رسيده بودند و از همه نعمت
خدا و دو موعود عصر ما، گرفتار زجر و زندان شدند. براى رهائى   عشقشان به

هاى رگبار، پيشوايان متعصب و نادان، تنها   از اين بالها و حتى دار و گلوله
يک شرط در برابر آنها نهادند: آن شرط انکار آئينشان بود. تنها با زبان با 

توانستند خود را از زجر و زندان و   آنها مى گفتن "من مسلمانم نه بهائى"
  مرگ رهائى بخشند.

آنها کداميک را برگزيدند؟ انکار يا جوخه دار؟ قدرت و شهامت اين 
عاشقان فداکار در برابر آن ظالمان جفاکار موجب حيرت است. آنها از 
شکنجه و زندان و اخطار و ديدار دار نهراسيدند. در برابر دژخيمان سر تسليم 

جاى انکار و   بندگى فرود نياوردند. و بر خالف تصور آن پيشوايان نادان، بهو 
آن شکنجه گران نگريستند،   اظهار عجز و انابه، در کمال قدرت و اطمينان به
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هاى فروزان از آتش عشق بر افروختند و از ابراز چنين قدرت و   چون شعله
اى از   نشانه دل آن ظالمان انداختند. آيا  شهامتى، آتش غيظ و غضب به

توان تصور   تر بر قدرت و نفوذ عشق يزدان بر روح انسان، مى  اين محکم
  نمود؟

اين درجه از فداکارى و شهامت و ثبات و   چرا و چگونه اين عاشقان به
انگيزشان، شناسائى گفتار خدا   اطمينان ارتقاء يافتند؟ تنها رمز رفتار شگفت

شناسائى و اين عشق را  و تجربه عشق خداست. پروردگار استعداد اين
دانستند   همه بندگانش عطا فرموده. اگر آنچه را آن فداکاران و عاشقان مى  به

همان مدارج   داشتيم و به  يقين در همان راه گام بر مى  دانستيم، به  ما هم مى
شديم. نظرگاه آن عاشقان يزدان بود و نگاهشان   بلند انسانيت نائل مى

  وصف حال آنهاست: جهان جاودان. اين شعر سعدى  به
  جائى که بجز خدا نبيند  رسد آدمى به

  بنگر که تا چه حد است مقام آدميت

عالم عشق راهى نيست.   اختيار ماست. اجبار و اکراه را به  انسانيت ما به
دانائى و آگاهى   سوى خدا، عشق به  در راه سفر بهنخستين شرط موفقيت 

است. بدون اين عشق که نشانه انسانيت ما و مايه حرکت و جنبش روح 
ماست، پيشرفت بسوى خدا ممکن نيست. شناسائى گفتار خدا نخستين 
گام در اين راه است. سرنوشت شما و سفر جاودانى شما بسوى خدا، خوش 

خير باد.  باد و به



 

  
۲  

  
  الح جهانراه اص

  و انسان

  بالى بزرگ

" مردم عالم بالئى بزرگاند که در عصر ما "  بينى فرموده  حضرت مسيح پيش
  را فرا خواهد گرفت، بالئى که چشم روزگار شبهش را نديده:

گيرد، بالئى که از آغاز عالم شبه آن روى   جهان را فرا مى در آن زمان بالئى بزرگ
  )۲۱، آيه ۲۴حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   نداده و نخواهد داد.

 
  Great tribulation.  
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بينى   وحى پروردگار سخن نگفته، پيش  بنابر گفتار پيامبر عصر ما، که جز به
اش دائمًا در اشاعه و گسترش   حضرت مسيح در زمان ما تحقق يافته و دائره

که تشنه جام  استحاِل پر مالِل مردمانى   است. اين "بالى بزرگ" اشاره به
آن جام دست يابند. زيرا در   دانند چگونه به  اريند، اما نمىکاميابى و رستگ

هاى نجات و رستگارى تعدد يافته. از هر طرف فرياِد "راه ما تنها   زمان ما راه
رسد. در اين دنياى   گوش مى  ها است" به  راه بسوى خدا و بهشت شادى

ا شلوغ و پر آشوب و پر صدا، جويندگان راه راستى، سردرگم و متحيرند. آنه
جام شادمانى و   دانند به چه سو روى آورند، چگونه از دام بال برهند و به  نمى

  فرمايند:  بينى حضرت مسيح مى  کاميابى دست يابند. در توضيح پيش
علم و حکمت  ۀآثار شمس حقيقت و اثمار سدر...ناس در سختى و تنگى مبتال شوند

  حضرت بهاءاهلل  ١٠.از ميان مردم زايل شود و زمام ناس بدست جّهال افتد

داند نزد کدام رود و از که جويا   نمى ،اگر نفسى طلب حّقى و يا معرفتى بخواهد نمايد
  حضرت بهاءاهلل  ١١.ها متعّدد شده  ها مختلف و سبيل  از غايت اينکه رأى ،شود

توان تصور نمود؟ گروهى از مردمان خسته و   تر مى  آيا بالئى از اين سخت
هاى بيکران در   ز روى فضل و بخشش، نعمتاند. پروردگار ا  گرسنه و تشنه

اند، از   سختى و بال خو گرفته  دسترس آنان گذاشته. اما اين مردمان که به
برند،   خبرند. تشنه و گرسنه روزگار بسر مى  اينهمه نعمت و بخشش بکلى بى

اين گمان که هدف و معناى آفرينش انسان همان است که بيشتر مردمان   به
  اى ندارند:  حمل قحطى و گرسنگى چارهکنند و جز ت  گمان مى

آيد که گرسنگى بر زمين خواهم فرستاد، نه   گويد: ايّامى مى  اينک خداوند يهوه مى
گرسنگى از نان و نه تشنگى از آب، بلکه از شنيدن کالم خداوند. و ايشان از دريا تا 

پروردگار را دريا و شمال تا مشرق پراکنده خواهند شد و گردش خواهند کرد تا گفتار 
  ۱۱-۱۲، آيات ۸عاموس نبى، باب   بيابند، اّما آن را نخواهند يافت.
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اين نوشته راهنماى جويندگانى است که آرزو دارند سخن يزدان را بشنوند و 
جام راستى و رستگارى دست   بشناسند، از داِم "بالى بزرگ" برهند و به

  يابند.

  راه اصالح عالم

اند كه   اين حقيقت رسيده  كم به عصر ما كم بسيارى از دانايان و دانشوران
، پذيرفتن و و فقر و نياز جنگ و جدائى تعصب و تنها راه رهائى بشر از

  هائى روحانى و آئين و مرامى است جهانى.   ها و ارزش  برگزيدن آرمان
هر مشكل يا دفع هر  آفرينش آن است كه براى حلّ  از جمله قوانين جهاِن 

رفع آن پرداخت. واّال مداوا   هاصلى را كشف كرده، بمى، بايد علّت ينامال
دفع مرض نكند، و عالج شفاى دائم نبخشد. بهائيان برآنند كه ريشه و 

دين  ۀدينى است. اگر پاي  هاى بشر بى  ها و ناكامى  نابسامانى ۀسبب اصلى هم
 ۀها محكم و استوار شود، هم  يزدان در دل  پروردگار و عشق و ايمان به کپا

 كه هنگامى تا اامّ  گيتى رخت بربندد. ۀها خودبخود از عرص  ها و رنج  ناروائى
 بند  پاى مردمان و نگشته، مصّفا و کپا ها  پليدى ايمان از نيروى  به ها  جان
و آزند، مشكالت موجود دمبدم  رشکخودخواهى و  و خودپرستى و ريا دام

  گشت. تر خواهد  کتر و اسفنا  تر و سرنوشت دنيا تاريك  تر و مبهم  پيچيده
خود مشغول نباشيد، در فكر اصالح عالم و تهذيب امم باشيد. اصالح عالم از   به

  حضرت بهاءاهلل  ١٢مرضيه بوده... ۀطاهره و اخالق راضي ۀاعمال طيب

ديگر جهان، براى اصالح عالم انسان،  نخير خواهاهاى   ها و تالش  كوشش
ها   سرمنشأ نابسامانىسرچشمه و   اگر چه ستوده و سزاوار تحسين است، ولى به
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 متّكى ت و نيت آنان بر اين گمانهاى بشر راهى ندارد. زيرا همّ   و ناكامى
كه جوهر و سرشت اصلى انسان جسم است نه جان، و آدمى عنصر  است

ر. و حال آنكه، آسمانى، پيكر است، نه روح مصوّ  ۀخاكى است، نه پديد
بينيم كه   عيان مى  خود به اعتبار، و ما  مقدار و گمانى بى  اين پندارى است بى

ها و   خودكشى ۀها روشن ندارند. شمار  نين عصر ما، خاطر از پرتو شادىمتمدّ 
جنايات و اختالالت روانى و در هم گسيختن روابط انسانى در اين 

  عا.كشورها، خود شاهدى است گويا بر اين مدّ 
فرد مردم  هاى فرد  وجدان ۀن انسانى، بر پايتمدّ  تکامِل شادمانى و كامرانى و 

جهان جاى دارد، و هر قدر اين پايه پايدارتر گردد، رفاه و رستگارى عالميان 
بنا  سستى گرايد، هرچه  ها اگر بنيان وجدان و ايمان مردمان بافزونتر شود. امّ 

شود، بر پاى نايستد و قرار و دوام نيابد. ثروت مالل آرد و دانش موجب وبال 
هاى روزگار، جز   جامد و پيروى از هوسآشوب و اضطراب ان  گردد. آزادى به

  نوميدى و يأس ثمرى نبخشد.
د تا شما را از بند يگوش جان بشنو  هب از راين  کتا خداوند بىياى دوستان يزدان! آواز 

  حضرت بهاءاهلل  ١٣.نده رسانديروشنائى پا  هد و بيها آزاد فرما  ىکيتار رگىيها و ت  ىگرفتار

  ها  يگانگى ميان پيروان آئين

مقصد دين ايجاد اتحاد و يگانگى و محبت است. اما مردمان، هدف و 
اند.   خاصه پيشوايان مذهبى آنرا وسيله تعصب و اختالف و جدائى نموده

تصورات و توهمات خود آميخته و از داروى شفا   آنها آئين پاک الهى را به
اين سبب بسيارى از مردمان، دست از دين   اند. به  بخش يزدان، سم ساخته
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خواهد که وسيله نظم و   خواهان مى اند. خالق ما از جدائى  ن کشيدهو ايما
  يگانگى را سبب پريشانى و اختالف ننمايند:

بگو! اى عباد: اسباب نظم را سبب پريشانى منمائيد و علّت اتّحاد را علّت اختالف 
  حضرت بهاءاهلل  ١٤.مسازيد

يعنى تعصب و آموزد که تنها راه حل اين مشکل بزرگ   آئين بهائى بما مى
هاى   جنگ و جدال و جدائى ميان پيروان اديان، پذيرش حقانيت همه آئين

  يزدان است.
  حضرت بهاءاهلل  ١٥.کّل من عند اهلل قل

  اند.  بگو! همه آنها از جانب خدا آمده

فرمايند پذيرش اين حقيقت، مانند اثر آب بر آتش، شعله دشمنى را در   مى
يکرنگى و يگانگى بيارايد. آئين بهائى با پرتو   ها بنشاند و جهان را به  دل

اين آرمان   ها در سراسر جهان به  ها نفر از پيروان همه آئين  متحد نمودن مليون
بزرگ تحقق بخشيده. مايه افتخار ماست که در تحقق نقشه يزدان براى 
رهائى جهان از جنگ و جدال و آشوب و پريشانى سهم و شريک شويم، 

پرتو اتفاق و   ها بنشانيم و عالم را به  نى را در دلآتش تعصب و دشمنى و بدبي
  يگانگى بيارائيم.

  حضرت بهاءاهلل  ١٦.همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار !اى اهل عالم

  مسئوليت ما در برابر
  آفريننده ما

بيش از   دو پيامبر عصر ما، حضرت باب و حضرت بهاءاهلل، آثار خود را که به
تأکيد اظهار   دهند. آنها بارها به  خدا نسبت مى  رسند، همه را به  صد جلد مى
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گويند همه از خالق جهان است، نه از يک انسان   دارند که آنچه مى  مى
عاجز و ناتوان. چه بخواهيم چه نخواهيم، هر يک از ما با شنيدن اين خبر و 

جستجو پردازيم و در کمال اطمينان   اين ادعا در برابر خدا مسئوليم که به
اند يا   پاسخ دهيم: آيا اين دو پيامبر در ادعاى خود صادقپرسش  اين  به

کاذب؟ آيا گفتارشان از خداست يا از خود آنها؟ جز اين دو، يعنى صادق 
آيا رواست چنين  توان داد؟  اين پرسش مى  يا کاذب، چه پاسخ ديگرى به

مسئله و مسئوليتى را کوچک شمريم و در گوشه فراموشى سپريم؟ آيا جايز 
ها همه نظر  خبر بزرگى را ناديده و ناشنيده انگاريم؟ ما انساناست چنين 

قصور ورزيم؟ چرا از آنچه  منافع شخصى خود داريم. چرا در اين مورد  به
  خير و صالح ماست روى برتابيم؟  به

آيا شناسائى گفتار پروردگار و تميز دادن آن از غير آن دشوار است؟ خالق ما 
مانند آفتاب جهانتاب در ميان سخنان دهد که گفتارش   بما يقين مى

بندگانش تابان و درخشان است. آيا تشخيص امتياز آفتاب بر غير آن مافوق 
دارد تا   " ابرها را از پيش چشمان شما بر مىچرا بهائيم؟توانائى ماست؟ "

اين هدف   اين آفتاب را تابان و درخشان ببينيد و بشناسيد. شما در صورتى به
چشم   بينيد که به  تو حقيقت را در اين فرستاده يزدان مىرسيد و پر  بزرگ مى

هاى تصورات و شايعات   چشم ديگران و يا از پس پرده  خود بنگريد، نه به
  اعتبار ميان مردمان.  گسترده و بى

دهد که منشأ   شما يارى مى  مطالعه و دقت در مندرجات اين کتاب به
زيرا مسئوليت  و بشناسيد. آسانى و روشنى ببينيد  آسمانى اين دو پيامبر را به

شما، مقايسه يک شمع با شمع ديگر نيست. مسئوليت شما مقايسه قدرت و 
هاست.   توان شمع  لرزان و بى هاى  عظمت و درخشش آفتاب تابان با شعله
ها افکار و گفتار مردمان. آيا اين   اين آفتاب سخن يزدان است و اين شمع
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نقاد و ديده باز و قلب پاک  مقايسه مافوق توانائى شماست؟ اگر با فکر
هيچ   بنگريد، اشتباه در اين راه وخطا در داورى در اين مسئله براى شما به

  وجه ممکن نيست.
حال   بندگانش را به آموزد که ما را بيهوده نيافريده و هرگز  خالق ما بما مى

گذارد. او در گفتار فرستادگانش راه رهائى ما   راهنما نگذاشته و نمى  خود بى
آموزد. بدون   نمايد و رمز کامرانى و شادمانى جاودانى را بما مى  بما مىرا 

آگاهى از دانش و حکمت يزدان که در گفتارش آشکار است، چگونه 
توانيم اسرار آفرينش خود را دريابيم و جهان را از جنگ و جدائى و بال   مى

  برهانيم؟
فرستادگانش را که براى دهد که خبر ظهور   تکرار بما اخطار مى  خالق ما به

اعتنا باشيم، جز   آنها بى  آيند، کوچک نشمريم. اگر به يارى و راهنمائى ما مى
توان داشت؟ آيا اين   اعتنائى از جانب فرستنده آنها چه انتظارى مى  بى

شما پاسخ ندهد، چه   کسى سالم گوئيد و او به  عادالنه نيست؟ اگر شما به
اعتنائى شما نخواهد شد؟ بدون   جب بىکنيد؟ آيا رفتار او مو  احساسى مى

  معناست.  خدا زندگى عبث و بى  عشق خدا و نزديکى به
يقين بدانيد که تمام تصميمات شما در سراسر زندگانى شما، قابل قياس   به

با داورى شما و تصميم شما درباره فرستادگان خدا نيست. زيرا پيامد هر 
ار است، مگر پيامد پذيرش يا موفقيت يا شکستى در اين دنيا کوتاه و ناپايد

هاى   رد نقشه يزدان براى سعادت انسان و رهائى جهان از بالها و رنج
کران. بدون يارى و راهنمائى پروردگار، کامرانى و شادمانى پايدار، چه   بى

  در اين جهان و چه در جهان جاودان، براى احدى ممکن نيست.
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حد و   تين گام در سفرى بىبنابر گفتار خدا، زندگانى ما در اين دنيا نخس
سوى او باز   ايم و سرانجام به  أراده خدا هستى يافته  پايان است. همه ما به  بى
گرديم. چه بخواهيم چه نخواهيم، اين نقشه آفرينش ما و سرنوشت   مى

خير و صالح ماست قصور   جاودانى ماست. آيا جايز است که در آنچه به
کوچک شمريم و خبر ظهور دو  ورزيم؟ آيا رواست اين مسئوليت بزرگ را
  فرستاده يزدان را ناديده و نا شنيده انگاريم؟

  



 

  بخش دّوم
  فرستادگان يزدان را

  توان" شناخت  از گفتارشان مى
  

  راه گفتارش...نشان دادخداوند خودش را...از 
  ٢١، آيه ٣، فصل ١سموئيل 



 



 

  
۳  

  
  پروردگار را از گفتارش

  توان شناخت  مى
  ۴۰سوره توبه، آيه   .اياْلُعلْ  ىَكِلَمُة اهللِ هِ 

  مقام گفتار پروردگار بس بلند و ارجمند است.
ها   چنان که آسمان  هاى شما. آن  هاى من راه  نه افکاِر شما، افکاِر من است، و نه راه

هاى شما و افکار من از افکار شما   هاى من از راه  طور نيز راه  از زمين باالترند، آن
  ۸- ۹آيات ، ۵۵ اشعيا، سوره  باالترند.

شمار   دانند بى  مراجعى که سخن يزدان را ميزان شناسائى پيامبرانش مى
اى از   است. چرا اين مطلب اينقدر تکرار و تأکيد شده؟ اين تکرار نشانه

  اهميت گفتار پروردگار است.
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يزدان  شيوۀ  پيامبران يزدان گفتار آنان است. زيرا بشر هرگز به ترين معجزۀ  بزرگ
حساب در   بين گفتار خالق توانا و بندۀ ناتوان، تفاوت بىسخن نتواند گفت. 
هاى آسمانى صّحت اين ميزان را بارها تأييد و تكرار   ميان است. کتاب

اند. تاريخ نيز اهميت "ميزان گفتار" را در سنجش حقيقت و تميز   نموده
هاى   در نوشته اثبات رسانده است.  دادن كالم آسمانى از كالم انسانى، به

  توان يافت.  هاى آسمانى نمى  بى مانند کتاببشر کتا
را در عظمت و ابّهت گفتار  هاى آسمانى  بجاست چند نمونه از آيات کتاب

  پروردگار و برترى آشكار آن بر سخن بندگان ذكر كنيم:
حّجت الهى لم يزل واحد بوده و از براى کل همان آيات منزالت را حّجت قرار 

آيات ظاهر   بود البته به  عرفان و ادراک آيات نمىاند و اگر در خلق آيه   فرموده
 حضرت بهاءاهلل  ١٧شدند.  نمى

  حضرت بهاءاهلل  ١٨اند.  آن مبعوث شده اين است آن حجتى که جميع انبياء و رسل به

نُس َواْلِجن َعلَى ان  اْجَتَمَعِت اال 
ِ
تُوْا ِبِمْثِل َهـَذا اْلُقْرآِن َال يقُل لِٔن تُوَن ِبِمْثِلهِ يا َولَْو َكاَن  ا

  ۸۸سوره اسراء، آيه   .ًرايَبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظهِ 
اى شبيه اين كتاب آورند عاجزند، حتّى   بگو! اگر جميع جهانيان گرد هم آيند كه سوره

  يارى يكديگر برخيزند.  اگر به
  ۵۱سوره عنكبوت، آيه   .َك اْلِكَتاَب يْكِفِهْم انا انَزْلَنا َعلَ ياَولَْم 

  كه ما بر تو نازل کرديم آنان را كافى نيست؟آيا كتابى 
  ۸۲سوره يونس، آيه   .ِحق اهللُ اْلَحق ِبَكِلَماِتِه َولَْو َكِرَه اْلُمْجِرُمونَ يوَ 

رساند، اگر چه مردم گناهکار اين کار را   اثبات مى  پروردگار حقيقت را با گفتارش به
  دوست ندارند.

  سخن يزدان است.اى که هميشه تازه و پايدار است،   ميوه
  ٢٠، آيه ٧انجيل متى، فصل   شان خواهيد شناخت.  آنها را از ميوه
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قرار فرموده و اعظم از اين حّجت نبوده و  [خداوند] ست حّجتى که خودا اين
  حضرت بهاءاهلل  ١٩.نيست

"اعظم حجج و   ٢١"اعظم دليل و ارفع سبيل."  ٢٠اهلل است."  "جوهر دليل...آيات
  حضرت باب  ٢٢براهين بوده و هست."

در آثار آسمانى بهائى عظمت و برترى گفتار يزدان بر سخن بندگان بارها 
  تأكيد و تكرار شده:

انا نحن قد جعلنا االيات حجة لكلمتنا عليكم افتقدرون على حرف بمثلها فاتو 
لو اجتمعت االنس والجن على ان يأتوا بمثل  اهللالحق بصيرا. ت اهللبرهانكم ان كنتم ب

  ٢٣من هذاالكتاب لن يستطيعوا و لو كان بعضهم لبعض على الحق ظهيرا. سورةٍ 
  حضرت باب  

شما دليلى بر گفتار خود قرار داديم. آيا قادريد كه حرفى شبيه آنها راى آيات را ب
ايد، دليل خود را   بياوريد؟ اگر در شناختن گفتار پروردگار صاحب بينش و بصيرت

اى شبيه اين كتاب   م عالم گرد هم آيند كه سورهخدا سوگند! اگر مرد  آشكار كنيد. به
  يارى يكديگر برخيزند.  آورند عاجزند، حتّى اگر به

اهلل لن تشتبه بکلمات خلقه انّها سلطان الکلمات کما اّن نفسه سلطان النّفوس و   کلمة
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤کون.يمن على ما کان و ما يامره مه

هاست،   قياس نيست. سخنش سلطان سخناش قابل   گفتار يزدان با گفتار آفريده
  هاست و آئينش غالب و حاکم بر آنچه بوده و هست.  همانطور که نفسش سلطان نفس

براى اثبات آئين بهائى، گاهى بعضى از بهائيان، آيات قرآن را با آياتى از 
خواندند. علما با وجود   دو موعود عصر ما آميخته براى علماى اسالم مى

  ٢٥يافتند.  وتى بين آن آيات نمىآشنايى با قرآن تفا
آموزند كه آنچه را پروردگار دليل آئين خود قرار   هاى آسمانى بما مى كتاب

  دل و جان بپذيريم:  فرموده، بايد به
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آنچه ُحّجت [دليل] خود قرار فرموده راضى شويم و سر   بايد از امر الهى نگذريم و به
  حضرت بهاءاهلل  ٢٦بنهيم.

ايست روشن بر اينكه تصّورات و   نپذيرند، نشانه اگر بندگان دليل يزدان را
  اند:  پروردگار برتر شمرده خياالت خود را از علم و ارادۀ

بِ يٌل يَفوَ    ۱۱-۱۲هاى   سوره طور، آيه  ْلَعبُوَن.يَخْوٍض  ىَن ُهْم فِ يَن الذِ يْوَمٍِٔذ ِلْلُمَكذِّ
  خياالت خود شوند.دروغ پردازند و سرگرم توّهمات و   واى بر كسانى كه در آن روز به

 راستگويى، اجراى حكم يزدان است، نه فرماِن  گفتار پيش، الزمۀ  بنا به
خود را مؤمن شمرد، اما از پذيرش ميزانى که تصّور و گمان. هر كس كه 

شمار آيد. الزمه   ، از دروغگويان بهخداوند خود مقرر فرموده روى بتابد
  ست.فرمان يزدان ا پذيرشِ  و نشانه ايمان، راستگويى

علم و دانش ظاهرى نيست. هر نفسى   در شناسايى سخن يزدان، نيازى به
تواناست كه گفتار حّق را از غير آن تميز دهد. اگر چنين نبود، داناى 
آسمانى، سخن خود را ميزان شناسايى فرستادگان خويش و راهنماى راه 

  فرمود:  راستى معين نمى
  ٢٧شد؟  مى واقع كلّ  بر حّجت چگونه نبود مردم گفتار پروردگار] در [ آن ادراك اگر قّوۀ

  حضرت بهاءاهلل  
و من دون ذلك لم يتّم حّجته على عباده ان  اهللاودع فى كّل نفس ما يعرف به آثار 

انتم فى امره من المتفّكرين انّه ال يظلم نفسًا و ال يأمر العباد فوق طاقتهم و انّه 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨لهوالرّحمن الرّحيم.

وديعه گذاشته.   فسى ميزان شناسايى كالم يزدان و تميز دادن آن را از غير آن بهدر هر ن
 درکشد. اگر صاحب فكر باشيد (  يزدان بر بندگانش كامل نمى واّال دليل و برهانِ 

بندگانش حكمى مافوق طاقتشان ندهد. او   كسى ظلم نكند و به  كنيد كه) پروردگار به  مى
  بخشنده و مهربان است.
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صفاى قلب و تزكيۀ   علم ظاهرى ندارد. اين منوط به  الهيه...هيچ دخلى به فهم كلمات
  حضرت بهاءاهلل  ٢٩نفوس و فراغت روح است.

توان برترى دانش و   اى از دانش و حکمت خداست. آيا نمى  گفتار خدا قطره
ها حتى خردمندترين آنها   حکمت خدا را بر دانش و حکمت انسان

کجا؟ آيا براى اين   ا از کجاست تا بهتشخيص داد؟ تفاوت خدا و بنده خد
گاهى از اين حقيقت، بايد   آتوان حدودى تصور نمود؟ در عين   تفاوت مى

گويد،   بدانيم که خداوند در حد ما و بنابر استعداد و توانائى ما سخن مى
  کند.  طور که معلم درسش را با درک و فهم شاگردانش سازگار مى  همان

شناختن كالم يزدان از غير آن كارى است بس ، اهللحضرت بهاءبنابر گفتار 
  آسان. تميز گذاشتن ميان آنها، چون شناختن آفتاب است در ميان ستارگان:

. و آن است نجوممنزلۀ   منزلۀ شمس است و سواِى آن به  و دالئل، آيات به حججميانۀ 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٠حّجت باقيه و برهان ثابت.

دريايى است مّواج، گفتارى است كه پنهان اين كتاب، وحى پروردگار است...اين 
  حضرت باب    ٣١بود، نورى است برتر از هر نورى.

  خصوصيات و امتيازات گفتار يزدان

بسيار است. شايسته است بعضى از  خصائصگفتار پروردگار حائز مزايا و 
  آنها را بررسى كنيم:

يزدان آثار پيامبران يزدان سراسر مملو از وصف شکوه و بزرگى و عظمت  .۱
 است.

 
  از انگليسى مضمون  ترجمه به. 
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گويند.   بر خالف ديگران، پيامبران يزدان بدون تحقيق و تأّمل سخن مى .۲
شود كه احدى قادر   گاهى آيات با چنان سرعتى بر آنها نازل مى

اين آئين   شهادت بعضى از علمائى كه به نگارش آنها نيست. بنابر   به
اند، گاهى بدون توّقف، از قلم حضرت باب در مّدت پنج   گرويده
يافت. گاهى ديگر سرعت نزول   هزار آيه رقم مى  ک، حدود يساعت
عربى   حّدى بود كه در دو روز و دو شب كتابى معادل قرآن به  آيات به
، در توضيح اسرار اهللحضرت بهاء، از آثار کتاب ايقانشد.   نازل مى

  هاى آسمانى قبل، تمامًا در طى دو روز و دو شب نازل شد.  كتاب
جرگه علما و فقها نپيوسته و جز   كه هرگز به حضرت باب، جوانى تاجر،

زبان عربى در نهايت عظمت   مكتب نرفته بودند، آياتى به  مّدتى كوتاه به
و ابّهت نازل فرمودند. در طى شش سال، با اينكه غالبًا گرفتار ظلم و 
تبعيد و زندان بودند، بيش از بيست جلد آثارى در غايت فصاحت و 

  هادند.يادگار ن  مالحت از خود به
فرستادگان يزدان، گفتار خويش را با چنان اطمينان و ابّهت و شکوه و   .۳

آن هرگز در سخن ديگران ديده  دارند كه شبه و مثِل   قدرتى بيان مى
نور و لرزان! آثار يزدان   شود. گفتار بندگان چون شمعى است كم  نمى

سته قدرت و عظمت و جالل آرا زيورِ   آفتابى است تابنده و درخشان. به
  بودن، آشكارترين نشانه گفتار پروردگار است.

سابقه در غايت زيبايى و   فرستادگان الهى همواره با سبكى نوين و بى  .٤
مالحت سخن گويند. خليل جبران، مشهورترين نويسنده عرب در عالم 

را چنين وصف  اهللحضرت بهاءآيات عربى  —پيامبرمؤلف كتاب  —غرب
  نموده:
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اى است كه تا كنون رقم يافته. او حتّى كلمات   انگيزترين نوشته  آثارش شگفت
تازه آفريده است. سخنى در زبان عرب نگاشته نشده كه [در زيبايى و كمال] با 

  ٣٢حتّى نزديك باشد. اهللگفتار حضرت بهاء

از پيدايش اسالم تا زمان ما، از مردمانى كه در طى اين دوران دراز در 
نزول   قادر به اهللحضرت بهاءضرت باب و جهان زيستند، احدى جز ح

قرآن در   آياتى شبيه قرآن نشده است. شباهت كالم دو پيامبر عصر ما به
حّد كمال است. بديهى است كه خالق اين آيات همان پروردگار غالب و 

او علم   توانايى است كه پيامبر اسالم را از ميان مردم عرب برگزيد و به
عصر ما، جز  ار چنين آثارى از دو فرستادۀاّولين و آخرين آموخت. اظه

  پروردگار ممكن نيست. قدرت و ارادۀ  به
گفتار پيامبران در غايت صراحت است. آن برگزيدگان حقيقت را   .۵

  پرده، در كمال روشنى بيان کنند و از احدى بيم و هراس ندارند.  بى
ايش او ست  پيامبران الهى در آثار خود همواره خدا را شاهد گيرند. به  .۶

پردازند و در نهايت بندگى عجز خويش را در برابر عظمت و جاللش بر 
 حّدى است كه براى اشاعۀ  خالق جهان به  زبان آرند. عشق و شوق آنها به

  گفتار و پيامش از هر فداكارى حتّى جان باختن دريغ ندارند.
روشن اى است   ) در آثار اين برگزيدگان نشانه كار بردن كلمه "ُقل" (بگو  به

حكم پروردگار سخن گويند. اين كلمه در سراسر قرآن و کتاب   بر اين كه به
  مقّدس و آيات دو موعود عصر ما بارها تكرار شده.

گويد: زبان لطف و عشق، و   پروردگار با دو زبان با بندگانش سخن مى  .۷
دعوتش پاسخ دهند و   کسانى که به  زبان عدالت. اظهار لطف و عشق به

  نى که دعوتش را ناديده گيرند.کسا  اخطار به
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    ٣٣هستند. اند و بر دو کف فضل و عدل او  کل از بحِر جوِد [بخشش] او خلق شده
  حضرت باب  

  ٣٤اتقوا عباداهلل من عدل ربکم الرحمن فى يوم وضع الميزان بين ايدينا...
  حضرت باب  

"ترازوى اى بندگان! از عدل پروردگارتان برحذر باشيد. روزى خواهد آمد که در 
  سنجش" در برابر ما قرار خواهيد گرفت.

فرمايد: جهان خوشى آمده، غمگين مباشيد. راز نهان   آواز بلند مى  نياز به  بى
  حضرت بهاءاهلل  ٣٥پديدار شده، اندوهگين مشويد.

  ٣٦نيازى رساند.  جهان بى  اين کيش زندگى پاينده بخشد و اين آئين مردمان را به
  حضرت بهاءاهلل  

ن يزدان همه از يکرنگى و مهربانى و راستى و لطف و صفا فرستادگا  .۸
سخن گفته، بندگان را از ظلم و خودخواهى و دنيا پرستى برحذر 

است و اصول  رتغيير ناپذيدارند. تعاليم معنوى و اخالقى آنها   مى
  گفتارشان چون کوهى آهنين ثابت و پر تمکين.

َل ِلَكِلَماِتهِ َك ِمن ِكَتاِب يالَ  ىَواْتُل َما اوحِ    ۲۷سوره كهف، آيه   .َربَِّك َال ُمَبدِّ
  تو وحى شده بخوان. گفتارش تغييرپذير نيست.  از كتاب پروردگارت آنچه به

خود و   خدا، به  هدف اصلى پيامبران تربيت انسان، پرورش بذر عشق به
همۀ بندگان خداست. اين عشق منشاء اميد و شادمانى و کامرانى   به

نرويد،  که است اى  غنچه چون ما زندگانى بذر، اين ورشپر بدون ماست.
  زيبائى درونش را ننمايد و بوى خوشش را نيفشاند.

و شيوه بيانشان نيز در دوران  کنه تنها اصول تعاليم پيامبران بلكه سب  .۹
اى همواره در   زندگانى آنها تغيير و تكامل نيابد. روش نگارش هر نويسنده
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است. فرستادگان يزدان از اين قانون مستثنى تطور و تغيير و تكامل 
  هستند.

پيوسته از پيامبران پيشين در نهايت تقدير و تمجيد سخن  پيامبران پسين  .۱۰
غايت بستايند. گويى از روز ازل يكديگر را يار وفادار   گويند و آنها را به

  اند.  بوده
خاّصه علما و كار و متظاهر،   برگزيدگان پروردگار، پيوسته مردم ستم  .۱۱

وجدان را مورد مؤاخذه شديد قرار دهند و   ايمان و بى  فقهاى متكبّر و بى
آنها را يادآور شوند كه بخاطر حفظ قدرت و مقام و منصب روى از 

  اين دنيا دل نبندند. رياست دو روزۀ  حقيقت برنتابند و به
اء و دوام اعتبارى اين عالم و بق  فرستادگان پروردگار همواره از فنا و بى  .۱۲

ملكوت  جهان جاودان سخن گويند، و سراى دائمى خود را عرصۀ
  شمرند.

اقتضاى زمان، برخى از احكاِم اجتماعى اديان   پيامبران يزدان بنا به  .۱۳
پيشين را تغيير دهند. احكامى از قبيل آداب و رسوم حّج، نماز، روزه، 

نيازهاى   ط بهازدواج، كفن و دفن، و بعضى از امور مشابه ديگر كه مرتب
  اند.  هاى مختلف جهان  متغير زمان و احتياجات خاّص گروه

هاى آسمانى پيش اسرار بسيار نهفته است. بنابر تقدير   در کتاب  .۱٤
  پروردگار، موعود ما براى نخستين بار پرده از اين اسرار برداشته است.

ى مسطور لَم يَزل و اليزال مفتاح کنِز مخزون و سرّ مکنون در کتب و صحف اله
عنايت ربّانى آن مفتاح اعظم ظاهر و مشهود  بود، و لکن اليوم به و مستور

  حضرت بهاءاهلل  ٣٧است.
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گفتار برگزيدگان يزدان را همواره اثرى عميق و پايدار بر وجدان مردمان   .۱۵
است. تعاليمشان روح زمان است و روشنى آن. اين تعاليم پس از 

اّما با گذشت زمان، آن تمّدن بزرگ آفريند.   چندى، تمّدنى جديد مى
  گرايد.  زوال مى  كم رو به كم

كران از علم و دانش و اسرار آفرينش. هر   گفتار پيامبران دريايى است بى  .۱٦
كران سهمى برد. در   كس بنا بر كوشش و بينش خود از اين درياى بى

هاى بسيار   ها و رمزها پنهان است. مردمان در طى قرن  پيامشان حكمت
  اى از آنها نائل شوند.  قطره  كشف اين رموز و اسرار پردازند تا به  به

   ٣٨اغتسموا فى بحر بيانى لعّل تّطلعون بما فيه من لئالى الحكمة واالسرار.
  حضرت بهاءاهلل  

هاى حكمت و اسرار نهفته در آن   ر شويد تا از ُدردانهو  هدر درياى گفتار من غوط
  آگاهى يابيد.

[ايقان] لئالى علم الهى مخزون است و درياهاى عرفان  کمبار در آن كتاِب 
  حضرت بهاءاهلل  ٣٩مستور و مكنون.

از مردم  —در طى يك قرن و نيم گذشته، صدها هزار نفر از مسلمانان جهان
اند.   آئين بهائى گرويده به —ترين علما و مجتهدين  عاّمى گرفته تا بلندپايه

هاى مختلف جهان نيز از آئين بهائى   هميليونها نفر از پيروان ساير اديان و گرو
دهند. اين   حقيقت دو پيامبر عصر ما شهادت مى  كنند و به  پيروى مى

اند كه تعاليم بهائى "روح زمان" است و   جويندگان با كوشش و تتبّع دريافته
  اين آئين ممكن نيست.  توّسل به  روشنى آن. رستگارى در دو جهان جز به

که در نظم جهانى تخصص دارد در وصف آئين  ايتاليايىدانشمند بزرگ 
  نويسد:  بهائى مى
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پذير است كه آنچه معمول   هستى ما در اين عصر و ترّقى تمّدن ما در صورتى امكان
آموزد و آخرين كشفيات   بصيرت و بينشى كه آئين بهائى بما مى  است كنار نهيم و به
  دكتر ِاروين لَزلو  ٤٠كند، برسيم.  علمى آنرا تأييد مى

اند.   ين طالبان حقيقت، در آيات آئين بهائى "لحن پروردگار" را شناختها
  گونه كه ذكر شد سخن يزدان را شبه و نظيرى نيست:  چون همان

تُوا ِبِكَتاٍب مِّْن ِعنِد اللِه ُهَو اْهَدى ِمْنُهَما اتِبْعُه ان ُكنتُْم َصاِدقِ  بُوا يْسَتجِ يَفان لْم َن يقُْل َفا
  ۵۰- ۴۹هاى   سوره قصص، آيه  .تِبُعوَن اْهَواءُهمْ يلََك َفاْعلَْم انَما 

گوييد، از نزد پروردگار كتابى بياوريد كه راهنماى بهترى از اينهاست   بگو! اگر راست مى
هاى خود را دنبال   ها و هوس  تا از آن پيروى كنم. اگر نپذيرفتند، پس بدان كه ميل

  كنند.  مى

پيامبران رستگارى نوع انسان و پيامشان كليد مشكالت مردمان و راه هدف 
  سعادت و كامرانى آنان در دو جهان است.

تنها راه شناسائى پيامبران يزدان، بکار بردن ميزانى است که خداوند خود 
شخصى که براى خدا شناسى و   مشخص فرموده. حضرت بهاءاهلل، خطاب به

فرمايند: َمَثل   اين مضمون مى  برده، بيانى بهفرستادگانش ميزان درست بکار ن
تو َمَثل کسى است که يک تکه سنگ بردارد و پيش کسى برود که گنج 

خواهم جواهرات   جواهرات نزد اوست. سپس ادعا کند که با آن سنگ مى
فرمايند خداوند پاک و مقدس از اين تصور   تو را بشناسم و تميز دهم. بعد مى

شود. ميزان خداوند همواره نفِس   ميزانى شناخته نمىاست و هرگز با چنين 
او بوده و خواهد بود. هر کس او را بشناسد، ميزانش را شناخته است و هر 

  ٤١کاران است.  کس جز در اين راه بکوشد از زيان

 
  عنوان يک دانشمند   اين آئين نيست. او تنها به  لزلو با آئين بهائى آشناست، اّما مؤمن به دکتر

  گويد.  طرف سخن مى  بى
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بزرگترين مانع در شناسائى پيامبران يزدان و گفتار آنان، پيشوايان مذهبى 
  بوده و هستند:

فتاد و آن نفوس بالمرّه ناس را از عرفان آيات منع نموده که شما امر بدست علما ا
اين جهت حّجت آيات از   نمائيد و علم آن نزد ما است. به  اهلل را ادراک نمى  آيات

نمائيم و حال آنکه   ميان رفت...ناس در حّجت آيات توّقف نموده که ما ادراک نمى
مظهر نفس خود را بفرستد و حّق جّل ذکره، اعظم و اکرم و ارحم از آن است که 

اهلل است امر فرمايد و مع ذلک حّجتى بفرستد   عرفان او که نفس عرفان  جميع را به
  حضرت بهاءاهلل  ٤٢فوق ادراک ناس.

تفّكر و تأّمل است. هر فردى تواناست كه   هر مسئله مهمى نيازمند به درک
  آئين پروردگار را تنها با تأّمل و تعّمق در گفتارش بشناسد:

ُل االٓ كَ    ۲۴سوره يونس، آيه   .َتَفكرُونَ ياِت ِلَقْوٍم يَذِلَك نَُفصِّ
  دهيم.  كنند شرح مى  آيات پروردگار را براى كسانى كه فكر مى

َِّقْوٍم يَذِلَك َالٓ  ىان فِ    ۴سوره رعد، آيه   .ْعِقلُونَ ياٍت ل
  هايى است.  كنند نشانه  در آن براى مردمانى كه تفّكر و تعّقل مى

درباره آن [گفتار خدا] بيانديشيد تا رفتارتان با آنچه حکم شده سازگار روز و شب 
 ۸، آيه ۱جاشوا، فصل   باشد.

هايى از آيات قرآن مجيد و آثار آسمانى بهائى   نمونه هاى بعد با ارائۀ  فصل
  آنها يكى است. دهد كه گويندۀ  نشان مى

طلبيم عباد را مؤيد فرمايد بر ادراک حالوت بيانش. چه اگر حالوت بيان   از حق مى
حضرت بهاءاهلل  ٤٣را بيابند، کل از ما عندهم بما عنده تمسک نمايند.



 

 

۴  

  
  سخن يزدان را

  توان شناخت؟  چگونه مى
  لبخش اوّ 

است، گفتارش اشعه اين نور، و پروردگار مانند آفتاب منبع و منشأ نور 
تابند. آيا   هائى که اين اشعه را بنابر استعداد ما بر ما مى  پيامبرانش آئينه

 مافوق توانائى ماست که اشعه آفتاب را از اشعه شمع تميز دهيم؟
    ٤٤بيان رحمن از بيان دونش واضح و ممتاز [است]. به يقين ُمبين بدان، عرِف 

  حضرت بهاءاهلل  

 
  :خداوند.  اشاره بهرحمن: رايحه، بوى خوش.  َعرف 
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مثابه آفتاب واضح و   بديعه...از جميع جهات ممتاز و فرق از دونش به آيات منزله
  حضرت بهاءاهلل  ٤٥هويدا.

  گفتار حضرت مسيح:  در اشاره به
  ٤٦، آيه ٤انجيل يوحنا، فصل   کس تا کنون چنين سخن نگفته.  هيچ

بعثه يا و االٓخرة و ير الّدنيه خيامکم و قد قّدر اهلل لتاليفاصغوا کلمة اهلل ثّم اقرئوها فى ا
ات ربّه و يقرء آيئًا لمن ين فهنيئ منه کّل من فى العالميستضيفى الجنان على جمال 

  حضرت بهاءاهلل  ٤٦.ظيها من جواهر علم حفيّطلع بما کنز فيتفّکر فى اسرارها و ي
سخن خدا را بشنويد و در دوران زندگانى خود بخوانيد. پروردگار، خير دنيا و آخرت را 

دهد   و آن گفتار را در بهشت برين با چنان زيبائى جلوه مى انندۀ گفتارش مقّدر داشتهبراى خو
برند. چه خوش فرجام است کسى که آيات   که ساکنان دو عالم از پرتوش بهره مى

هاى علم در   پروردگارش را بخواند، در اسرارش بيانديشد و از آنچه از جواهر و ذخيره
  گاه شود.  آآن پنهان است 

طور که در فصل پيش ديديم، خواست خدا اين است که آئينش را در   همان
درجه نخست از گفتار فرستادگانش بشناسيم. چرا آيات الهى چنين نقشى 
دارند؟ چه خصوصياتى موجب امتياز سخن يزدان بر سخن انسان است؟ 
رابطه و اهميت گفتار پيامبران در اثبات مقامشان چيست؟ براى بررسى اين 

بينيم پروردگار   شرايط وحى نظر اندازيم و به  غاز الزم است بهمطلب در آ
  گويد.  چگونه با فرستادگانش سخن مى

  توان از چند نظر مورد بررسى قرار داد. از جمله:  آثار نويسندگان را مى
  ارزش و اهميت محتويات نوشته و نفوذ آن بر ديگران.  .۱
  .مباحثو  مطالبتازگى   .۲
  نگارش. سبکزيبائى و کمال و تازگى   .۳
  درجه صحت و استحکام مطالب.  .٤
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  آورى و استفاده از آثار نويسندگان ديگر.  روش تحقيق و جمع  .۵
  سرعت نگارش مؤلف.  .٦
  حجم آثار مؤلف.  .۷

توانيم درجه کمال و هنرمندى و افکار هر   از بررسى هفت ميزان پيش مى
نويسندگان ديگر بسنجيم و او را بشناسيم. بنابر اى را با مقايسه با   نويسنده

توانيم گفتار خالق عالم آفرينش را از گفتار بندگانش   اين قياس، آيا نمى
  تميز دهيم؟ آيا اين کار دشوار است؟

براى شناسائى گفتار يزدان و برترى آن بر سخن انسان، الزم است آيات 
مسئله را از چند راه هاى هفتگانه پيش بسنجيم. اين   الهى را با ميزان

توان تحقيق نمود. يکى از آنها بررسى مشاهدات کسانى است که در   مى
اند. بررسى اين   يادگار گذاشته  هنگام وحى حاضر بوده و مشاهدات خود را به

آموزد که پيامبران از خود   اهى از شرايط وحى بما مىگ  آمشاهدات يعنى 
شنوند و   سخن يزدان را مىطرزى که مافوق فهم ماست،   به. سخنى ندارند
بينيم که   چشم خود به  آورند. اگر در هنگام وحى حاضر باشيم و به  بر زبان مى

آنها دست   شود و چه حاالتى به  چگونه آيات الهى بر پيامبران نازل مى
  شود:  تر مى  دهد، شناسائى سخن يزدان صد چندان بر ما آسان  مى

باشند، يقين بدانيد که کل تصديق  اگر جميع علماى ارض در حين نزول آيات حاضر
 حضرت بهاءاهلل  ٤٧نمايند...  مى

  حضرت بهاءاهلل  ٤٨حين نزول آيات احدى از عهده تحرير آن بر نيايد.

  حضرت بهاءاهلل  ٤٩مثل بارن نيسانى در کل حين نازل.  آيات الهى به

  حضرت باب  ٥٠شود.  برابر قرآن طى يک هفته نازل مى
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اى از خط   نمونه
منشى حضرت 

  بهاءاهلل هنگام وحى

 
از جمله شاهدانى که در اين عصر هنگام ظهور وحى حاضر بوده و با چشم 

اند، دانشمند بزرگ سد يحيٰى دارابى   آميز را ديده  خود اين رويداد معجزه
وحيد است. سرنوشت اين قهرمان عرصه عرفان، و ايماِن او   ملقب به

طالبان راه راستى. زيرا آميز براى عامه   حضرت باب، درسى است عبرت  به
وحيد از چند امتياز برخوردار بود. از جمله بخاطر استعداد معنوى و دانشى 

توانست تنها از محتويات آيات، حضرت باب را   که آموخته بود، مى
حضور آن موعود برسد،   بشناسد. عالوه بر اين، او افتخار يافت که به

دانست عرضه دارد،   يزدان مىهائى را که ميزان شناسائى فرستاده   پرسش
اين رويداد   بيند، و در سخنانش به  چشم خود به  شرايط حاکم بر وحى را به

انگيز شهادت دهد. داستان مالقات وحيد را با حضرت باب، نبيل،   حيرت
  دهد:  مورخ مشهور چنين شرح مى

ان يبراى مردم ب ات کهير آين عالمات ظهور و تفسييروان حضرت باب و تبياستدالل پ
ر يران و سايتخت ايدر پا ف رايع و شريگشت و وض  ىرت نفوس ميکردند سبب ح  ىم

ز يران محّمد شاه نيحتّى سلطان ا. نمود  ىجستجو و بحث وادار م  هنقاط آن مملکت ب
ق موضوع يت مطلب شد و در صدد تحقياهمّ  ام باب و اصحاب متوّجهياز استماع ق

را که از دانشمندان زمان و داراى فصاحت ى دارابى يحي دين منظور سيبراى ا برآمد.
رگاه د  بهجه را يابد و نتيقت حال دعوت باب اّطالع يفرستاد تا از حق رازيش  هان بود بيب

 ن عموميد در بيشهرت س .ى داشتيحيد يس  هت اعتماد را بيشاه نها سد.يبنو سلطنت
و لب  رمودف  ىاى که چون در مجلسى ورود م درجه  هاى بود و احترامش ب اندازه  هب
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طهران و  ام ساکنيد دارابى در آن ايس .اراى تکلّم نبوديگشود احدى را   ىسخن م  هب
د يس  هرزا لطفعلى بيلۀ ميبوس شاه همان بود.يشخدمت شاه ميرزا لطفعلى پيدر منزل م
جه يق کن و نتيتوّجه فرما و در امر باب تحق رازيش  هغام داد که از طرف من بيدارابى پ
  س.يرا بما بنو

داشت که دربارۀ  ليرا خودش هم ميت خوشحال شد زين مأموريى باطنًا از ايحيد يس
اش براى او فراهم  لهيوس جهاتى  هراز نظر بيقاتى کند ولى چون سفر شيامر باب تحق

اطاعت   هد مجبور بيامر شاه رس که  ىوقت .نبود از اجراى مقصود خود باز مانده بود
اى چند را در نظر گرفت که پس  راه مسئله نيدر ب .راز رهسپار شديجانب ش  هد و بيگرد

ا شود و اگر جواب کافى بشنود اّدعاى يمسائل را جو از مالقات حضرت باب حّل آن
  د.يق نمايتصد آن حضرت را

بود مالقات نمود  م را که از رفقاى خراسان اويخ على عظيد مّال شيراز رسيش  هوقتى ب
د خودت يگفت با م در جوابيد. عظيپرساّدعاى حضرت باب از او   و راجع به

دگى و يرا شخصًا رس ن مسئلهيحضور باب مشرّف شوى و ا  هشخصه بروى و ب  هب
نظر داشته باش که در اثناء  در .کنم  ىتو م  هحتى بيک نصيدوستانه  ق نمائى.يتحق

  مان خواهى شد.يگرنه در آخر کار پشکنى و شه مراعاتيمحاورات جنبۀ احترام را هم
مشرّف شد و  حضور مبارک  هد على خال بيرزا سيرابى در منزل جناب حاج مد دايس

اّول دو ساعت در  جلسۀ .ت احترام را مراعات نموديم نهايبر حسب سفارش عظ
حضور مبارک   هک بيکايداشت  محضر مبارک مشرّف بود و سؤاالتى را که در نظر

فرمودند و در مقابل هر   ىاستماع م انات او را کامالً يحضرت باب ب .کرد  ىعرض م
د دارابى را دچار يشد که سيمبارکش جارى م سؤالى جواب مقنع مختصرى از لسان

 ضعف خود و قدرت باطنى حضرت باب پى برد.  همتدّرجًا ب کرد.  ىرت ميتعّجب و ح
 ۀ سؤاالتيگر بقيخواست مرّخص شود عرض کرد انشاء اهلل در جلسۀ د  ىم کهى وقت

جناب  که از منزلى وقت ان خواهم برد.ياپ  بهرد و بحث را خودم را عرض خواهم ک
کرد و گفت من  ان حال را براى او نقليم را مالقات نمود و جريرون آمد عظيخال ب

انى ساده و مختصر يبا ب معرض عمل گذاشتم ولى آن بزرگوار  ههر چه در قّوه داشتم ب
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خود  دمين ديچون چن .حّل نمودند تمام سؤاالت مرا جواب فرمودند و مشکالت مرا
ن مسئله سبب شد که زودتر از يو همکردم.  مقدار مشاهده  ىل و بيرا در محضرش ذل

  حضور مبارک مرّخص شدم.
ع مسائلى يجم از کثرت دهشت ،ديحضور مبارک رس  هد دارابى بيچون جلسۀ دّوم س

گر را که يناچار مسائلى د. د فراموش کرديخواست از حضرتش سؤال نما  ىرا که م
ت يت فصاحت و رعايحضرت باب با نها. ديموضوع جارى نبود مطرح گرد  مربوط به

و مسائل فراموش  فرمودندک جواب يکايکرده بود  را که فراموش اختصار سؤاالتى
  آمد.يادش ميک يکايان آن حضرت يجواب و ب شده پس از استماع

بى در يحالت غر بين مطلب عجيت کرده بود که از مشاهدۀ ايبعدًا براى بعضى حکا
و جواب هر ام  رفته نى فرويکردم که در خواب سنگ  ىحّس م خود احساس کردم.

از  .کرديدار ميمرا از خواب ب دميشن اى را که از آن مسائل فراموش شده مى مسئله
ن مطلب از راه تصادف يد ايکردم که شا  ىم گر فکرياز طرف د طرفى متعّجب بودم،

ار برخاستم و اجازۀ مرّخصى ياخت نم بىينتوانستم بنش رگيشان بودم، ديلى پريخ باشد.
افت و يدم چون بر حال من وقوف يم را در راه ديخ عظيخروج ش پس از خواستم.
کاش آن يد و گفت ايمحابا ابرو در هم کش د بىيصادف شنت  بهراجع  گفتار مرا
هرگز  توکاش من و يا .شديم خراب ميها درس خواند که من و تو در آن  ىهائ مدرسه

ها  از آن مدرسه که ىا تا امروز بواسطۀ ضعف عقل و غرور جاهالنه ميرفت  ىمدرسه نم  هب
خدا پناه ببرى و قلبًا از   هب م بهتر آنست کهيماند ده از فضل الهى محروم نمىيبما رس

ن شّک و يفضل و رحمت خود ترا از ا  هو ب او بخواهى تا انقطاع و توّجهى بتو عطا کند
  .دت برهانريح

از قلم مبارک  م گرفتم که قلبًا رجا کنميحضور مبارک رفتم تصم  هجلسۀ سّوم که ب
ن سؤال را قلبًا بخواهم و يا ند و در نظر گرفتم کهيرى بر سورۀ کوثر مرقوم فرمايتفس

ت قلبى من ياگر از ن .عرض نکنم محضر مبارک  هن خصوص بيزى در ايشفاهًا چ
ر سورۀ يانات مبارکه در تفسيکه بى طور  هفرمودند ب مرقومر مزبور را يمّطلع شدند و تفس

ق ينگ صّحت رسالتش را تصد در  ىر فرق داشته باشد بيتفس ر کتبيمزبوره با سا
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ش يرم و خاطر از تشويش گينه راه خود پمبارک اذعان کنم وگر امر  هم و بينما
  پردازم.  هب

فرو گرفت که  ى مراد سراپايب و ترسى شديدم خوفى عجيمحضر مبارک رس  هچون ب
ن يچ ايشده بودم ه حضور مبارک مشرّف  هنکه چند مرتبه بيسبب آنرا ندانستم با ا

که ى طور  هدم بيلرز  ىم ن مرتبه سر تا پايولى ا .حالت براى من دست نداده بود
دند از جاى خود برخاستند يد آن حالت  هحضرت باب چون مرا ب ستم.يتوانستم با  ىنم

هر آنچه  ،خواهى بخواه  ىفرمودند هر چه م پهلوى خود نشاندهدست مرا گرفتند و 
زى يمن مثل طفلى که قادر بر تکلّم نباشد و چ بدهم. پرس تا جواب  هخواهد ب  ىدلت م

صورت   هحضرت باب تبّسمى فرمودند و ب .حرکت نشسته بودم  ىو ب رت زدهينفهمد ح
سحر  گر نخواهى گفتينم در کيانداخته گفتند اگر سورۀ کوثر را براى تو تفس من نظر
  صّحت رسالت من اعتراف خواهى کرد؟  هاست و ب

 .م نشديبگو زىيهر چه خواستم چ .من دست داد  هدى بيه شدين مطلب گريدن اياز شن
َو ِان لَم َتغِفر لََنا و َترَحمَنا  َربنا َظلَمَنا أنُفَسَنا) را خواندم: "۲۳:٧قرآن ( ۀين آيفقط ا

باب قبل از وقت عصر از جناب خال کاغذ و قلم  " حضرتَخاِسِريَن.اللََنُکوَنن ِمَن 
ب را يوقت آن منظرۀ عج  چيمن ه .شدند ر سورۀ کوثر مشغوليتفس  هخواستند و ب
با  .رت آورى جارى بوديسرعت ح ات از نوک قلمش بايل آيکنم س  ىفراموش نم
سره تا غروب آفتاب   کي .فرمود  ىمبارکه را تغنّى م اتيف آيف و آوازى ظريصوتى لط

در هنگام  شد.يات نازل ميو بدون تأنّى و سکون قلم آ ن حال استمرار داشتيا
ن گذاشته و فرمودند چاى يآنگاه قلم را بر زم .کوثر تمام شد ر سورۀيغروب تفس

مشغول تالوت  ات نازله نمودند و با صوت مؤثّرىيتالوت آ  هشروع ب اورند بعديب
ظرافت لحن مبارک سوز و  .وانه بودميمثل د ،ديطپ  ىشّدت م  هشدند. قلب من ب

و  از بلندى مطالب .ان کنميتوانم ب  ىجاد کرده بود که نميدر وجود من ا گدازى
سه مرتبه . وانه شوميک بود ديات بود نزديدر مخزن آن آ کهى ا نهيتابندگى جواهر ثم

د شد و يتجد قواى من .ديصورت من پاش  هباب گالب ب ،هوش شوم  ىخواستم ب  ىم
  فرمودند گوش بدهم.  ىکه تالوت مى اتيآ  هتوانستم تا آخر ب
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ف بردند و يو تشر کل مبارک برخاستندير کوثر تمام شد هينکه تالوت تفسيپس از ا
نى مهمان شما يقزو ميالکريى و مّال عبدحيد يجناب س" :جناب خال فرمودند  هب

که اکنون نازل شد استنساخ کنند و  ر سورۀ کوثر رايد تا تفسيرائى کنياز آنها پذ .هستند
  "ند.ينما بعد با کمال دّقت با اصل نسخه مقابله

تا آنرا  ديم سه شبانه روز طول کشيالکريد من و مّال عبدگو  ىى ميحيد يحاج س
 ر از قلمين تفسيا ثى که دريم مخصوصًا دربارۀ احاديم و مقابله نمودياستنساخ کرد

ت درجۀ متانت يدر نها م و تمام آنها رايآورد عمل  هق کامل بيمبارک ذکر شده تحق
ع قواى يکه اگر جمى طور  هدم بيرس نانيدرجۀ اطم  هن مطلب بيمن از مشاهدۀ ا م.يافتي

در  ل دهند.يا تقلينان مرا سلب کنند يو اطم مانيشدند ممکن نبود ا  ىعالم جمع م
ش خود فکر کردم يبودم. پوارد شده بودم و مهمان او  ن خانيحس  هراز بيش  هاّول ورود ب

ام  ن خان نرفتهيمنزل حس  هات الهى هستم و بياى آدريمستغرق در  که مّدتى است
  بت من سبب شّک و علّت خشم او گردد.يطول غ ممکن است

و مّال  از جناب خال. ن خان بروميمنزل حس  هم گرفتم که بين جهت تصميا  هب
د شروع يد چون مرا ،ن خان رفتميمنزل حس  هم اجازۀ انصراف خواستم و بيعبدالکر

من مقصود او  اثر کرده. د باب در منيا مالقات سيند که آيب  ق و بحث کرد تا بهيتحق  به
ى را منقلب يحيد يتواند قلب سينم کس جز خداوند  چياو جواب دادم ه  هرا دانستم و ب

اگر کالم  .را او مقلّب القلوب استيز کار قادر است و بس نيا  هکند فقط خداوند ب
از  از طرف خداوند و کالمش کالم الهى است. ر کند مسلّمًايى تأثيحيد يکسى در س

ى يحيد يبعضى گفته بود س  دم بهيبعدًا فهم .سکوت کرد خان نين جواب من حسيا
دى يگر اميد ،دى کرده استير شديجوان در او تأث گشته و سحر آن د بابيفتۀ سيفر
ى هر چند مهمان من بود يحيد يشرحى نوشته بود که سمحّمد شاه هم   هب ستياو ن  هب

ن يقي من .کرد  راز ابدًا معاشرت و مالقاتى نمىيآمد و با علماى ش  منزل من نمى ولى
محّمد شاه روزى  اند که گفته .د باب و در جرگۀ اصحاب اوستيروان سيدارم که از پ

روان يرابى در سلک پدا ىيحيد ياند که س من خبر داده  هرزا آقاسى گفت بيحاج م  هب
ت يد باب خالى از اهمّ يامر س طور باشد  نياگر ا .باب در آمده و بابى شده است

ن يمحّمد شاه در جواب مکتوب حس. ميق کنيد شخصًا در اّدعاى او تحقيست باين
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را از يار عالى و درجۀ او متعالى است زيبس ىيحيد ين نوشت که رتبۀ سيخان چن
ت را يافراد رع .ستيا کمال و فضل و اّطالعات کامله علم وخاندان نبّوت و داراى 

وقت بر   چيى هيحيد يرا سيند زيل سخنى بگويد جلين سيدربارۀ ا ست کهيسزاوار ن
ن يمطالبى که سبب ذلّت و حقارت د  هد و بيگو  ىمصالح مملکت سخنى نم خالف

 مکتوب شاهن يد دارابى گفته است که چون ايس شود. اسالم باشد معتقد نمى نيمب
د يکوش  ىم وسته نهانىيپ .گر نتوانست علنًا با من مخالفت کنديد دين خان رسيحس  هب

اى نبرد و  جهيش نتيخو کرد که از مقام من بکاهد ولى از مساعى  ىو در باطن سعى م
ت يرا محّمد شاه نهايرى بکند زيو تحق نيمن برساند و توه  هت و آزارى بينتوانست اذ
  ٥١داشت.من   هالتفات را ب

يکى از دوستان وحيد، انقالب معنوى اين دانشمند بزرگ را پس از گفتگو 
  دهد:  با حضرت باب چنين شرح مى

چون سحر بر حسب عادت بيدار شديم و برخاستيم و آمادۀ اداى نماز گشتيم، ناگاه 
خط حضرت [باب] آورد که در جواب مسائل حضرت وحيد   مبارک آمد و جزوى به

حضرت وحيد در غايت سرور گرفت و در نور شمع قدرى در آن مرور نازل شده بود. 
او دست داد. با اينکه جبل [کوه] وقار بود، حرکاتى ُمشِعر   نمود، حالى غريب به

شود؟ فرمود: "جناب حاجى   شد. گفتم جناب، شما را چه مى خّفت از او ظاهر  به
غولم و امشب آن نوشتن اين سؤاالت مش  سيد جواد! من قريب يک هفته است که به

حضرت چهار پنج ساعت اينجا تشريف داشتند، و بعد از مراجعت ال اقل چهار پنج 
ها را که کتابى   خدا اين جواب  ساعت هم در بستر خواب استراحت فرمودند. تو را به

اند؟" [پس از اين] حضرت وحيد با   است مبين در چه مقدار از وقت مرقوم داشته
جرد و طهران مراجعت فرمود و پس از تبليغ پدرش حاجى برو  کمال يقين و ايمان به
ميرزا لطفى   کشفى، کيفيت مجاهده و مراتب معلومات خود را به  سيد جعفر مشهور به

  ٥٢  پيشخدمت مرقوم نمود که او تقديم حضور محمد شاه نمايد.
 

   اين داستان را حاجى سيد جواد کربالئى براى ميرزا ابوالفضل گلپايگانى، از دانشمندان
 است.بزرگ بهائى تعريف کرده 
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چقدر جاى شگفتى است! دانشمندى کم نظير و با قدرت که از عّزت و 
بسيار و پيشوايان بزرگ و حتى پادشاه زمان برخوردار بود، در احترام پيروان 

اى که از درس   ساله ۲۵طى چند روز، انقالب روحانى يافت. در برابر جوان 
اى نداشت، خود را کوچک و حقير يافت، و انسانى تازه شد.   علما بهره

دست از راحت و عّزت و مقام برداشت، بندۀ دلباخته يک جوان گمنام 
کمال عشق و شوق نثار نمود. آيا   انجام جانش را در راه او بهشد، و سر

  توان تصور نمود؟  تر مى  رويدادى از اين شگفت
پيروان خود چگونه   مجتهدين و علماى بزرگ عصر ما را در نظر آوريد. آنها به

نگرند؟ آيا اين علماى اعالم و مجتهدين بنام، شايسته مقام خود   مى
جزئى و آسان نظر پيروان خود را بخواهند تا چه دانند که حتى در مسائل   مى

  تفسير و تعبير آيات مشکل قرآن؟  رسد به
زبان عربى نگاشت. يک   وحيد در اثبات حقانيت حضرت باب کتابى به

  شود:  خط خود اوست، براى نمونه تقديم مى  صفحه از آن نوشته که به
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  مضمون  خالصه و ترجمه گفتار وحيد به

او [حضرت باب]، درود خداوند بر او باد، در ميان ايرانيان با وجود اينکه 
متولد شده و تربيت يافته، و با وجود اينکه شخصى اّمى است، هرگاه که 

صورت مناجات، خطبه، زيارات، و دعا، بدون   کرد، آياتى به  اراده مى
نگاشت. در   آورد و مى  زبان فارسى و عربى] بر زبان مى  تفکر و سکون قلم [به

  شد...  ش ساعت، هزار بيت بر او نازل مىطى ش
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پرسد و پاسخ نشنود. چه قدرتى از   کسى نبود که از او سؤالى از هر علمى به
پروردگار، اين قدرت در نظر صاحبان بينش از   تر است؟ سوگند به  اين بزرگ

اخالق روحانى   ها و زمين باالتر است. عالوه بر اين، او به  آفرينش آسمان
احوال و اخالق   کرد...به  سرشتش رفتار مى  آداب اجداد پاک  متّصف بود و به

و حرکات و سکنات و صفات و اعمال او نظر اندازيد تا قدرت خالقش را 
  در او مشاهده کنيد...

  چند نمونه ديگر از شرايط
  حاکم بر وحى بنابر تاريخ نبيل

اصفهان  جانب  هراز بيهجرى بود که حضرت باب از ش ١٢٦٢اواخر تابستان 
اى  نامه ک شدندياصفهان نزد  هچون ب .مت فرمودنديد کاظم زنجانى عزيهمراهى س  هب
براى حضرتش منزلى  منوچهر خان معتمدالّدوله حاکم اصفهان مرقوم فرمودند که  هب
احترام و با کمال بالغت و  تيمضمون نامه در نها .آنجا وارد شوند  هد تا بيه نمايته

. خان داد منوچهر  هحضرت باب را ب انى نامۀد کاظم زنجيچون س فصاحت همراه بود.
ان يشواين پيتر  امام جمعه اصفهان را که از بزرگ د محّمديسر  ىالعلمأ م  سلطان او

استقبال حضرت باب بفرستد و در   هوادار نمود که کسى را ب روحانى در اصفهان بود
را که اى  نامه رائى کند.يت احترام و اکرام از آن حضرت پذينها ش بايمنزل خو
 ش براى امام جمعهيمه مراسله خويضم  هالّدوله نوشته بودند بمعتمد  هباب ب حضرت
  فرستاد.
گر يحضرت باب با چند تن د استقبال  هرا ب نير محّمد حسيبرادر خود م اءالعلم  سلطان
کل يشخصه از ه  هب اوک شدند يالعلماء نزد منزل سلطان  هچون حضرت باب ب فرستاد.

مردم  ش برد.يمنزل خو  هشان را بيت محبّت و احترام اينها با مبارک استقبال کرد و
روز جمعه که  .داشتنديت احترام را مجرى ميحضرت باب نها  هب اصفهان نسبت
ارى از مردم آب خزانۀ حّمام را يوردند بسآ  ىف ميمنزل تشر  هاز حّمام ب حضرت باب
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 م آن با هم نزاعين قطره بردند و در سر تقسيها تا آخر  ىماريشفا و رفع ب براى
دا يپ ت محبّت رايهمان خود از همان شب اّول نهايم  هکردند. امام جمعه نسبت ب  ىم

نوکرش  داد. آفتابه لگن را از دست  ىخدمات حضرت باب را خودش انجام م کرد.
فراموش  بکلّى خود را .ختير  ىدست حضرت اعلى م  هگرفت و خودش آب ب  ىم

والعصر را که از سور  رخواست کرد که سورۀشب از محضر مبارک د کي کرده بود.
کاغذ و قلم خواستند و با سرعت  حضرت باب ر کنند.يه است براى او تفسيقرآن
ل بر يرى جليمهماندار خود را برآوردند و تفس بى بدون تأمل و سکون قلم مقصوديعج

ن يمعانى متعّددۀ اّول  هانات مبارک تا نصف شب راجع بيب آن سوره مرقوم داشتند.
رى که نگاشته يعنى حرف " و " بود که معانى " واو " را از تفسي ن سورهيحرف ا
 خ احمد احسائى دري. "واو" همان حرفى است که شفرمودند  ىتالوت م بودند
آغاز دورۀ  ل بريحرف "واو" در نظر حضرت باب دل .ش آنرا ذکر کردهيفات خويتأل
اند  اقدس اشاره فرموده واو" در کتابحرف "  هحضرت بهاءاهلل ب .ن الهى بوديد ديجد

حضرت باب مناجاتى را که در  اند. فرموده ريس تعبيس لرمز الرّئيو از آن بسرّ التّنک
همه  ن در آن شب تالوت کردند.يبودند در حضور حاضر ر مرقوم فرمودهيمقّدمۀ تفس

ران يانش حياز قّوت ب مبارک و لطافت صوت حضرتش شدند. مجذوب مناجات
 مّال محّمد تقى هراتى دند.يار بر خاستند و دامن عباى حضرت را بوسياخت بى مانده

ر يو نظ مثل ن کلمات بىيمدح و ثنا گشود و گفت ا  همحابا زبان ب بى ،ريمجتهد شه
بزرگوار در مّدتى  نيتواند مثل ا  ىکس نم  چيد الهى و الهام خداوند هيبدون تأئ است.

ت فصاحت و بالغت ينها ثلث قرآن است در ايات که معادل ربع يهمه آ  نيل ايقل
زه هرگز با يح کردن سنگريو تسب ن معجزه است. َشق القمرين عمل باالتريسد. ايبنو
از اطراف اصفهان دسته  .باب روز افزون بود تواند کرد. شهرتين معجزه برابرى نميا

کردند.   ىم منزل امام جمعه هجوم  هآمدند و ب  ىباب مردم م حضور  هدسته براى تشرّف ب
آمد از مسائل مشکله   ىگرى ميند چه خبر است ديب  آمد به  ىکى مي بى بوديهنگامۀ عج
 آمدند طلب شفا و عالج از حضرت باب  ىکرد. بعضى م  ىه سؤال مينيد و حقائق

  نمودند.  ىم
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در  .باب آمد حضور  همنزل امام جمعه براى تشرّف ب  همرتبه ب  کيالّدوله خودش معتمد
علما دربارۀ اثبات  خان از منوچهر آن مجلس اغلب علماى اصفهان حاضر بودند.

از حضرت باب  کدام جواب کافى ندادند.  چيه .ل خواستينبّوت خاصه دل
ا يخواهى   ىجواب کتبى م" حضرت باب فرمودند .نديانى بفرمايدرخواست کرد که ب

شود و همه از   ىرا منتشر ميز، مراتب بهتر است  هجواب کتبى ب"عرض کرد  ؟"شفاهى
حضرت باب  ."برند  ىب کافى ميو نص ز از آن بهرهيندگان نيآ .کنند  ىآن استفاده م

ت اسالم را ياز پنجاه صفحه نگاشتند و حّقان شيفاصلۀ دو ساعت ب  هقلم برداشتند و ب
ر ل و چندان مؤثّر بود که ديار جليکه ذکر فرموده بودند بس و مطالبى را مبرهن داشتند.
 ز اشارهينى نيظهور قائم موعود و رجعت حس  هبست در خاتمۀ آن ب مى خاطرها نقش

مقام آن  ن از عظمتيفرمودند تمام حاضر  ىات را تالوت ميفرمودند. وقتى که آن آ
و صامت گوش  ران شده همه ساکتيات مندهش و حيبزرگوار و عظمت آن آ

کس   چيه .متوّجه نشد اتيآن آ  هن نسبت بين اعتراضى از حاضريتر  دادند. کوچک  ىم
  انات.يرا قدرت اعتراض نبود تا چه رسد به رّد آن ب

مسرور و  حّدى  هر نمود و بيات در وجودش تأثيالّدوله چنان استماع آن آمعتمد
انت اسالم را قلبًا يد من تا کنون"مشعوف شد که در آن محضر با صداى بلند گفت 

ن جوان مرا قلبًا يانات ايب .نداشتم صّحت اسالم  همعتقد نبودم و اقرار و اعتراف جازم ب
گونه قّوت و قدرت   نيا .دمين موهبت رسيا  هب الحمد هلل که .ق اسالم وادار کرديتصد  هب

کار کار همه کس   نيا .دم از عهدۀ بشر خارج استيد ن جوانيان مؤثّر که از ايو ب
ن مطلب يا  همن ب .رسد  ىن مقام نميا  هو درس خواندن کسى ب لياز راه تحص .ستين
  د.يان رسيپا  هکلمات همه برخاستند رفتند و مجلس ب نيبعد از ا ."ن دارميقي

شهرت و  اد بود علماى اصفهان که آنهمهيازد  هشهرت حضرت باب هر روز رو ب
آن بزرگوار حسد   هدند، بيد  ىچشم خود م  هو ب دنديشن انتشار عظمت باب را مى

ل نکرده تازه يو تحص جوانى درس نخواندهکردند   ىرا مشاهده ميز .دنديورز
رى يدند اگر جلوگيد .شتر استيب مراتب از آنها  هاصفهان وارد شده و رتبه و مقامش ب  هب

بنابر  .عاقبت خوبى براى آنها نخواهد داشت ش برودين منوال کار پيهم  هنکنند و ب
دشمنى و تر بودند   ان علما چند نفر که باهوشيم از .ن در صدد چاره برآمدنديا
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را فکر کردند که منع و مخالفت يحضرت باب صالح ندانستند ز مخالفت علنى را با
 گر نفوس بديبخشد. از طرف د عکس مى  هجۀ بيشود و نت  ىباعث شهرت م شتريب

آن   هب ۀ باب نسبتيانتشار انواع افتراء و تهمت در مقابل داع  هسرشت و اشرار ب
رزا يحاجى م  هب د و علمايطهران رس  هجًا بن گفتگوها متدرّ يحضرت مشغول شدند. ا

  ع را اخبار نمودند.ين وقايآقاسى که صدر اعظم شاه بود ا
ق يصدد تحق ن سخنان را بشنود دريد که مبادا محّمد شاه چون ايرزا آقاسى ترسيم
سقوط وى   هو کار منجر ب رديطهران بخواهد و محبّت او را در دل بگ  هد و باب را بيبرآ

يد که ممکن ترس  ىن ميشتر از ايو ب ن در فکر چاره افتاديبنابر ا .صدارت شوداز رتبۀ 
د باب آنها را يد و با سيو علما را دعوت نما الّدوله مجلسى فراهم کنداست معتمد

د ين است سيالّدوله خوش بمعتمد  محّمد شاه نسبت به مذاکرات وادار کند و چون  هب
 رزا آقاسى راياالت مين خيا رد.يتوّجه شاه قرار گکند و باب مورد  شاه معرّفى  هباب را ب

واسطه بشود  الّدولهين بود که اگر معتمدشتر ترسش از اياندازه خائف ساخت و ب بى
را محّمد يخواهد شد ز ا مؤثّر واقعيد باب قّوت خواهد گرفت و در شاه و رعايامر جد

ن يجۀ اينت .بود د دارايشد تىيقى داشت و امر باب هم عظمت و جّذابيشاه قلب رق
او   هگر بيرفت و شاه د  ىرون ميآقاسى ب رزايشد که صدارت از دست م  ىن ميمطالب ا

اى  امام جمعه نامه  هد که بيبهتر آن د ن فکرهايبعد از ا توّجهى نخواهد داشت.
اسالم وادار کند و بر سهل انگارى که تا  نيمحافظت مصالح د  هسد و او را بينو  هب

کار را   نيد. ايخ نمايرا سرزنش و توبى مجرى شده و ۀ اوياز ناحن خصوص يکنون در ا
که  ىمورا  هم که شما با کمال هّمت بياو نوشت ما منتظر بود  هب کرد و در ضمن مراسله

گونه مطالب   نيد و از ايت است مخالفت نمائيحکومت و رع مخالف مصالح
  د.يرى کنيجلوگ
لى بزرگ يانظار خ د و او را دريا قرار دادهد باب را مورد احترام يم که سيشنو  ىحال م
ر علماى يسا  هد. بينمائ  ىر ميتقد م و آثارش رايد و تعاليکن  ىف مياز او تعر .ديا ساخته

 .ق کرديمخالفت باب تشو  هو آنها را ب ل مراسالت نوشتين قبياصفهان هم از ا
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توّجه خود ت و صوتى نداشتند مورد يوقت ص مخصوصًا بعضى از علما را که تا آن
  ٥٣.قرار داد و بآنها کاغذ نوشت

و مؤمن  ق امر مبارک بر آمدنديام در صدد تحقيکه در آن اى و از جمله علماى معروف
حّجت ملّقب  لقب  هن بزرگوار را بيحضرت باب ا شدند مّال محّمد على زنجانى بود.

ود يق هر مطلبى از در .م و ذکاوت کامل بوديحّجت زنجانى داراى فکر سل ساختند.
و طرز اخالق و  علماى زمان از رفتار پرداخت.  ىق ميتحق  د اجتناب داشت و بهيتقل

ن افراد يتر  نّواب اربعه گرفته تا پست کرد و همه را از  ىد ميپستى افکار آنها علنًا تنق
شمرد و انحطاط اسالم را منوط   ىمساوى م را آنان داد.  ىمّالها مورد انتقاد قرار م

 دانست.  ىآنان مرفتار زشت   به
کاظم رشتى  ديخ احمد احسائى و سيش  هامر مبارک مؤمن شود نسبت ب  هقبل از آنکه ب

مرتبه با علماى  نيچند .داد  ىانات آنها را مورد اعتبار قرار نميتوّجهى نداشت و ب
ن مباحثات يکار ا کرد  ىدى نمود و اگر محّمد شاه دخالت نميزنجان مباحثات شد

طهران   هشاه او را از زنجان ب باالخره محّمد شد.  ىزى منجر ميت و خونريعدم امن  هب
ز دعوت نمود تا در يرا ن رانيبالد ا ريتخت و ساياحضار کرد و جمعى از علماى پا

ن يدر ا قت مطلب واضح شود.يکنند و حق محضر شاه با حّجت زنجانى مباحثه
نى اقامه نمود که يمتات خود دالئل يبراى اثبات نظر مناظرات با آنکه حّجت تنها بود

عًا در باطن با او مخالف ياگر چه جم .بر رّد و انکار نشدند ک از علما قادري  چيه
صّحت گفتارش   هاقرار و اعتراف ب  هبواسطۀ متانت دالئلش مجبور ب بودند ولى ظاهرًا

  دند.يگرد
بر آمد و  قيد در مقام تحقيد را شنينکه حّجت زنجانى نداى امر جديمحض ا  هب

ق مطلب يتحق ش را که مّال اسکندر نام داشت براىين خويدماز ثقاة و معت شخصى
حضور   هتوّقف نمود و ب راز چهل روزيش  همّال اسکندر پس از ورود ب راز فرستاد.يش  هب

 .د مؤمن گشتيامر جد  هب افت و نسبتيعظمت امر را در  ،مبارک مشرّف شد
که علما در محضر حّجت ى هنگام زنجان مراجعت نمود و در  هاجازۀ حضرت باب ب  هب

مّال  ا نه؟يد مؤمن شدى يامر جد  ها بيد آيپرس حّجت از او .مجتمع بودند نزد وى رفت
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حّجت   هب که از قلم حضرت اعلى نازل شده بود ىا مبارکه اتياسکندر ورقى چند از آ
د يع اوامر شما هستم. حّجت خشمناک گرديد من مطيها را مطالعه کن  نيداد و گفت ا

ن محضر نبودند ياگر علما در ا ؟زنىين چه حرفى است که ميا"مّال اسکندر گفت   هب و
رّد و قبول من  ؟قى استين تحقيدانى که اصول د  ىمگر نم .کردم  ىترا مجازات م
را   ک صفحه آنيکه اوراق را مورد مطالعه قرار داد و   ىوقت ؟"ده دارديبراى تو چه فا

ن کلمات از مصدرى يدهم که ا  ىشهادت م"سجده افتاد و گفت   هار بياخت خواند بى
ت قرآن را معتقد است يهر که حّقان .افته استيشده که قرآن از آن مصدر نزول  نازل
ن کلمات هم بر حّق است. کلمات الهى است. هر چه ين داشته باشد که ايقيد يبا

ى ت. اى نفوسد چون من عند اهلل است اطاعتش واجب اسين کلمات بگويصاحب ا
ن کلمات مؤمن هستم يصاحب ا  هد من بيد همه شاهد باشين مجلس حاضريکه در ا

بى فرمان او را يگونه شّک و ر  چيه بداند بدون هياگر روز را شب بخواند و آفتاب را سا
پردازد خدا را منکر   هانکار او ب  هرا حکم او حکم خداست. هر که بيکنم ز  ىاطاعت م

  "شده است.

و  ت پراکنده شدنديان کردند جمعين کلمات را جناب حّجت بيچون ا
 اتى را که جناب حّجت در اّول وهله تالوت نمودنديآ .افتيمجلس خاتمه 

سورۀ  ريوم االسماء بود که در تفسيراز آورده بود کتاب قياسکندر از شو مّال 
٥٤نازل شده بود. وسف از قلم حضرت اعلىٰ ي



 

  



 

 

۵  

  
  سخن يزدان را

  توان شناخت؟  چگونه مى
  موّ دبخش 

طرز   اند و به  گذشته از گفتار کسانى که در هنگام وحى حاضر و ناظر بوده
حجم آثارى که از دو موعود عصر   اند، تنها با نظر به  آيات شهادت دادهنزول 

توانيم از اين معجزه بزرگ يعنى ابهت و عظمت گفتار   ما باقى مانده، مى
اه شويم. دوران رسالت حضرت باب شش سال و چند ماه بود. گ  آپروردگار 

بى از خود دو زبان فارسى و عر  با اينحال آن موعود آثارى برابر بيست جلد به
، يکى از آثار مهم حضرت باب االسماء  قيّوميادگار گذاشتند. براى نمونه،   به
آيه است که  ۰۰۰,٤۰سوره و بيش از  ۱۱۱عربى است. اين کتاب شامل   به
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نام   عربى به  روز بر ايشان نازل شد. کتابى ديگر از حضرت باب به ٤۰در طى 
  " چهار برابر قرآن است.االسماء  کتاب"

هاى حضرت باب که در اختيار نويسنده است   صفحه خطى از کتابچند 
  شود.  تقديم مى
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٩٠  چرا بهائيم؟ 
 
  

 

 
    ٥٥آيه نمايد...  بعد از انقطاع وحى تا ظهور اين آيات، احدى ظاهر نشد که اتيان به

  حضرت باب  

دو زبان فارسى و عربى باقى   هائى که از حضرت باب به  ها و نوشته  کتاب
هائى که در مدت شش   ها و رساله  است. نام کتابمانده، موجب اعجاب 

  اين کتاب آمده است. ۷سال بر ايشان نازل شده در فصل 
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 اى از خط حضرت باب:  نمونه

  



٩٢  چرا بهائيم؟ 
 
  

 

يکى از خطاطان عصر قاجار که شاهد وحى بوده، درباره خط حضرت باب 
  گويد:  چنين مى
نستعليق را بسيار نويس معروف تبريز که بيشتر خطوط مخصوصًا   آفرين، خوش  بديع

مؤمن گرديد و  حضور مبارک حضرت اعلىٰ   نوشته است، پس از تشرف به  نيکو مى
گويم   طرف قرار داده مى  علت ايمان خود را چنين بيان داشت که من خويشتن را بى

که اگر ميرعماد که در خط نستعليق استاد مسلّم است و درويش عبدالمجيد که در 
قوت و احمد نيريزى که در خط نسخ يد طوالئى خط شکسته مهارت داشته و يا

شدند جز ايمان و اعتراف بر قصور و عجز خويش چاره نداشتند، زيرا   دارند حاضر مى
که خط نوشتن اين سيّد از قوه بشر خارج است که خط را باين سرعت بنويسد و 

با جهت اينکه از شرايط خوب نوشتن   قواعد را نيز از دست ندهد و خوب بنويسد، به
  ٥٦تأنّى نوشتن و بطئى القلم بودن است.

کنند، از يک امتياز بزرگ برخوردارند. زيرا   آنان که در اين عصر زندگى مى
ها و   اند. همان نشانه  عرصه ظهور نهاده  در عصر ما دو پيامبر بزرگ پاى به

توانيم بار ديگر آنها را در   بينيم، مى  امتيازاتى که در ظهور حضرت باب مى
طول   سال به ۳۹بهاءاهلل مشاهده کنيم. دوران رسالت ايشان  ظهور حضرت

انجاميد. در اين مدت آن موعود گرفتار انواع مشکالت و بالها بودند. 
هاى تبعيد و زندان از يک سو، و سر و کار با دشمنان داخل و خارج   سختى

داشت. عالوه بر اين، الزم بود   از سوى ديگر، ايشان را سخت مشغول مى
سيارى از اوقات با زائران در تماس باشند. با اينحال آثارى برابر صد که در ب

، يکى کتاب ايقانيادگار گذاشتند.   جلد به دو زبان فارسى و عربى از خود به
نام   صفحه) در دو روز و کتاب ديگر به ۱۹۹ترين آثار حضرت بهاءاهلل (  از مهم
  صفحه) در طى سه روز بر ايشان نازل شد. ٤۱۱( بديع

 
  .حضرت اعلٰى: از القاب حضرت باب  
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 ،قريب صد جلد آيات باهرات و کلمات محکمات، از سماء مشيِّت ٌمنِزِل آيات
  حضرت بهاءاهلل  ٥٧نازل و حاضر.

    ٥٨شأنى که احدى قادر بر جمع و احصاى آن نه.  آياْت عالم را احاطه نموده، به
  حضرت بهاءاهلل  

اند و از دانش ديگران بهره   نويسندگان ماهر و بنام که سالها علم آموخته
کوشند، و تنها پس از گرد   اند، براى نگارش يک کتاب، مدتها مى  هبرد

زنند. پس   نگارش مى  آوردن مطالب و مراجع الزم از آثار ديگران، دست به
دهند. سپس از ديگران   از نگارش نيز بارها نوشته خود را تغيير مى

خود دانند که خطاى   خواهند تا آنرا مورد انتقاد قرار دهند. آنها نيک مى  مى
را ديدن آسان نيست. و چه بسا پس از چاپ و انتشار کتابشان، آن 

گويند: "اى کاش فالن مطلب را چنين و چنان   خود مى  نويسندگان هنرمند به
نوشتم!" گاهى نيز نويسندگان ماهر براى نگارش مطلبى که در ذهن   مى

ب را کنند تا بتوانند آن مطل  يابند. مدتها صرف مى  دارند، خود را عاجز مى
  قلم آورند.  به

اهى اين گ  آاما داستان پيامبران يزدان بکلى متفاوت است. دانش و 
اهى و گ  آبرگزيدگان يزدان و روش سخن گفتن و نگاشتن آنان با دانش و 

روش نگارش ديگران قابل قياس نيست. گفتار پيامبران، بدون تحقيق و 
تصحيح و تکميل و   تأمل، از همان آغاز در حد کمال است و آنرا نيازى به

تجديد نظر نيست. بنابر شهادت محمدعلى زنوزى، جوان دانشمندى که با 
حضرت باب مأنوس بود و سرانجام همراه با ايشان هدف صدها گلوله قرار 

  دهد:  اين حقيقت شهادت مى  گرفت به
  ٥٩اند.  اى از بيانات خود قلم نبرده، اصالح ننموده  [حضرت باب] هرگز در کلمه

 
  از آسمان ارادۀ فرستنده آيات.از سماء مشيِّت ٌمنِزِل آيات :  



٩٤  چرا بهائيم؟ 
 
  

 

اى مشکل مانند   انسانى قادر است که قلم بردارد و درباره مسئلهآيا هيچ 
اى از قرآن، بدون تأمل و مکث، صد جلد، يک جلد، و حتى   تفسير سوره

يک فصل بدون کمترين اشتباه در نهايت فصاحت و بالغت بنگارد؟ براى 
انگيز حضرت باب پى بريد، از يک   علم و عظمت گفتار شگفت  اينکه به
از ميان دوستان يا خويشان خود بخواهيد که يکى از  ساله ۲۵جوان 
قرآن نظر اندازد،   هاى قرآن را براى شما تفسير کند. و او بدون اينکه به  سوره

زبانى که   قلم بردارد و با سرعت تمام بدون مکث آياتى شبيه آن سوره، به
 ترين علماى زمان مانند مال حسين  هرگز نياموخته بنگارد، آياتى که برجسته

حيرت   وس، حّجت زنجانى، و وحيد را بهبشروئى، طاهره قرةالعين، قدّ 
عشق و شوق آورد که جانشان را در راه آن جوان   اندازد، و آنها را چنان به

انگيز از هيچ   نثار نمايند. در عالم فکر و سخن، ابراز قدرتى چنين شگفت
 اى  انسانى ممکن است؟ گفتار خدا بزرگترين معجزه خداست، معجزه

جاودان که راه شناسائى خالق جهان را براى هر فردى که از فضيلت عدالت 
مقصود از آفرينش انسان که شناسائى   کند و او را به  مند است، هموار مى  بهره

  رساند.  خداست، مى
چهارصد نفر از علماى بزرگ زمان  حدود پيروان حضرت باب که ميان آنها

شمردند.   آشکار بر حقانيت ايشان مىبودند، آيات و طرز نزول آنها را دليلى 
نام مال   خوانيم که روزى يکى از پيروان حضرت باب به  در کتاب تاريخ مى

نام مال محمد ممقانى (از دشمنان   يوسفعلى وارد مجلس درس مجتهدى به
  حضرت باب) شد:

و مشاهده نمود که بحث و سخن اهل مجلس درباره حضرت باب و بابيّه است. در 
توانم مانند    محمد حضار مجلس را مخاطب ساخته و گفت: "من نيز مىموقع مال  اين

توانند مانند آن کلمات بياورند." در   آيات سيّد باب بنويسم بلکه تالميذ من هم مى
حال مال يوسفعلى طاقت نياورده فورًا قلم و کاغذ بيرون آورده، نزد مال محمد   اين
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لحن آيات بدون   را به لسگذاشت و گفت: "اگر چنين است حالِت حاضرۀ مج
سکون قلم و تفکر بر صفحۀ کاغذ بنويس." مال محمد در جواب سکوت اختيار کرد. 

پارسى   آنگاه مال يوسفعلى مجددًا گفت "اگر لغت عربى بر تو دشوار است به
بنويس." مال محمد همچنان ساکت ماند. مال يوسفعلى گفتار خويش را تعقيب کرده 

لغت ترکى که زبان مأنوس   پارسى نيز براى شما زحمتى دارد، بهباز گفت: "اگر لغت 
اى جز سکوت نداشت. پس از   و اُّمى و وطنى تو است مرقوم دار." مال محمد چاره

شناسى   آن گفت "از تالميذ [شاگردان] و متعلقين هر يک را شايسته و سزاوار مى
يک از اين سؤاالت   هيچ   اجازت ده بنويسد." مال محمد حيران و نگران مانده به

را  جوابى نداد و سخنى نگفت. آنگاه مال يوسفعلى آيه مبارکه "َفبُِهَت الَّذى َکَفر"
  ٦٠بر او و حاضرين خوانده از مجلس بيرون رفت.

شناسيد که از خطا در امان باشد يا افکارش دائمًا تغيير   اى را مى  آيا نويسنده
نويسندگان ماهر صدها و  و تکامل نيابد؟ براى نوشتن يک کتاب ارزشمند،

کنند. اما دانش پيامبران و روش نگارش آنان فطرى   هزارها ساعت صرف مى
اى پاک و مصفا   و جبلّى است. علم و حکمت از روحشان چون چشمه

توان   گويان مى  اى بزرگتر از گفتاِر اين سخن  پيوسته در جريان است. آيا معجزه
  تصور نمود؟

از شؤن او  اد او مشرق و الئح است و هيچ شأنىشمس بين آثار عب آثار حق چون
  حضرت بهاءاهلل  ٦١.او مشتبه نگردد دونِ   به

    ٦٢َمثابه آفتاب از دونش واضح و ممتاز.  جميع جهات و اعمال و افعال به  حق به
  حضرت بهاءاهلل  

خواهد که خود   در آيات الهى، خاصه در قرآن مجيد، خداوند از منکران مى
  قلم آورند.  بهرا بيازمايند و يک کتاب، و حتى يک سوره شبيه گفتار پروردگار 

 
  .از او خواست که در وصف مجلسى که در آن بودند مطالبى بنويسد 
   ٢۵٨فردى که کفر ورزيد، به ُبهت و تحيّر افتاد. (سوره بقره، آيه(  
  غيِر او.دوِن او : 
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تُوْا ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلِه...َفان لْم َتْفَعلُوْا َولَن َتْفَعلُوْا َفاتُقوْا الناَر الِتى َوقُوُدَها النا     ُس.َفا
  ۲۳-۲۴سوره بقره، آيات   

 نتوانيد، و هرگز نتوانيد، از آتشى که مردمان مايۀ آننداى مانند آن بياوريد...اگر   سوره
  پروا کنيد.

تُوا ِبِكَتاِبُكْم ان ُكنتُْم َصاِدقِ    ۱۵۷سوره صافات، آيه   .نَ يَفا
  گوئيد، کتابتان را عرضه داريد.  اگر راست مى

  گونه آيات بسيار است:  در گفتار پروردگار، از اين
و دليلى که از حضرت مسيح باقى مانده، برهان کليم [حضرت موسى] تورات بوده، 

اوراق انجيل بوده و هست. و حجت باقيه حضرت خاتم، کتاب فرقان [قرآن]... حال 
معادل کتب سماوى از قبل و بعد نازل و مشهود...معذلک [مردمان] از مراد الهى 

  حضرت بهاءاهلل  ٦٣محجوب.

است بر اثبات  اهلل حجت است بر کل خلق و اعظم بينات و اکبر ظهورات  آيات
  حضرت باب  ٦٤قدرت او و علم او...

، حضرت بهاءاهلل اين آيه از قرآن را شاهد آورده، سپس آنرا کتاب ايقاندر 
  کنند:  فارسى ترجمه مى  به

 
   نتيجه اعمالشان   يابد که مردمان پس از سفر از اين سرا به  در صورتى تحقق مىعدالت الهى

  هاى اصلى خدا شناسى است:  جهان جاودان و پاداش و مجازات از پايه  برسند. اعتقاد به
  )۱٦۹(مفاوضات، صفحه حضرت عبدالبهاء   بقاى روح، اُّس اساِس اديان الهيه است.

"آتش" از متشابهات است. يک معناى آن، سوختن از غم بنابر گفتار حضرت بهاءاهلل، واژه 
دورى از خداست. بنابر شهادت ايشان، مردمان پس از سفر از اين سرا، بنابر شايستگى و لياقتشان 

مردمان دور از خدا که   اى است به  شوند. "آتشى که مردمان مايه آنند" اشاره  از يکديگر جدا مى
دگانى نابسامان خود (معيشة ضنکاء) پيوسته در سوز و سازند ها و زن  بخاطر جدائى از منشاء شادى

آفرينند. پس مايه و منشاء غم آنها،   و محيطى سازگار با آتش درونى خود در جهان ديگر مى
توان تصور نمود؟ بر اين   تر از اين مى  احساسات دردناک خود آنهاست. آيا مجازاتى عادالنه

نوع بشر آرزوئى ندارند،   پيامبرانش و به  خدا، به  بهسيرت که جز عشق   قياس، بهشِت مردم پاک
سخنى با مردمانى است شبيه خودشان که از آرامش و شادمانى جاودانى   معاشرت و هم
 برخوردارند.



     : سخن يزدان را چگونه مى توان شناخت (بخش دّوم)۵فصل   ٩٧

 

فرمايد   مى .يؤمنون و آياته اهللنتلوها عليک بالحّق فبأّى حديث بعد  اهلل  تلک آيات
کدام سخن بعد از   هپس ب .وانيم بر شماخ  مى ،از سماء هويّه هست آيات منزلا اين

  حضرت بهاءاهلل  ٦٥؟آورند  ظهور حّق و نزول آيات او ايمان مى

دهند که آيات الهى از فکر ايشان   حضرت بهاءاهلل بارها شهادت مى
گيرند. گفتارشان گفتار پروردگار دانا و تواناست، نه يک انسان   سرچشمه نمى

  نوا.  بى
کنت کاحد منکم و اردت ان اصمت تلقا نفسى ولکن الروح يا قوم خافوا عن اهلل انّى 

اهتزنى و حرکنى بالحق و انطقنى بايات اهلل ثم ببيناته و هذا ليس منى بل من لدى 
  حضرت بهاءاهلل  ٦٦اهلل المقتدر العزير المحبوب.

ردمان! از خدا بيم کنيد. من مثل شما بودم. در دل اراده سکوت داشتم. ولکن اى م
آيات الهى و برهانش ناطق ساخت. اين   اهتزاز و حرکت آورد و به  مرا به روح پروردگار

  گفتار از من نيست. از نزد پروردگار توانا و مقتدر و محبوب است.
نمايد، چه که   شکى نبوده و نيست که غيب منيع اليدرک [خداوند] بذاته تکلم نمى

لسان مظاهر   بلکه به مقّدس از شئونات معروفه و دالالت مذکوره بوده و خواهد بود.
فرمايد چنانچه تورات از لسان حضرت موسى جارى شد و احکام آن   خود تکلم مى
ر کتب مقدسه که بر حسب ظاهر يچنين سا  لسان کليم ذکر فرموده و هم  زمان را حق به

از لسان نبيين و مرسلين ظاهر شده و متکلم و ناطق در کْل حق جل جالله و عم نواله 
  حضرت بهاءاهلل  ٦٧کبر شأنه بوده. و عظم اقتداره و

  ها صدها بار در آثار دو موعود عصر ما تکرار شده:  اينگونه دعوتنامه
ها و گفتارش دوِن گفتارها.   راهش دوِن راه...بشتابيد ،نما آمد  راه :اى بندگان !بگو

    ٦٨ست گفتار پروردگار.ا بشنويد و بيائيد. اين روز پيروز را مانند نبوده و نيست. اين
  ضرت بهاءاهللح  

 
  "ظهور آيات الهى در اين عصر.  " يعنى "بعد از ظهور حق و آياتش" اشاره بهبعداهلل و آياته  
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آن   نيکوست حال نفسى که در يوم الهى بهفرمايد... ساقى حقيقى کوثر باقى عطا مى
  حضرت بهاءاهلل  ٦٩فائز گشت.

بلى از شّدت  .اى عجب که يار چون شمس آشکار و اغيار در طلب زخارف و دينار
  حضرت بهاءاهلل  ٧٠.ظهور پنهان مانده و از کثرت بروز مخفى گشته

هاى بخشش يزدانى در جوش   پروردگار است. اى بندگان! چشمه آغاز گفتار ستايش
کوى دوست   يارى دوست يکتا از خاک تيره پاک شويد و به  است، از آن بنوشيد تا به

  حضرت بهاءاهلل  ٧١يگانه در آئيد. از جهان بگذريد و آهنِگ شهِر جانان نمائيد.

 نصيب  راگرفته . بىرحمتش جميع آفرينش را احاطه نموده و عنايتش همه امکان را ف
کوثر ، حبّش فائز نشد و محروم گوشى که ندايش را نشنيد . اى قاصدان  قلبى که به

  حضرت بهاءاهلل  ٧٢.حبّش بنوشيد و از عالميان چشم بپوشيد  به...جارى باقى

 آنچه که سبب رستگارى  رود . جهد نمائيد شايد فائز شويد به  ايّام رفته و مى !بگو
    ٧٣.ذکر حّق مشغول و لکن از عرفانش محروم  اهل عالم بهاست در دنيا و آخرت. 

  حضرت بهاءاهلل  

بينيد با چه زبانى و با چه لطافت و لطف و محبّتى، آفريننده ما با ما سخن   به
  گويد:  مى

يكتا آمده و راه راست نموده. سزاوار  ۀنما آمد بشتابيد. بينند  راه :اى بندگان !بگو
زبان جان بگويد: اى پروردگار ندايت جهان را تازه   هكه اين ندا را شنيد ب آنكه هر

  حضرت بهاءاهلل٧٤.بسوى توست و جانم در آرزوى ديدار تو نمود و زندگى بخشيد. رويم

تفّكر و تأّمل است. هر فردى تواناست كه   هر مسئله مهمى نيازمند به درک
  آئين پروردگار را تنها با تأّمل و تعّمق در گفتارش بشناسد:

ُل االٓ  َكَذِلَك    ۲۴سوره يونس، آيه   .َتَفكرُونَ ياِت ِلَقْوٍم ينَُفصِّ
  دهيم.  كنند شرح مى  آيات پروردگار را براى كسانى كه فكر مى

َِّقْوٍم يَذِلَك َالٓ  ىان فِ    ۴سوره رعد، آيه   .ْعِقلُونَ ياٍت ل
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  هايى است.  كنند نشانه  در آن براى مردمانى كه تفّكر و تعّقل مى

هايى از آيات قرآن مجيد و آثار آسمانى بهائى   نمونه ارائۀهاى بعد با   فصل
  آنها يكى است. دهد كه گويندۀ  نشان مى

ادراک حالوت بيانش. چه اگر حالوت بيان طلبيم عباد را مؤيد فرمايد بر   از حق مى
حضرت بهاءاهلل  ٧٥را بيابند، کل از ما عندهم بما عنده تمسک نمايند.



 



 

  
٦  

  
  چند نمونه از

 فارسى سره  به آثار حضرت بهاءاهلل
فارسى سره تقديم   هائى چند از آثار آسمانى بهائى به  در اين فصل نمونه

  شود.  مى
اند که گفتارشان گفتار خداست و نقش آنها پيام رسانى. اگر   پيامبران مّدعى
توان تصور نمود؟ چه افتخارى قابل   ا چيزى از اين مهمتر مىيچنين است، آ

اعتنائى   تر از بى  قياس با شنيدن گفتار پروردگار است؟ آيا ضرر و زيانى بزرگ
  توان تصور نمود؟  دعوت يزدان مى  به

قود خواهد شد و آنچه باقى و دائم است کلمةاهلل بوده و هست. آنچه مشهود، مف
    ٧٦دوام ملک و ملکوت باقى و پاينده است.  آثارش محو نيابد...و اثراتش به

  حضرت بهاءاهلل  

  حضرت بهاءاهلل  ٧٧.گفتار است ،ن بخشش کردگارينخست
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شناسائى   ترين راه به  جوهِر پيامبران جز گفتار يزدان چيست؟ پس نزديک
  شناسائى گفتار فرستادگان اوست.خدا، 

  اى از گفتار  گزيده
  فارسى سره  حضرت بهاءاهلل به

زدانى در جوش يهاى بخشش  چشمه !گانى بنداپروردگار است.  شيستا ،آغاز گفتار
د و بکوى دوست يره پاک شوياز خاک ت کتايارى دوست يد تا بياست از آن بنوش

  .ديجانان نمائد و آهنگ شهر ياز جهان بگذر د.يئآگانه در ي
 .ديفسريآب نادانى م  هو را با ،دست من استۀ آتش پرده سوز بر افروخت !گاناى بند
ها گواه راستى  و ستاره ديزه در او بنگريده پاکينشانهاى بزرگى منست بد آسمانها

  د ين راستى گواهى دهيبا ،منند
 آواز سروش را روزين روز فيهر که در ا .بگوش دنيده بوده و شنيدن بديد !گاناى بند
 .ن نگرانىآده از يگوشى است که بد گوش نه .ستيد داراى گوش نبوده و نينشن

خوش جانان  و گوش هوش فرا دار تا گفتار .نىيزدان بيباز کن تا آتش  چشم نهان
  .بشنوى
ُگِل روى  ،ديا نندهيده بياگر داراى د .داريپد د درمانيدوست دار اگر دردِ  !گاناى بند

نست گفتار پروردگار يا. ديزيد و از نادان بگريآتش دانائى بر افروز .نمودار ار در بازاري
  .جهان
اد دوست يپس ب .زدان پژمردهياد يو دل بى ، تن بى روان مرده است !گاناى بند

خواهش خود آن را   هب زهاى شما است کهيدشمن شما چ .ديزيو از دشمن بپره ديزياميب
 آن را ،اد جانان استيجان براى  .ديا را بآن آلوده د و جانيا د و نگاه داشتهيا افتهي

  .دياالئياد گمراهان ميآن را ب ،زدان استيزبان براى گواهى  .ديزه داريپاک
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کى يو آن راه  .دهيکه راه راست را د م راستگو کسى استيگويبراستى م !گاناى بند
راهها مانند آفتاب  انين راه در ميو ا .ده و آماده نمودهيآن را پسند و خداوند ،است

 .راه بودهيگاه نه و ب  آده ين راه نرسيهر کس با. گانيان ستارجهان تاب است در م
  .کتا خداوند بى ماننديسخن  نستيا

وان يد .ديکى او نگاه داريخود را از نزد. وان استيروزگار بْنگاه د !گاناى بند
خواب آنها خوشتر از  .اند دهيدر خوابگاه فراموشى با کردار تباه آرم گمراهانند که

  .گىتر از زند  دلکش و مردن آنها ،دارى استيب
امروز داراى روان  .و نه هر کالبد داراى جان نه هر تن داراى روان است !گاناى بند

خود را کور  ،امروز است انجام هر آغاز .که بجان آهنگ کوى جانان نموده تنى است
  .ديک است خود را دور منمائينزد کتايدوست  .ديمکن

خشکى   هک بيباغستان است و از بى آبى نزد هاى  َتْنهاى شما مانند نهال !گاناى بند
گفتار را  .ديتازه نمائ زدانى روانستيآب آسمانى که از ابر بخشش   هپس ب. است

  .گرنه مردار به از اوست، ومرد کردار اوست ،رفتيپذ هر که گفتار را .ديکردار با
کجاست گوشى که  ،ابديکه ب کو کسى ،ن استيريسخن دوست ش !گاناى بند
در رهش  وندد و از هر چه جز اوستيکسى که امروز با دوست پ ستوکين ؟بشنود

پروردگار  .ابدينده راه يپا [بهشت] نوىيم  هو ب نديبگذرد و چشم پوشد تا جهان تازه ب
 ام آن را نچه من خواستهآو  ديهاى خود بگذر  از خواهش !گان اى بند: ديفرمايجهان م
ان يراهنما ارى ازيبس .ديرينما را نپذ  و گفتار هر راه ،دينرو راه بى راهنما .ديبخواه

و  ،کسى است که از بند روزگار آزاد است راهنما .اند افتهيگمراهانند و راه راست را ن
  .ز او را از گفتار راست باز ندارديچ چيه

 اديو نزد بزرگان مرا  ،ديچاره گان رو بر مگردانيب د و ازيشه کنيراستى پ !گاناى بند
  .ديد و مترسينمائ

 ن است سخنيا .ديگفتار پروردگار رفتار کن  هو ب دياز کردار بد پاک باش !گاناى بند
  ٧٨.کتايخداوند 
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گانگان مردمانى هستند يب .گانه را بشناسىيتا  گانه شويگانگان بياز ب !زدانياى بنده 
در  .ستيو دستورى دستوران ن امروز روز فرمان .ندينمايگانه دور ميشما را از  که

روز مردمان را دور  نآدستوران در  :نستيست که معنى آن ايگفتار کتاب شما
 د و بکوىيدستور کسى است که روشنائى را د. دارنديکى باز ميند و از نزدينمايم

  ٧٩.روشنائى روزگار هيکوکار و ماياوست دستور ن .ديدوست دو

ک پروردگار آشکار هنگام انتظار يپ .ستيگفتار ن روز کردار آمد وقت !زدانياى بنده 
زدى يفرا دار تا َزْمَزَمه سروش ا گوش هوش .نىيچشم جان بگشا تا روى دوست ب. نه

  ٨٠.بشنوى

و زمزمه از  .اگر بنوشند ،ميزدان فرستادي اهاى بخششيشبنمى از در !زدانياى بنده 
پرهاى شادمانى در هواى   هب. اگر بگوش جان بشنوند ،ميخوش جانان آورد آوازهاى
مردمان  ک ازيهر  .زياميگان بزند  همردمان را مرده انگار ب. زدانى پرواز کنيمحبّت 

از بآواز يبى ن .گان محسوبفت از مرداين ن بامداديجهان که بوى خوش جانان را در ا
ن يدار شده اندوهگيدراز نهان پ. دين مباشيجهان خوشى آمده غمگ :ديفرما  ىم بلند
و بکوى  ن روز پى برى از جهان و آنچه در اوست بگذرىيا روزىيپ  هاگر ب .ديمشو

  ٨١.زدان شتابىي

 د تايچشم پاک با .ستياز شناسائ ن پسيو ا ،پرستش پروردگار است ،آغاز گفتار
سوى ، نشيروهاى اهل دانش و ب ،امروز .ديد تا بستايپاک با و زبان ،بشناسد
دان يم مرد ميخواهياز خداوند م ،ر مرديش. ها را جمله رو بر سوى اويبلکه سو .اوست
دن راز يگوش از براى شن، اى دستوران :زى و بگوئىيخيزدان بر توانائى  ه. و بباشى
د آنچه يگويم، داريکتا پديدوست  ؟ديزانيچرا گر .داريبراى د و چشم از ،از آمدهين  بى

 د جز اويابياگر بوى گلزار دانائى را ب ،دستوران اى .را که رستگارى در آنست
خواهان چشم   تىيتى و گيو از گ، ديکتا را در جامه تازه بشناسيو داناى  ،دينخواه
  .ديزيارى بر خي  هو ب ،ديبردار

 .نمود جهاندار آمد و راه .داريزدان پديش يامروز ک. ن بودهييش و آيپرسش دوم در ک
ن يين آيو ا ،نده بخشديگى پازند شيک نيا .بردبارىنش ييو آ ،کوکارىيشش نيک
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 ،هاست  نييها و آ  شيک ن داراىييش و آين کيا .ازى رساندين  جهان بى  به را مردمان
  ٨٢.ديد و بداريريبگ

فزا از   ن بهار جانينکه در ايسزاوار ا !گاناى بند .نده بودهيپاۀ نام زند ،روشنى هر نامه
ه يو ابر بخشش سا ،بزرگى پرتو افکنده ديخورش .ديشوزدانى تازه و خرّم يسان يباران ن
ن جامه يدر ا و دوست را ،با بهره کسى که خود را بى بهره نساخت. ُگْسترده
  .بشناخت

 بادهاى نافرمانى خاموش  هآن را ب ،زدان روشن استي چراغ ،اى مردمان !بگو
منان در ياهر .ديجان مپرداز شيش تن و آاليآسا  هب ،ش استيروز ستا .ديمنمائ
ها   ىگ رهياز ت کتا خود رايروشنى نام خداوند   هو ب ،ديباش اهگ  آ، اند ستادهيگاهان ا  نيکم

  .نيد نه خودبين باشيب  دوست .ديآزاد نمائ
چرا  ،اکنون آمد ،ديآ  ىم ک راستگو مژده داد که دوستيپ ،اى گمراهان !بگو

جنبش و  ،آغاز و انجام ؟ديا چرا پژمرده ،بى پرده آمد دهيآن پاک پوش ؟ديا افسرده
ن جنبش از يا .داريآرام پد و جنبش از ،امروز آغاز در انجام نمودار .آشکار، آرام

دوست  کوى  هب ،افتين گرمى يهر که ا .دا شدينش هويدر آفر گرمى گفتار پروردگار
  .هر گز بر نخواست افسردنى که ،فسرديب ،افتيو هر که ن ،شتافت

از  او را ،و گفتار ،نش باز نداشتينش او را از بيآفرکه  امروز مرد دانش کسى است
دار ين بامداد دلکش بيبخش در ا  ن باد جانيکه از اى مرده کس .کردار دور ننمود

  .و در زندان آز سرگردان بماند، نده را نشناختيکه گشا و بسته مردى ،نشد
از  ديننوش و هر که ،دينده رسيپا گى زند  ، بهدين چشمه چشيهر که از ا !گاناى بند

 ،دور نمود ازين  دن آواز بىيآز شما را از شن ،کاران  اى زشت !بگو. گان شمرده شدمرد
. دار استيتاب روشن و پد  آفتاب جهان و او مانند .ديابيب ارگد تا راز کردياو را بگذار

شما   هتا بگذرد و ب ديکوشش نمائ ،گرفتارى ناگهان شما را از پى ،نادانان اى !بگو

 
  " دهد   اش فرمان مى  فرستاده  دهد که گوينده خداست. خداوند به  !" در اين آيات نشان مىبگوواژه

 بندگانش بگويد.  که گفتارش را به
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و دارنده  اوست داننده .ديبزرگى آمده بشناس  هکه ب اسم بزرگ خداوند .نرساندب يآس
  ٨٣.و نگهبان

، يادت نموديم. امروز ، دوستى از دوستان يادت نموداى مهربان !بنام خداوند مهربان
امروز  !. بگوخواند  ىخداوند يکتا م  هبندگان را ب گواهى ميدهد و ،ميشود آنچه ديده

. آنچه از از آسمان دانائى هويدا. نيکوست کسى که ديد و شناخت آفتاب بينائى
  .اين روزگار پديدار پيش گفته شد در

بسيار  ! خود را از درياى بخشش يزدانى دور منمائيد چه که او، اى دوستانبگو
بر  . بر يک دستش آب زندگانى وآنکه پنهان بود آمده و خوب آمده نزديک آمده.
و  : بگذاريد آنچه در جهان ديده ميشودبگذاريد و بگيريد فرمان آزادى. دست ديگر

  .آنچه چشم روزگار مانند آن نديده . آمدهبخشد  بگيريد آنچه را که دست بخشش مى
  حضرت بهاءاهلل  ٨٤.، بشنويدبشنويد ،بشتابيد ،! بشتابيداى دوستان

خداوند  مردمان را از کردگار دور نموده. بجاى نياز، آز، نمودار. راه کردار دستوران
را گواه نموديم و  . پيشواياناهند و خود را داراى راه ميداننداند. گمر  خدا را گم کرده

  .رسانند پاک يزدان  هاه کرديم تا در اين روز گواهى دهند و بندگان را بگ  آ
را  نياز  اى دستوران! از خواب بر خيزيد و از بيهوشى بهوش گرائيد. آواز بى ،بگو

کسى  . امروز مهتروار روز خداوند است رفتار نمائيدآنچه سزا  هبگوش جان بشنويد و ب
جامه  اه شد و کهتر کسى که گفتار دانا را نيافت و دوست تازه را درگ  آاست که ديد و 
گوينده  . بشنويد نداىدار و آفتاب بينائى نمودارئى پدي. درياى داناتازه نشناخت

شايسته بارگاه  پاينده را و خود را از آنچه سزاوار نيست پاک و پاکيزه نمائيد، تا
شويد و  آفريدگار شويد. بگو امروز خداوند در انجمن سخن ميفرمايد، نزديک
روشنائى   هب گفتارش را بيابيد. گفتار پيک ديدار اوست، شما را از تاريکى رهاند و

  .را شنيديم و در نامه يادت نموديمرساند. نامت 

 
  پيشوايان آئين زردشتى.دستوران : 
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اين ياد مانند نهالى است که بدست بخشش کشتيم، زود است که با برگ و بار تازه 
 نا وين فرموده و راه نموده، اوست توانا و بيدار شود. خداوند خدا چنياندازه پد  ىب

  حضرت بهاءاهلل  ٨٥ نده و داناياوست گو

اى بخشش ياز در شبنمى  هرا سزاست که ب اى  ندهيننده پايش بيستا .کتايبنام خداوند 
 بارگاه  هو مردمان را ب .اراستيهاى دانائى ب ستاره  هو ب خود آسمان هستى را بلند نمود

آب   هگفتار کردگار است، گاهى ب نين شبنم که نخستيو ا .نش و دانش راه داديبلند ب
و هنگامى ، ديابان نادانى را زنده نمايگان بود، چه که مردشيم دهيگانى نامزند
 ،ديچون بتاب ،دا گشتيآفتاب دانش هو ن روشنى که ازيو ا .نيروشنائى نخست  هب

 .کتا بودهيداناى  ن نمودارها از بخششيو ا .ن نمودار و آشکار شدينخست جنبش
 نائى و دانائىيب .دهيزه از هر گفته و شنيپاک و پاک اوست داننده و بخشنده و اوست

ن يا ،داينچه از او هوآهستى و . گفتار و کردار را دست از دامن شناسائى او کوتاه
  .گفتار را گواه

 .او خرد ۀرندينده و پذيو پا، گفتار است ،ن بخشش کردگارينخست ،دانسته شد پس
از پرتو  ،دايهو نچه. آزدانيو اوست نمودار  ،در دبستان جهان نياوست داناى نخست

آغاز و انجام  همه نامها نام او و .دانائى او نمودار ،چه آشکارو هر  ،نائى اوستيب
  ....کارها باو

. َرگ جهان در دست پزشک دانا است ،بود نکه از نامهاى آسمانى پرسش رفتهيا
. و هر سر را آوازى، هر روز را رازى است .کند  ىدانائى درمان م  هند و بيب  ىم درد را

امروز  د و سخن ازيامروز را نگران باش .گريدرمان د و فردا را ،درد امروز را درمانى
. فرا گرفته و او را بر بستر ناکامى انداخته کرانيتى را دردهاى بيشود گيده ميد .ديران

. اند دانا را از او باز داشته پزشک ،اند نى سر مست شدهيکه از باده خود بى مردمان
درمان  نه ،داننديه درد من .اند مردمان را گرفتار نمودهۀ نست که خود و هميا
 نيا آواز ديبشنو .اند و دوست را دشمن شمرده ،اند راست را کژ انگاشته .شناسنديم

  .دار شونديب د آنانکه در خوابنديشا ،ديد و بگوئيستيبا .زندانى را
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هر . ديد و بنوشيبشتاب ،دهديگانى ميزدانى آب زند دست بخشش ،گان! اى مردبگو
  ٨٦.ابديمرد هرگز زندگى ن و هر که امروز ،ردينم که امروز زنده شد هر گز

ش يروز شما را از آالين روز پيدر ا آنچه :ديفرمايزدان پاک مي ،اى پسران خاک !بگو
از  پاکى ،شيپاکى از آال .همان راه راه من است ،رساند شيآسا  هد و بيپاک نما

گفتار و کردار دن يو آن پسند .بکاهد ان آرد و از بزرگى مردمانيزهائى است که زيچ
که هر کس خود را  ش هنگامى دست دهديو آسا .ک باشدياگر چه ن، خود است

مردمان ۀ ن گفتار را گواه که اگر هميا ،اهگ  آ آنکه او. دين نمايک خواه همه روى زمين
زدانى بى بهره نمى ياى بخشش يدر گز ازبردند، هر  ىم گفته آسمانى پى  هن بيزم

ن گفتار دانا ينخست .ستين ستاره نبوده و نيتر از ا  روشنراستى را  آسمان .ماندند
 .ديگانگى روى نمائيد يروشنى خورش  هگانگى بيب کىياز تار ،اى پسران خاک ،آنکه

درخت  ،دوستى ا .ديبکار آ زهايشتر از همه چيز که مردمان جهان را بيچ آن نستيا
 نبوده و ن گوهرياز ا اهى را دلکش ترگ  آاى يو در ،برگى نه نيگفتار را خوشتر از ا

  .نخواهد بود
نچه در اوست بى بهره آاز جهان و  ،پلک بآن نازکى، سر را چشِم  ،اى پسران دانش

 ،اى مردمان !بگو ؟نمود د چه خواهديآز اگر بر چشم دل فرود آ ۀگر پرديد، دينما
 اگر .چنانکه ابر روشنائى آفتاب را ،جان را بپوشاند روشنائى ،کى آز و رشکيتار
بر آرد و بآسانى در آسمان دانائى  پر آزادى ،ن گفتار را بشنوديى بگوش هوش اکس

  .ديپرواز نما
دا يو روشنائى هو اى بخشش بجوش آمديدر ،کى فرا گرفتيجهان را تار چون
 هاى آسمانى بآن ن همان روشنى است که در نامهيو ا. ده شوديتا کردارها د ،گشت

ک پاک و يگفتار ن  هروزگار را ب دلهاى مردمان ،بخواهد . اگر کردگارمژده داده شد
  .ديو جهان را تازه نما ،گانگى بر جانها بتابدي ديو خورش ،زه کنديپاک

ن يکردار است و آن بى ا، چه که گواه راستى گفتار ،ديکردار بارا  گفتار! اى مردمان
 :ديفرمايم داناى آسمانى .دينائى نگشايو کوران را درهاى ب ديراب ننمايتشنگان را س
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ن ياز ا ،کودکان جهان .ريو نرم آن بجاى ش شوديده مير ديگفتار درشت بجاى شمش
  .نديرسند و برترى جو دانائى  هب

د و يبگذر از هر چه هست .چ نهيداراى من نباشد داراى ه هر که :ديگويزبان خرد م
ن را زنده گارا تازه نمايم و مرد گان. پژمرداى دانشينش و دريمنم آفتاب ب .ديابيمرا ب
که پر بستگان  ،ازيبى ن دست م و منم شاه بازِ يده بنمايمنم آن روشنائى که راه د. کنم

  .اموزميم و پرواز بيرا بگشا
از او  ،دهيدانائى جوش ۀو چشم ديبشتاب ،راه آزادى باز شده :ديفرمايکتا ميدوست 

 گر رايکديگانگان يگانگى بلند شد بچشم بيسرا پرده  :اى دوستان !بگو .دياشاميب
نچه از نادانى آهر  :ميگو  ىم براستى .شاخسار کيد و برگ يدار کيهمه بار  .دينينب

  .هست ننده بوده ويآفر ۀدياو پسند، ديفزايبکاهد و بر دانائى ب
 !بگو .ديئآدر  کتائىيو در سرا پرده  ،ديه داد و راستى راه رويدر سا :اى مردمان !بگو

 اهىگ  آد پس از يشا ،دياه شوگ  آد وينيبب ،است ندهيآ نهيگذشته آ ،اى داراى چشم
زى است که يدرخت دانائى چ وهين ميامروز بهتر .ديد و نرنجانيدوست را بشناس
  .ديو نگاهدارى نما ديمردمان را بکار آ

 ،راز من است ۀنيو جان گنج ،دياالئيدروغ م  هاو را ب زبان گواه راستى من است !بگو
هاى   ىکه جهان از روشن ن بامداديچنان است که در اد يام .ديبدست آز مسپار او را
اى شناسائى يم و از دريت دوست پى برخواس  به، د دانش روشن استيخورش

  .مياشاميب
خامه در کاشانه خود خاموش  اب است چندى است که، چون گوش کميدوستى ا

  .هده تر آمديشى گرفته و پسنديپ که خاموشى از گفتارْ  دهيجائى رس  هکار ب ،مانده
 .گان بمانند و نو رستگان برسندرسيد نو تا شوديسخن باندازه گفته م :اى مردمان !بگو
گانگى ي ند و در بارگاهيجهان بزرگى در آ  هب ،د داد تا کودکان جهانيبا ر باندازهيش

گر تا پرتو آفتاب يد ،ميدانش کشت م تخميدين پاک ديزم ،دوست ىا .ننديجاى گز
  .انديا بروي بسوزاند ،ديچه نما
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 کو استين...دانائى از پس پرده جان بر آمد کتا آفتابيروزى داناى يپ  هامروز ب !بگو
  حضرت بهاءاهلل  ٨٧.ابديد و بيايکسى که ب

  بنام خداوند جهان
فرمايد: امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست يكتا را و  اى دوستان! يزدان مى

ش الهى پديدار و يكآزادى بخشد...بپذيريد آنچه را كه بندگان را آ گاه سازد و 
  كردارش هويدا.

يكتا آمده و راه راست نموده. سزاوار  ۀنما آمد بشتابيد. بينند  راه :اى بندگان !بگو
زبان جان بگويد: اى پروردگار ندايت جهان را تازه  كه اين ندا را شنيد به آنكه هر

ر تو...داراى جهان بسوى توست و جانم در آرزوى ديدا نمود و زندگى بخشيد. رويم
گفتارها. بشنويد و بيائيد. اين روز پيروز را  ها و گفتارش دونِ  راه آمد، راهش دونِ 

  حضرت بهاءاهلل  ٨٨مانند نبوده و نيست. اينست گفتار پروردگار.

 جهانگير گيتى را روشن نموده و روزگارِ  رشيدِ بامداِد روز داد است. پرتو خو !ا بهرامي
نياز بخواه تا  نيكوست چشمى كه ديد و شناخت. از بى افسرده را تازگى بخشيده.

    ٨٩اوست دانا. و توانا اوست نمايد. تازه ،تازه زندگى به راو راز روزش را بنمايد و ت
  حضرت بهاءاهلل  

توانائى خود از برهنگى نابودى   هرا سزاوار که آفرينش را ب سپاس و ستايش خداوندى
را از ميان  پس گوهر پاک مردم .پوشش زندگى سرافرازى بخشيد  هبرهائى داد و 

هر که زنگ خواهش از آئينۀ  .پوشش بزرگى آرايش فرمود  هآفريدگان برگزيد و او را ب
اين . دل زدود سزاوار اين پوشش يزدانى شد و خود را از برهنگى نادانى رهائى داد

پس فرمان شد که ...پرورش است را بزرگترين مايۀ آسايش و پوشش تن و جان مردمان
پاسخ برخى از پرسشها لب گشايد و آنچه از رازها که نگارش آن شايد   هاين بنده ب

آوران بر ديگرى  در آن نامۀ دلپسند نگارش رفته بود که کدام از کيش .آشکار نمايد
چون  ،ميان پيمبران جدائى ننهيم :در اينجا خداوند يگانه ميفرمايد .برترى دارد

... جدائى و برترى ميان ايشان روا نه .ست همه يکى است و راز همگى يکسانخوا
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رفتار و کردار جداگانه پديدار و   هاگرچه پيدايش ايشان در جهان يکسان نه و هر يک ب
چنانچه او  .ايشان مانند ماه تابان است [ظهوِر] ولى ،ردى و بزرگى نمودارخُ  در ميان

با آنکه هيچ گاهى او را کاهش و نيستى  ،نمايش جداگانه پديدار  ههر گاهى ب
گفتار و رفتارى که   همانند پيمبرى را بسوى مردمان فرستاد ب  ىهرگاه که خداوند ب...نه

  .سزاوار آنروز بود نمودار شد
نخستين رهانيدن مردمان از تيرگى  :خواست يزدان از پديدارى فرستادگان دو چيز بود

هاى   دوم آسايش ايشان و شناختن و دانستن راه .روشنائى دانائى  هنادانى و رهنمائى ب
درمان   هاند تا ب پرورش گيتى و کسان آن پرداخته  هانند که بک. پيمبران چون پزشآن

 ،جاى گفتار نه کدر کردار و رفتار پزش .را چاره نمايند بيمارى بيگانگى ،يگانگى
و هرگز مرغ بينش مردمان  .زيرا که او بر چگونگى کالبد و بيماريهاى آن آگاه است

را با گذشته يکسان  کامروز پزش پس اگر رفتار .فراز آسمان دانش او نرسد  هزمين ب
و همچنين پيمبران  .چه که هر روز بيمار را روش جداگانه سزاوار ،بينند جاى گفتار نهن

بهر چه سزاوار آن  ،خورشيد تابان دانش درخشان نمودند  هرا ب يزدان هرگاه که جهان
روشنائى   هوز بود مردم را بسوى خداوند يکتا خواندند و آنها را از تيرگى نادانى بر

چه که  .پس بايد ديدۀ مردم دانا بر راز درون ايشان نگران باشد .دانائى راه نمودند
گشتگان و آسودگى درماندگان  همگى را خواست يکى بوده و آن راهنمائى گم

  است...
بکوشيد تا آنها را بآن درمان که ساختۀ دست تواناى  ،را بيمارى فراگرفته مردمان

  .يزدان است رهائى دهيد کپزش
کالبد  ،چنانکه او را پوشش بايد .اند گيتى را چون کالبد مردمان دانسته خردمندانْ 

هرگاه کهنه شود  .پس کيش يزدان جامۀ اوست .گيتى را هم پوشش داد و دانش شايد
هميشه کيش يزدانى  .هر گاهى را روش جداگانه سزاوار .جامۀ تازه او را بيارايد  هب
آفريده و او آفرينندۀ يکتا مردم را يکسان ... آنچه شايستۀ آنروز است هويدا و آشکار  هب

کوشش   هپس بلندى و پستى و بيشى و کمى بسته ب .را بر همۀ آفريدگان بزرگى داده
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ژالۀ  ،يارى بارى  هب ،اميدواريم که از زمين دل .هر که بيشتر کوشد بيشتر رود .اوست
حضرت بهاءاهلل  ٩٠...را از تيرگى آاليش بشويد بخشش اللۀ دانش برويد و مردم



 

  
۷  

  
  عربى؟  چرا به

چه که آنچه از زبان  .است کويتازى و پارسى هر دو ن .ديبارۀ زبان نوشته بود در
 امروز چون آفتاب .ديآ  ىن از هر دو ميو ا ،نده استيگو گفتار  هاند پى بردن ب  خواسته

د سزاوار يش نمائيرا ستا ن زبانيهر چه ا ،دا استيران آشکار و هويدانش از آسمان ا
  حضرت بهاءاهلل  ٩١.است

زبان خودشان   از ايرانيان انتظار دارند که آثار آسمانى بهائى تنها بهبسيارى 
زبان فارسى و عربى سخن  دو  پرسند: "چرا پيامبر ايرانى به  باشد. بنابر اين مى

گفته است؟" اين پرسش تنها از ايرانيان است، و اين پاسخ تنها براى آنها 
  نگاشته شده.

گذشته هر آئينى براى گروه  اين پرسش اين است که در  نخستين پاسخ به
ها و   خاصى آمده. اما در اين عصر، براى نخستين بار آئينى براى جميع ملت

  ها آمده است:  امت
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اى نبوده و نيست. بايد اهل عالم طرًّا   اين ندا و اين ذکر مخصوص مملکتى و يا مدينه
  حضرت بهاءاهلل  ٩٢آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمّسک نمايند.  به

حال سهم   ران حدود يک صدم جمعيت جهان است. با اينجمعيت اي
 چندين  بهفارسى نازل شده. مقدار اين آثار   آثار آسمانى بهائى بهمهمى از 
زبان مادرى خود  . اگر اعراب فقط يک کتاب آسمانى بهرسد  مىبرابر قرآن 

زبان مادرى خود دارند. پس مشکل  کتاب آسمانى به ها  دهدارند، ايرانيان 
  چيست؟

در زمان ظهور آئين بهائى، زبان عربى در ايران اهميت گذشته از اين، 
آن زبان   عربى تسلط نداشتند و به خاصى داشت. اگر دو موعود عصر ما به

گفتند، مورد اعتماد مردمان بخصوص علماى زمان قرار   سخن نمى
 گرفتند.  نمى

ور کرد پيامبرى توان تص آئين بهائى بر اسالم بنا شده و اسالم بر قرآن. آيا مى
  عربى عاجز باشد؟ خود را موعود قرآن خواند، اما از سخن گفتن يا نوشتن به

 گوينده مى عربى زبانى است بسيار غنى. غناِى زبان امکانات بيشترى به
دهد. اگر نقاش تعداد محدودى رنگ در اختيار داشته باشد، در اظهار هنر 

ظهور  تواند به ان که بايد نمىچن خود عاجز است. مثًال زيبايى طبيعت را آن
  رساند.

لسان فارسى و عربى هر دو   اهلل در اين ظهور به  لسان پارسى بسيار مليح است و لسان
  حضرت بهاءاهلل  ٩٣تکلم نموده، ولکن بسط عربى را نداشته و ندارد.

نظير آن براى بيان حقايق الهى و  بخاطر غناى زبان عربى و استعداد بى
ان آفريده است باى در آن ز بهائى زيبائى و سبک تازه معنوى، آثار آسمانى

ارش در زبان ديگر ممکن نيست. با استفاده از دو زباِن فصيح و هکه اظ
افزايد. اين   حد وافرى مى غناى ادبيات جهان به مليح، آثار آسمانى بهائى به
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سابقه و اين ثروت ادبى و معنوى بايد باعث شادى و  ارمغان نو و بى
 شود، نه موجب شکايت و ناشکرى.شکرگزارى 

چه زبانى، از  اه چطور سخن گويد، يا بهگ  آتصميم بر اينکه يزدان دانا و 
حدود حق و اختيار ما خارج است. فرض کنيم در جشن بزرگ و با شکوهى 
مهمانيم. انتظار ما از مهماندار چيست؟ که در نهايت ادب و محبت و 

ا را براى ما مهيا سازد. آيا حق اين را ه مالطفت ما را بپذيرد و برترين طعام
هم داريم که بگوئيم چه لباسى بپوشد؟ اگر مهماندار با دو گونه لباس ظاهر 

شکوه گشاييم؟ اگر اين حق و   شد، با ماست که بر او خرده گيريم و زبان به
  دهيم، پس ايراد گرفتن از پروردگار براى چه؟  مى مهمان دار  اختيار را به

گويند، سپس بما   از مؤثر و جامع بودن زبان عربى سخن مى در اين گفتار،
  آموزند که انتخاب زبان در دست خداست، نه در دست ما:  مى

اکثر احيان اين لغت جارى و  اين لغت [عربى] مؤثر و جامع است. لذا از قلم اعلىٰ 
لسان پارسى اصلى...يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد و هوالمقدر   نازل، و گاهى به

  حضرت بهاءاهلل  ٩٤لقدير.ا

عربى کارى است معجزآسا و   ههائى چون آثار آسمانى بهائى ب  هايجاد نوشت
نظير که بدون مدد پروردگار امکان پذير نيست. گفتار خدا بزرگترين معجزۀ   ىب

دهد. با اينکه رسول   ىخداست. قرآن مجيد بارها باين حقيقت گواهى م
قرآن را بزرگترين نشانۀ مقام آسمانى  زبان مادرى سخن گفتند، يزدان  هاکرم ب

آورد. فرض کنيد رسول اکرم عالوه بر قرآن،   ىشمار م  هآن پيامبر بزرگ ب
زبان فارسى. آيا مسلمين   هآفريدند در کمال زيبائى، اما ب  ىکتاب ديگرى م

 ها  باليدند؟ آيا آنرا مدار برترِى اسالم بر ساير آئين  ىآن کتاب نم  هعالم ب
آوردند؟ آيا   ىشمار نم  ها آنرا بزرگترين معجزۀ پروردگار بشمردند؟ آي  ىنم

 
   ٰدر ايشان. "حضرت بهاءاهلل، خاصه "روح اعظم الهى  : اشاره بهقلم اعلى  
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زبانى ناآشنا با چنان   هگفتند "هرگز در تاريخ بشر سابقه نداشته که کسى ب  ىنم
 اى بيافريند"؟  هزيبايى سخن گويد و سبک تاز

ساله که عربى نخوانده  ۲۵حضرت باب را در نظر آوريد. آن جواِن تاجِر 
سال در نهايت فصاحت و  ٦جلد، در مدت  ۲۰بود، آثار بسيارى بيش از 

عربى نازل فرمود. از نظر زيبائى و کمال، بين آن آثار و قرآن تفاوتى   هبالغت ب
توان تصور کرد؟ اگر پيامبرى   ىاى از اين بزرگتر م  هتوان يافت. آيا معجز  ىنم
چندى آن مردۀ زنده شده باز بميرد. زمان  اى را زنده کند، پس از  همرد

پايان   زندگى او بس کوتاه است. اما دوران زندگانى گفتار پروردگار هرگز به
نرسد. بهار پر برگ و بارى است که هرگز خزان نبيند. تا زمان باقى است و 

بيند و   چشم خود به  هجهان برقرار، هر انسانى تواناست که آن معجزه را ب
  بسنجد.
  شوند، اما گفتار پروردگار هميشه باقى و پايدار است.  و گل پژمرده مىگياه 

  ٨، آيه ٤٠اشعيا، فصل   
اى است بس   معجزه ،مادرى خود غيرِ  زباِن   هپس گفتار دو موعود عصر ما ب

مردم جهان. اين بايد جاى شگفتى و   هنظير از نزد يزدان ب  ىبزرگ و ارمغانى ب
  گيرى.  هخردشکرگزارى باشد، نه موجب شکايت و 
فارسى. زبان فارسى از نظر شعر بسيار   هچند کلمه در بارۀ آثار آسمانى بهائى ب

بينيد   هاند. ب  هغنى است. انگار اين زبان را از آغاز روزگار براى شعرا ساخت
چقدر شعراى طراز اول داريم، شعرائى که مثلشان در عالم نيست. اگر تمام 

بگذاريم و آثار شعراى بزرگ ايران  طرف آثار شعراى بزرگ جهان را در يک
را در طرف ديگر، خواهيم ديد که پرتو آنهمه شعراى بزرگ در برابر شعراى 
ايران چون درخشش ستارگان در برابر خورشيد است. اما اگر اين مقايسه را 

گيريم. در تاريخ   ىعکس م  هعمل آوريم، نتيجه ب  هنويسان ايران ب در مورد نثر
آوريم؟ اين   ىچند نويسندۀ بزرگ بخاطر م ،ات ايرانچند هزار ساله ادبي
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تفاوت فاحش بين شعر و نثر از کجاست؟ علل بسيار در کار است. دو علت 
  کمبود لغات آن.و ديگر  ،رسند: يکى ساختمان زبان فارسى  ىنظر م  همهم ب

رسند، اين دو ضعف نثر فارسى را   ىصد جلد مبرابر با آثار آسمانى بهائى که 
کنند. با معرفى کلمات و ترکيبات تازه، زبان مادرى ما را در   ىجبران م

 هاى  واژهرسانند. هم   ىحد زيبائِى اشعاِر شعراى بزرگ ما م  هشيرينى و کمال ب
را با هم  ها  واژهدهند چطور آن   ىو هم بما نشان م افزايند  ىفارسى م  هتازه ب

نثر بيافرينيم.  طورى که همان کمال و زيبائى شعر فارسى را در  هب ،بياميزيم
حدى مهم که شايسته يک کتاب جداگانه   هاين مسئله بقدرى وسيع است و ب

در اين ميدان  ،شناسان دوستان و زبان است. شکى نيست که در آينده، زبان
فرسائى بسيار کنند. در آن زمان، ايرانيان قدر و مقام و زيبائى و غناى آثار  قلم

  ناخت.فارسى خواهند ش  هآسمانى بهائى را ب
شايسته است ما ايرانيان قدر زبان خود را بدانيم و افتخار کنيم که پروردگار با 

مردم   آن گنجى سرشار به  گفتار خود، بار ديگر زبان فارسى را زنده نموده و به
جهان بخشيده است. جاى شکرگزارى و شادى بسيار است که پيامبرى با 

سخن گفته، و در کمال  دو زبان  " براى عامۀ مردم عالم بهخبرى بزرگ"
زيبائى و اعتدال، پارسى و تازى را چون شير و شکر بهم آميخته است، 

  شيرينى از پارسى و غنا از تازى.

  ت يزدان:سنّ 
  ماشات با بندگانمُ 

حدى   هاى الهى، مماشات با بندگان است. عشق خدا بما به  از جمله سنت
شرايط زندگانى ما حد فهم و استعداد و محيط و   است که آئين خود را به

  دهد.  تطبيق مى
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    ٩٥حسب استعداد سائل و اعتقاد آن زمان نازل شده.  در آيات، بعضى مسائل به
  حضرت عبدالبهاء  

تغيير برخى از احکام الهى در دوران زندگانى پيامبران، نمونه بارزى از سنت 
مماشات يزدان با بندگان است. مثًال بنابر آيات قرآن، حرمت مشروبات 

  اجرا رسيد:  در سه مرحله به الکلى
 .مشروبات الکلى فوائدى دارند و مضراتى، اما ضرر آنها بيشتر است 
 دعا و نماز نپردازيد.  هنگام مستى، به 
 اند.  مشروبات الکلى بر شما حرام 

حضرت باب نيز در آغاز، احکام قرآن را تأييد فرمودند تا "مردم مضطرب 
  نشوند":
حکم فرمود تا آنکه مردم مضطرب نشوند از کتاب  احکام قرآن در کتاب اّول  و به

  حضرت باب  ٩٦اند غافل نمانند  جديد و امر جديد...و از آنچه براى آن خلق شده

مماشات خداوند با بندگانش الگوئى است براى زندگانى ما. ما نيز بايد در 
کمال حکمت و مماشات با يکديگر رفتار نمائيم. خاصه در اشاعۀ آئين 

 خبر بزرگايت مهربانى و مالطفت و رعايت استعداد شنونده، الهى، در نه
  مردمان برسانيم. از اين نمونه آيات در آثار بهائى بسيار است:  را به

شود ناظر باشيد و   آنچه مصلحت امر [آئين الهى] مشاهده مى  کمال حکمت به  بايد به
  حضرت بهاءاهلل  ٩٧عامل گرديد.

هاى اين   گى  يکى از ويژههاى عصر قاجار سبک خاصى داشت.   نوشته
جاى فارسى بود. زبان مردمان فرهيخته   هاى عربى به  سبک، بکار بردن واژه

آن زمان، خاصه علما و پيشوايان، چنين بود. بديهى است براى رشد بذر 
زبانشان سخن گفت. واّال   گفتگو با آن مردمان، بايد به ايمان در آن زمان و

 
  االسماء.  نخستين کتاب حضرت باب: قيّوم  اشاره به 
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شد. بنابراين بيشتر آثار آسمانى آئين   مى اين خود مانعى ديگر بر موانع ديگر
زبان مصطلح   فارسى نيز بنابر سبک آن زمان نازل گشته. گفتگو به  بهائى به

بندگان و مماشات   اى آشکار از فضل و رحمت يزدان به  ميان مردمان نشانه
تفصيل   به ۱۰در فصل  يعنى رعايت حکمت با آنان است. اين مطلب مهم

  است.مورد بحث قرار گرفته 

  دين ستيزى
بخاطر رويدادهاى عصر ما، خاصه رفتار ناهنجاِر گروهى از مسلمانان 

اسالم بدبين   دين و ايمان، خاصه به  ، مردمان بهوجدان و ماجراجو  بى
  دانند، نه از مردمان ظالم و خودبين.  اند. آنها گناه را از دين مى  شده

از پيروان يک  آيا عادالنه است که بخاطر ظلم و ستم از جانب معدودى
عامه دينداران بدبين شويم؟ اين تفکر که در خاطر بسيارى از   دين، نسبت به
گسترش يافته عادالنه نيست. مردمان ظالم و مستبد در دين   مردمان نسبت به
  ها در همه عصرها بوده و هستند.  ها و آئين  ميان همه ملت
پيکار بسر  هاى پيشين، کشورهاى جهان پيوسته در جنگ  و  در طى هزاره

ها ميان کشورهاى جهان چه بوده؟ کره شمالى را   اند. سبب اين جنگ  برده
ميهنان خود   حاکمان آن کشور در نهايت ظلم و استبداد بر هم در نظر گيريد.
کنند. صدها هزار نفر از ساکنانش از گرسنگى جان داده و   حکومت مى

ها در عالم   بزرگترين ارتشتأسيس يکى از   دهند، با اينحال حاکمانش به  مى
ترين آزمايشگاه   اند. کره شمالى بهترين و خالص  و تسليحات اتمى پرداخته

مردم دهد که رفتار و پندار و گفتار   اين آزمايشگاه بما نشان مىدينى است.   بى
  دين چگونه است.  بى



١٢٠  چرا بهائيم؟ 
 
  

 

قتل   نفر از مردم آمريکا را به ٣٠٠٠نام القائده حدود   گروهى مخرب به
گويند حافظه   اى در دنيا برپا کرد! مى  اين کشتار چه هنگامه رساندند.

هاى داخلى آمريکا، تنها بخاطر   تاريخى انسان کوتاه است. در جنگ
نفر کشته شدند. چرا اينگونه کشتارها را فراموش  ٠٠٠,۷۵۰تعصب نژادى، 

  انسان است؟ رنگ پوستگوئيم مشکل دنيا،   کنيم؟ چرا نمى  مى
قدرت رسيد،   اند. وقتى يکى از آنها به  قبيله تشکيل يافتهمردم ُرواندا از دو 

حاکمانش تصميم گرفتند که قبيله ديگر را بکلى محو کنند. در اين کشتار، 
  است؟ قبيله گوئيم: مشکل عالم  قتل رسيدند. چرا نمى  نفر به ۰۰۰,۸۰۰ حدود

ها مليون نفر از هموطنان خود   دين روسيه و چين موجب قتل ده  حاکمان بى
َکِمروژ،" وقتى در کمبوجيه   نام "  دين، به  دند. گروهى ديگر از مردم بىش
قدرت رسيدند، حدود يک مليون نفر از مردم تحصيل کرده و هنرمند را   به

  است؟ دينى  بىمشکل عالم گوئيم:   کشتند. چرا نمى
کمک مليونها نفر از ساکنان اروپا، موجب مرگ شش مليون يهودى و   هيتلر به

مليون نفر کشته شدند.  ۵٠الملل دّوم شد. در آن جنگ حدود   جنگ بين
سازى جهان از نژاد غير آريا بود. چرا   هدف هيتلر و طرفدارانش پاک

  است؟ نژاد پرستىگوئيم مشکل عالم   نمى
دفاع آن کشور   چين، صدها هزار نفر از ساکنان بى  ها در يک حمله به  ژاپونى

تعّصب گوئيم مشکل بشر   را نمىقتل رساندند. چ  را در نهايت قساوت به
  است؟ وطنى

کشور ونزوئال آزمايشگاه ديگرى از تمايالت حاکمان خودخواه و نادان 
هاى اخير   ترين ذخائر نفت در دنياست. در سال  است. اين کشور داراى غنى

اند. در آن   بهره  دست مردمانى افتاده که از خرد و وجدان بى  حکومت آن به
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و جنايت و فقر و بيکارى از حد تصور خارج است. کشور غنى، ظلم و فساد 
کشورهاى ديگر در   ترک وطنند، گروه گروه به  مردم تحصيل کرده که قادر به

اى با عقايد مذهبى آنان ندارد. چرا   . رفتار اين حاکمان کمترين رابطهگريزند
  است؟ نادان و خودخواهگوئيم مشکل دنيا مردم   نمى

مقاومت و شجاعت مردم کرمان، جنايتى آغا محّمد خان قاجار بخاطر 
سابقه است. بخاطر انتقام از مردم شجاع آن   مرتکب شد که در تاريخ بشر بى

 جوئى  انتقامگوئيم مشکل جهان   شهر، هزاران نفر از آنان را کور کرد. چرا نمى
  است؟
هاى اخير در کنگو، بخاطر کسب قدرت، حدود چهار مليون نفر   در سال

قتل رسانيد.   هاى سمى، هزاران نفر از کردها را به  با بمب کشته شدند. سّدام
ايران حمله کرد. در اين جنگ، يک   بخاطر کسب قدرت و نه بخاطر دين به

مليون از ايرانيان کشته و زخمى شدند. اسکندر جنگجو و خرابکار موجِب 
ترين قصر جهان،   گناه و خرابى زيباترين و پر شکوه  مرگ هزارها نفر مردم بى

کسب قدرت و کشور گوئيم: مشکل جهان   چرا نمىشد. ،ر هخامنشىقص
  است؟ گشائى

در سراسر عالم، بخاطر مشروبات الکلى، صدها هزار نفر در تصادفات 
. تنها در کشور مکزيک، بخاطر مواد دهند  جانشان را از دست داده و مى

اند. چرا   قتل رسيده  نفر به ۰۰۰,۳۰مخّدره، در چند سال اخير حدود 
  است. الکل و مواد مخّدرهگوئيم: مشکل عالم   نمى

مشکل جهان دين و دهند که   ها نمونه ديگر بما نشان مى  ها و ده  اين نمونه
ها،   مشکل اصلى، خاّصه سبب جنگ و دشمنى ميان ملت ايمان نيست.
جوى   ظالم و جاه بين و زودباوِر تودۀ مردمان، و نفس  نفس نزديک همکارى ميان

رسند. اين   حکومت و قدرت مى  که با تزوير و ريا به پيشوايان استزمامداران و 
  افزا سرنوشت مردم دنيا را همواره در اختيار داشته:  ترکيب غم
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 قدرت و ثروت  عشِق زمامداران و پيشوايان به 
 انديش و نادان و سکوت و   پشتيبانى از آنان از جانب مردمان ساده

 عدم دخالت از ساير مردمان
 ن، سرنوشت عالم انسانسوختن و ساخت  

اند.   نگر را با صفت "اّماره" توصيف نموده  عرفا نفس خودخواه و نزديک 
بدى و شر.   يعنى: بسيار امر کننده و تحريک کننده به اّمارهبنابر کتاب لغت، 

دها. نخستين و   کار، خود را زيبا و خردمند جلوه مى  اين نفس مکار و پنهان
است. توانائى ما در دانش و دانائى  گاهى  آ نيرومندترين دشمن آن دانائى و

ماست. انسان شناسى، خدا شناسى، و خدا دوستى، نخستين گام در راه 
  نگر انسان است.  جو، و خود شيفته، و نزديک  غلبه بر نفس نادان، جاه

طلب و ماجراجو که   ها خاصه مردم جاه  نفس اّماره کم و بيش در همه انسان
رسند فعال است. هدف انسان شناسى و   حکومت مىقدرت و   با مکر و ريا به

خدا شناسى، نابودى اين نفس است. بجاى اينکه دين را متهم کنيم، بايد 
 انسان اندازيم و اين دشمن درون را در روحمان بشناسيم.  نخست نظرى به

خودبين  نادان و نگر و  يکدآرى، مشکل بزرگ عالم از نفس خود شيفته و نز
  .و ايمان ينانسان است، نه از د

  گونه دعا و تقاضا بايد پيوسته از دل ما و دهان ما برآيد:  اين
اْي َربِّ َتَرى ِعباَدَك اَسرآَء ِباياِدي اْنُفِسِهْم َواْهوأِِهْم َخلِّْصُهْم يا الِهي ِبُسلْطاِنَك 

  حضرت بهاءاهلل  ٩٨.َوقُْدَرِتَك 
نيرو و   نفسانى خود اسيرند. بههاِى   بينى که بندگانت در دست هوس  اى پروردگار! مى

  قدرت خود آنها را رهائى بخش.
  حضرت بهاءاهلل  ٩٩ال َتَدعنى بنفسى ٔالنّها اَّمارة بالّسوء.

  دهد.  آنچه نارواست مرا امر مى  (اى پروردگار) مرا با نفسم تنها مگذار. زيرا به
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ش يت خوبيزار کن و گرفتار محبّ  از نفس و هوىٰ  !اى محبوب مهربان!...اى پروردگار
دى آزاد ياز هر ق ،ميراه تو پو ،خوى تو خواهم ،ميروى تو جو ،فرما تا از خود بگذرم

  حضرت عبدالبهاء  ١٠٠...شوم

بخاطر رويدادهاى عصر ما، خاصه رفتار ناهنجاِر گروهى از مسلمانان 
اسالم بدبين   دين و ايمان، خاصه به  ، مردمان بهوجدان و ماجراجو  بى
  دانند، نه از مردمان ظالم و خودبين.  از دين مىاند. آنها گناه را   شده

آيا عادالنه است که بخاطر ظلم و ستم از جانب معدودى از پيروان يک 
عامه دينداران بدبين شويم؟ اين تفکر که در خاطر بسيارى از   دين، نسبت به
گسترش يافته عادالنه نيست. مردمان ظالم و مستبد در دين   مردمان نسبت به

  ها در همه عصرها بوده و هستند.  ها و آئين  تميان همه مل
هاى پيشين، کشورهاى جهان پيوسته در جنگ  و پيکار بسر   در طى هزاره

ها ميان کشورهاى جهان چه بوده؟ کره شمالى را   اند. سبب اين جنگ  برده
ميهنان خود   حاکمان آن کشور در نهايت ظلم و استبداد بر هم در نظر گيريد.
صدها هزار نفر از ساکنانش از گرسنگى جان داده و کنند.   حکومت مى

ها در عالم   تأسيس يکى از بزرگترين ارتش  دهند، با اينحال حاکمانش به  مى
ترين آزمايشگاه   اند. کره شمالى بهترين و خالص  و تسليحات اتمى پرداخته

مردم دهد که رفتار و پندار و گفتار   اين آزمايشگاه بما نشان مىدينى است.   بى
  دين چگونه است.  بى

قتل   نفر از مردم آمريکا را به ٣٠٠٠نام القائده حدود   گروهى مخرب به
گويند حافظه   اى در دنيا برپا کرد! مى  رساندند. اين کشتار چه هنگامه

هاى داخلى آمريکا، تنها بخاطر   تاريخى انسان کوتاه است. در جنگ
کشتارها را فراموش نفر کشته شدند. چرا اينگونه  ٠٠٠,۷۵۰تعصب نژادى، 

  انسان است؟ رنگ پوستگوئيم مشکل دنيا،   کنيم؟ چرا نمى  مى
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قدرت رسيد،   اند. وقتى يکى از آنها به  مردم ُرواندا از دو قبيله تشکيل يافته
حاکمانش تصميم گرفتند که قبيله ديگر را بکلى محو کنند. در اين کشتار، 

  است؟ قبيله گوئيم: مشکل عالم  قتل رسيدند. چرا نمى  نفر به ۰۰۰,۸۰۰ حدود
ها مليون نفر از هموطنان خود   دين روسيه و چين موجب قتل ده  حاکمان بى

َکِمروژ،" وقتى در کمبوجيه   نام "  دين، به  شدند. گروهى ديگر از مردم بى
قدرت رسيدند، حدود يک مليون نفر از مردم تحصيل کرده و هنرمند را   به

  است؟ دينى  بىلم مشکل عاگوئيم:   کشتند. چرا نمى
کمک صدها هزار نفر از مردمان متمدن اروپا، موجب مرگ شش   هيتلر به

مليون نفر  ۵٠الملل دّوم شد. در آن جنگ حدود   مليون يهودى و جنگ بين
سازى جهان از نژاد غير آريا   کشته شدند. هدف هيتلر و طرفدارانش پاک

  است؟ نژاد پرستىگوئيم مشکل عالم   بود. چرا نمى
ميان کشته شدگان حدود يک مليون کودک بودند که حتى معناى دين و در 

 رحمى و قساوت قلب  بىگوئيم مشکل دنيا   دانستند. چرا نمى  مذهب را نمى
  است؟
دفاع آن کشور   چين، صدها هزار نفر از ساکنان بى  ها در يک حمله به  ژاپونى

تعّصب گوئيم مشکل بشر   قتل رساندند. چرا نمى  را در نهايت قساوت به
  است؟ وطنى

کشور ونزوئال آزمايشگاه ديگرى از تمايالت حاکمان خودخواه و نادان 
هاى اخير   ترين ذخائر نفت در دنياست. در سال  است. اين کشور داراى غنى

اند. در آن   بهره  دست مردمانى افتاده که از خرد و وجدان بى  حکومت آن به
از حد تصور خارج است.  کشور غنى، ظلم و فساد و جنايت و فقر و بيکارى

کشورهاى ديگر در   ترک وطنند، گروه گروه به  مردم تحصيل کرده که قادر به
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اى با عقايد مذهبى آنان ندارد. چرا   . رفتار اين حاکمان کمترين رابطهگريزند
  است؟ نادان و خودخواهگوئيم مشکل دنيا مردم   نمى

ان، جنايتى آغا محّمد خان قاجار بخاطر مقاومت و شجاعت مردم کرم
سابقه است. بخاطر انتقام از مردم شجاع آن   مرتکب شد که در تاريخ بشر بى

 جوئى  انتقامگوئيم مشکل جهان   شهر، هزاران نفر از آنان را کور کرد. چرا نمى
  است؟
هاى اخير در کنگو، بخاطر کسب قدرت، حدود چهار مليون نفر   در سال

قتل رسانيد.   نفر از کردها را به هاى سمى، هزاران  کشته شدند. سّدام با بمب
ايران حمله کرد. در اين جنگ، يک   بخاطر کسب قدرت و نه بخاطر دين به

مليون از ايرانيان کشته و زخمى شدند. اسکندر جنگجو و خرابکار موجِب 
ترين قصر جهان،   گناه و خرابى زيباترين و پر شکوه  مرگ هزارها نفر مردم بى

کسب قدرت و کشور وئيم: مشکل جهان گ  چرا نمىشد. ،قصر هخامنشى
  است؟ گشائى

در سراسر عالم، بخاطر مشروبات الکلى، صدها هزار نفر در تصادفات 
. تنها در کشور مکزيک، بخاطر مواد دهند  جانشان را از دست داده و مى

اند. چرا   قتل رسيده  نفر به ۰۰۰,۳۰مخّدره، در چند سال اخير حدود 
  است. و مواد مخّدرهالکل گوئيم: مشکل عالم   نمى

هاى روانى   بنابر آخرين آمار، در انگلستان، چهل درصد از کودکان از آسيب
  است؟ کودک آزارىگوئيم مشکل جهان،   برند. چرا نمى  و احساسى رنج مى

ها آمار   اى از درياى پر طالطم دنياست. اين آمار و ده  اين "چراها" تنها قطره
مشکل اصلى،  جهان دين و ايمان نيست.مشکل دهند که   ديگر بما نشان مى

بين و   نفس نزديک همکارى ميانها،   خاّصه سبب جنگ و دشمنى ميان ملت
 زمامداران و پيشوايان گروهى از جوى  ظالم و جاه زودباوِر تودۀ مردمان، و نفس
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رسند. اين ترکيب   حکومت و قدرت مى  که با تزوير و ريا به است طلب  جاه
  دنيا را همواره در اختيار داشته:افزا سرنوشت مردم   غم

 قدرت و ثروت  عشِق زمامداران و پيشوايان به 
 انديش و نادان و سکوت و   پشتيبانى از آنان از جانب مردمان ساده

 عدم دخالت از ساير مردمان
 سوختن و ساختن، سرنوشت عالم انسان  

 اند.  نگر را با صفت "اّماره" توصيف نموده  عرفا نفس خودخواه و نزديک 
بدى و شر.   يعنى: بسيار امر کننده و تحريک کننده به اّمارهبنابر کتاب لغت، 

دها. نخستين و   کار، خود را زيبا و خردمند جلوه مى  اين نفس مکار و پنهان
است. توانائى ما در دانش و دانائى  گاهى  آنيرومندترين دشمن آن دانائى و 

ماست. انسان شناسى، خدا شناسى، و خدا دوستى، نخستين گام در راه 
  نگر انسان است.  جو، و خود شيفته، و نزديک  غلبه بر نفس نادان، جاه

طلب و ماجراجو که   ها خاصه مردم جاه  نفس اّماره کم و بيش در همه انسان
رسند فعال است. هدف انسان شناسى و   قدرت و حکومت مى  با مکر و ريا به

خدا شناسى، نابودى اين نفس است. بجاى اينکه دين را متهم کنيم، بايد 
 انسان اندازيم و اين دشمن درون را در روحمان بشناسيم.  نخست نظرى به

خودبين  نادان و نگر و  يکدآرى، مشکل بزرگ عالم از نفس خود شيفته و نز
  .انو ايم انسان است، نه از دين

  گونه دعا و تقاضا بايد پيوسته از دل ما و دهان ما برآيد:  اين
اْي َربِّ َتَرى ِعباَدَك اَسرآَء ِباياِدي اْنُفِسِهْم َواْهوأِِهْم َخلِّْصُهْم يا الِهي ِبُسلْطاِنَك 

  حضرت بهاءاهلل  ١٠١.َوقُْدَرِتَك 
نيرو و   خود اسيرند. بههاِى نفسانى   بينى که بندگانت در دست هوس  اى پروردگار! مى

  قدرت خود آنها را رهائى بخش.
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  حضرت بهاءاهلل  ١٠٢ال َتَدعنى بنفسى ٔالنّها اَّمارة بالّسوء.
  دهد.  آنچه نارواست مرا امر مى  (اى پروردگار) مرا با نفسم تنها مگذار. زيرا به

ش يبيزار کن و گرفتار محبّت خو از نفس و هوىٰ  !اى محبوب مهربان!...اى پروردگار
دى آزاد ياز هر ق ،ميراه تو پو ،خوى تو خواهم ،ميروى تو جو ،فرما تا از خود بگذرم

  حضرت عبدالبهاء  ١٠٣...شوم

مسلمانان نيست. همه   دورى مردمان از خدا و وضع اسفبار آنان منحصر به
بينى   هاى آسمانى، سقوط وجدانى پيروان خود را در عصر ما پيش  کتاب
اى از آگاهى گوينده آنهاست. آيا از   ود نشانهها خ  بينى  اند. اين پيش  نموده

  بينى نمود:  توان سقوط مسلمانان و دورى آنان را از قرآن پيش  اين روشنتر مى
  ٣٠سوره فرقان، آيه   .َيا َربِّ ان َقْوِمي اتَخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا

  !اند  قرآن دورى جسته اين ! اين قوم من [مسلمين] ازمن اى پروردگار: ۱ترجمه 
  اند!  يقين اين قوم من، قرآن را ترک گفته  : اى پروردگار من! به٢ترجمه 

  اند:  خبر قرآن را تأييد و تأکيد فرموده البالغه  نهجحضرت امير نيز در 
بددالِن  لرزه درآيد...  هزير بار خون و خونريزى و فرياد جنگ، سخت ب  هزمين و زمان ب

خشكى   هچشمۀ پاك راستى، ب.انديشاِن خوشرو اندك گردند.زشترو فراوان و نيك 
دل،   هزبان، تظاهر كنند و ب  هنشيند و رودخانۀ دروغ و پستى طغيان كند. مردم ب

 اسالم پوستين واژگونِ  و سرانجام بر تن پاك و آراستۀ...يكديگر را دشمن دارند
  امير مؤمنان  ١٠٤ناموزون بپوشانند.

جاودانى، يعنى اسالم،  حياِت  سيد كه ساغِر آِب اى مردم! بزودى زمانى خواهد ر
  امير مؤمنان   ١٠٥گون شود و ديگر چيزى از آن باقى نماند!  واژ

حضرت مسيح وضع اسفبار مردم عصر ما از جمله پيروان خود را با وضع 
  اند:  مردمان در زمان حضرت نوح مقايسه فرموده
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درست همانطور که در زمان در آن زمان مردم دنيا سرگرم عيش و نوش خواهند بود. 
نوح، پيش از آمدن طوفان بودند. در آن زمان بسيارى از مردمان ايمانشان را از دست 

  ٣٧-٣٨، آيات ٢٤انجيل متى، فصل   دهند.  مى

  گفت؟  اگر دين زبان داشت بما چه مى

  نام من دين است
  مرا درست بشناسيد!

ن پاک پروردگار. از درود بر شما جويندگان راه راستى! نام من دين است، دي
ام، اما افسوس که آن زمان پايان يافته. در   ديرباز من يار و راهنماى شما بوده

شنويد و پيوسته   گوئيد و مى  ها مى  اين عصر پر آشوب و پر بال درباره من بدى
ها از من نيست. از   آالئيد. اما بخدا سوگند، آن بدى  غيبت من مى  زبان به

و هستى من. آنچه در ميان شما شايع است غيبت من است، نه از حضور 
  جز تهمت و دروغ چيزى نيست.

اى   کمترين بهره دين و ايمانزنند، از   کارهاى زشت دست مى  آنهائى که به
سازند.   دروغ مرا متهم مى  نهند و به  ندارند. اين دورويان نام مرا بر خود مى

که جميع مردم ام که اگر کسى را بکشيد، مانند آن است   آنها گفته  من به
جميع مردم   ايد. و اگر کسى را زنده کنيد مانند آن است که به  عالم را کشته

گيرند تا   ايد. اما اين دورويان گفتار مرا ناديده مى  عالم زندگى بخشيده
شمرند. هم خود   واب مىثگناه را الزم بلکه   آنجا که کشتن دگرانديشان بى  به

ترين   ام که گرامى  من گفته معصوم را.دهند و هم مردم پاک و   کشتن مى  را به
ترين شماست. مؤمنين با تقوٰى حتى از رنجاندين   شما نزد خدا با تقوىٰ 

  گناهان.  کشتن بى  ديگران روگردانند، تا چه رسد به
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تا مرا  افسوس که شما سخت گرفتاريد و فرصت پژوهش و تحقيق نداريد
دانيد و مرا   قت مىگويان را حقي  . افسوس که حرف اين دروغدرست بشناسيد

شمريد. آخر در کدام دادگاه، قاضى با شنيدن گفتار يک وکيل   مقّصر مى
راستى و درستى و محبت و عدالت   ها را به  دهد؟ من انسان  مدافع رأى مى

  دشمنى و ظلم و عداوت.  خوانم، نه به  مى
گله مردمان نادان و   نما با حربه فريب و ريا به  هاى ميش  بعضى از گرگ

افتند، و هرچه دارند از دين و ايمان گرفته تا مال و منال اين   انديش مى  ساده
برند. اين دنيا پرستان شيرين زبان دشمنان منند، نه   مىيغما   جهان همه را به

  الطريقند، نه يار و رفيق.  دوستان من. آنها قطاع
گناهم و   من نسبت ندهيد. من بى  خدا رفتار زشت اين دورويان را به  تو را به

دين و ايمان سخت برى و بيزار. من   از رفتار و گفتار و پندار متظاهران به
مظلومم و معصوم. ايکاش وکيلى داشتم خوش بيان که در دادگاه افکار و 

کرد. اما افسوس که در اين   گاه و نادان از من دفاع مى  وجدان مردمان نا آ
تار درست و عصر پر بال، مردمان سخت گرفتار نان و آبند، نه در فکر گف

  واب.ث
  خواستار آگاهى و رستگارى شما

  دين پاک و پيراسته،
  آنطور که خدا خواسته

  



 



 

  
٨  

  
  اى از آيات گزيده

  عربى حضرت بهاءاهلل
  فارسى مضمون آنها بهو 

ست قدر آن که ا حال مالحظه فرمائيد چه مقدار عظيم است شأن آيات و بزرگ
را آن سلطان احديّه  يئىو هيچ ش ،آن ختم فرموده  هب...را حّجت بالغه و برهان کامل
 ۀمنزل  هحجج و دالئل آيات ب ۀچه ميان .آن شريک نفرموده  هدر اظهار حّجت خود ب

هيچ  ...ست حّجت باقيه و برهان ثابتا و آن .نجوم ۀمنزل  هشمس است و سواى آن ب
آنچه   هبايد از امر الهى نگذريم و ب...آن نرسد و هيچ امرى بر آن سبقت نگيرد  هفضلى ب

  حضرت بهاءاهلل  ١٠٦ حّجت خود قرار فرموده راضى شويم و سر بنهيم

اى است که   ظمت و هيمنهبعضى از آثار حضرت بهاءاهلل را چنان قدرت و ع
هاى اين مجموع از اين آثارند. آيا   چشم روزگار شبهش را نديده. برگزيده
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زبانى ديگر درآورد؟   هکسى تواند که چنين کلمات لطيف و مقتدر و زيبا را ب
بيان از وصفش عاجز و قلم عاطل و باطل است. با اينحال شايد از اين باغ 

اتّکاء   گلى آوردن گناه نباشد. تنها به اى چيدن و از اين گلشن دسته  خوشه
داشتم و رقم   فضلش در اين راه قدم گذاشتم. واّال هرگز قلم بر نمى  به

کران را با قطره چه مناسبت، و پرتو خورشيد تابان را با   زدم. درياى بى  نمى
بيان ملهمش "ترجمۀ کلمه   شعلۀ لرزان شمع چه مشابهت؟ و چون بنا به

تنها مضمون و منظور  ١٠٧صليه مالحتى نداشت"کلمه مطابق فطرت ا  به
  آيات مسطور آمد.

گوئيد   اند که اگر راست مى  در قرآن کريم، منکرين چنين خطاب شده
اى شبيه اين کتاب بياوريد تا سستى اّدعايتان بر مال شود. اين آيات که   سوره
قلم دو پيامبر عصر ما از ملکوت بقا آمده، شاهدند   سبک و سياق قرآن به  به

  بر عظمت و ابّهت گفتار  پروردگار.
اگر با زبان عرب آشنائيد، اصل اين آيات را با قرآن قياس کنيد، واّال ترجمۀ 
آنها را. اين کلمات با شکوه و پر قدرت گويا بر آنند که بشر هرگز بدين سياق 
سخن نگفته است. فرق سخن انسان با يزدان چون فرق زمين است با 

کار و آفتاب   از آن. اوج ماه را با عمق چاه چه آسمان، بلکه تفاوت بيش
  تاب چه نسبت.  جهانتاب را با شمع بى

 
و انّک انت يا هدهدالّسبا اذهب بکتابى الى مداين اهلل و ان يسئلک الّطيور عن 
طيرالقدس قل انّى ترکتها حين الّتى کانت تحت مخاليب االنکار و منسراالشرار و ما 

 الّذى خلقه و سّواه و جعله سراج جماله بين الّسموات کان عنده من ناصر اّالاهلل
  واالرض...
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و ان وجدت احدًا من احبّائى و يسئل منّى قل تاهلل انّى خرجت عن مدينة الّسجن 
حين الّذى کان الحسين مطروحًا على االرض و کان رکبة الّشين على صدره و يريدان 

ينتظر بان يرفقه على الّسنان... فى تلک يقطع رأسه و کان الّسنان واقفًا تلقاءالرّأس و 
الحالة رايت شفتاه يتحرّک و ينظر بطرفه الى الّسماء بلحاٍظ تقطع عنه القلوب و عن 

  ورائها قلب اهلل المهيمن العزيز القيّوم.
و انّى تقرّبت رأسى الى شفتاه سمعت بانّه تحت الّسيف يقول يا قوم تاهلل ما نطقت 

طق منطق الّطور فى صدرى المقّدس االصفى تاهلل لن تشتبه بينکم عن الهوى بل بما ن
  آيات اهلل بشيئى عّما قّدر فى جبروت القضاء و عّما کان فى االخرة واالولى.

و انتم يا مٔالالّشرک فاستنشقوا هذه االيات الّتى نزلت من جبروت الّذات من مالک 
زيز  اذًا فارحموا عليه االسماء والّصفات ان وجدتم منها رائحة القميص عن يوسف الع

  و التقتلوه باسياف الغّل...
قد جئت عن منبع العظمة والجالل و مخزن الرّفعة واالجالل بآيات الّتى ما ظهرت 

  حرف منها فى الملک و هذاالّلوح برهانى بينکم و لکم و عليکم ان انتم تعقلون.
ولکّن الرّوح اهتزنى و و يا قوم تاهلل کنت ساکنًا فى البيت و صامتًا عن کّل االلحان 

  انطقنى بالحّق و ظهرت آثاره فى وجهى ان انتم فى جمالى تتفرسون...
اتقتلون الّذى بامره رفعت الّسموات و موجت البحار و اثمرت االشجار و کشفت 
االسرار و ظهر جمال المختار عن خلف االستار...ولو انتم تقتلوننى بکّل السياف او 

تضربون و انطق فى ملکوت الّسموات واالرض و لن اخاف  بکّل الّسهام فى کّل حين
من احد و هذا مذهبى ان انتم تشعرون تاهلل هذا مذهب کّل الرّسل...و لم ادرانتم 

  باّى مذهب تذهبون.
و اذا بلغت نغمات القدس الى ذلک المقام سکت لضعف الّذى اخذه و کان فى 

لتفت الى شطرالمقدس بلحاظ االنس تلک الحالة فى مّدة فلّما افاق فتح عينتاه ثّم ا
و قال اى رّب لک الحمد على بدايع قضاياک و جوامع رزاياک مرًّة اودعتنى 
بيدالنّمرود ثّم بيدالفرعون...و مرًّة اودعتنى فى سجن المشرکين...و مرًّة قطعت 
رأسى بايدى الکافرين و مرًّة ارفعتنى الى الّصليب...و مرًّة ابتليتنى فى ارض الّطف 
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حيث کنت وحيدًا بين عبادک و فريدا فى مملکتک الى ان قطعوا رأسى ثّم ارفعوه ب
على الّسنان و داروه فى کّل الّديار و حضروه على مقاعد المشرکين و مواضع 
المنکرين و مرًّة علّقونى فى الهواء ثّم ضربونى بما عندهم من رصاص الغّل والبغضاء 

الى ان بلغ الزّمان الى هذه االيّام التّى  الى ان قطعوا ارکانى و فّصلوا جوارحى
اجتمعواالمغلّون على نفسى و يتدبرون فى کّل حين بان يدخلوا فى قلوب العباد 

  ضغنى و بغضى و يمکرون فى ذلک بکّل ما هم عليه لمقتدرون...
فو عزّتک يا محبوبى اشکرک حينئٍذ فى تلک الحالة و على کّل ما ورد علّى فى 

ون راضيًا منک و من بدايع بالياک و لکن يا الهى اقسمک سبيل رضائک و اک
باسمائک المکنونة و جمالک الّظاهر المستور...بان تدخل فى قلوب عبادک 
حبّک ثّم استقرّهم يا الهى على بساط رحمانيّتک ثّم استظلهم فى ظّل شجرة 
 فردانيّتک و ال تحرّمهم عن نسمات قدسک الّتى تهّب عن رضوان جمالک و تفوح

عن شطر افضالک و انّک انت المقتدر على ما تشاء و انّک انت المهيمن 
  ١٠٨القيّوم.

پرسند  شهرهاى خدا رو و اگر پرندگان از "پرندۀ پاک"  تو اى هدهد سبا با کتاب من به
بگو: من او را در حالى که در چنگال انکار و منقار اشرار گرفتار بود ترک گفتم. او 

  يارى جز خداى خود نداشت. آفريدگارى که پرتو جمالش در گيتى تابنده است.
خدا سوگند از "شهر زندان"   اگر يکى از دوستاِن مرا يافتى و از حال من پرسيد بگو: به

قصد بريدن سرش، و   اش بود، به  يافتم. زانوى شمر بر سينه ام. حسين را بر خاک  آمده
  اش در انتظار افراختنش...  با نيزه سنان

نگاهى که دلها   نگرد، به  سوى آسمان مى  هاى او را در حرکت يافتم که به  در اينحال لب
لبهاى او نزديک نمودم   شکند، حتى دِل خداونِد مهيمن و قيّوم را. و من سرم را به  را مى

خدا سوگند از ميل و هوى   اين ندا را در زير شمشير از او شنيدم که: "اى مردمان بهو 
خدا   گويد. قسم به  سخن نگويم. ناطق به زبان طورم که از قلب پاِک مصّفايم سخن مى

  چيزى ديگر در دنيا و عقبى مشتبه نشود.  آيات پروردگار هرگز به
 

  اين قطعه درباره باليائى است که حضرت بهاءاهلل تحمل  حضرت بهاءاهلل.  اشاره به :پرنده پاک
  فرمودند.

  رئيس قواى يزيد. :سنان  
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ها و صفات فرود آمده   اسم اى مردم مشرک! اين آيات را که از ملکوِت مالِک 
شمشير   يوسِف عزيز را از آن يافتيد، بر او ترّحم کنيد و او را به بوئيد. اگر بوِى پيراهن  به

  بغض مکشيد...
ام، با آياتى که چشم عالم   من از منبع عظمت و جالل و مخزن رفعت و اجالل آمده
  شبهش را نديده. اين لوح برهان من است، اگر تعقل کنيد.

اهتزاز آورد   " مرا بهخدا سوگند در خانۀ خود ساکن و ساکت بودم. "روح  مردمان بهاى 
  ام نمودار نمود...  حقيقت ناطق ساخت، و آثارش را در چهره  و به

ثمر   ها به  موج آمد، درخت  ها بلند شد، درياها به  امرش آسمان  کشيد که به  آيا کسى را مى
شد؟...و اگر مرا با تمام شمشيرها بکشيد و با رسيد، و اسرار کردگار از پس پرده آشکار 

ذکر خدا گويا شوم و از   تمام تيرها در هر دم هدف سازيد، در ملکوت زمين و آسمان به
خدا سوگند اين مذهب همۀ   ر بفهميد. بهگاحدى بيم ندارم. اين مذهب من است، ا

  ايد."  چه آئينى متديّن  رسوالن است...اما من ندانم که مذهب شما چيست و به
سکوت گرائيد   جا رسيد، ضعف او را غالب گشت، به  اين  هاى پاک الهى به  و چون نغمه

سوى   هايش را گشود و به  حالت اّول باز آمد، چشم  و مدتى در آن حال بماند. و چون به
چشم انس، نظر افکند و گفت: "اى پروردگار! سپاس تو را، از قضاياى تازه   قدس، به

ر مرا در دست نمرود گذاشتى و بار ديگر در پنجۀ فرعون اسير و بالهاى جامع تو. يکبا
دست کافران   ساختى...يکبار مرا در زندان مشرکين انداختى...و بار ديگر سرم را به

جدا کردى. يکبار بر صليبم برافراختى...و بار ديگر در سرزمين کربال مبتال ساختى. در 
ه نهاده در هر ديار گرداندند و در مجلس آن ديار تنها ماندم. سرم را بريدند و بر سرنيز

مشرکين و منکرين حاضر کردند. يکبار مرا در هوا آويختند و هرچه گلولۀ کينه داشتند بر 
ختند و ارکان وجودم را از هم جدا ساختند. تا اين روزها فرا رسيد، روزهائى اام اند  سينه

غل و بغضا   مردمان را به توزان بر ضّد من متّفق و همرازند و در هر دمى دل  که کينه
  قلبشان خطور کند قصور نورزند...  آاليند و در انجام هر مکرى که به  مى

ام   عّزت تو اى محبوب من که از آنچه در راه رضاى تو کشيده  حال قسم به  با اين
هاى   اسم  دهم به  آستانت سپاس آرم. از تو و بالياى تازۀ تو راضيم. تو را سوگند مى  به

محبت خود بيارائى و آنان   هاى بندگانت را به  جماِل ظاهِر مستورت...که دلپنهانت و 
 

  روِح اعظِم الهى، مشيّت اوليه.  : اشاره بهروح  
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را بر بساط رحمتت مستقر سازى و در سايۀ درخت توحيد مسکن دهى و از نسائم قدس 
وزد محروم مدارى. تو قادرى بر آنچه اراده کنى و تو مهيمن و   که از فردوس جمالت مى

  قيّومى.
ى من طغاة خلقى و عصاة بريّتى تاهلل اليمنعنى البال التحزنى فى عّما ورد على جمال

عن سرورى و ال القضا عن بهجتى و جذبى و اشتياقى و کلّما ازداد بالئى ازداد 
  ١٠٩شوقى.

خدا سوگند بال مرا از   از آنچه از بندگان سرپيچم بر من وارد شده محزون مباش. به
  باليم بيشتر، شوقم بيشتر. نشاط باز ندارد و قضا از شوق و اشتياق منع نکند. هرچه

قد ظّن المشرکون باّن البالء يمنع البهاء عّما اراداهلل...قل ال و فاطرالّسماء انّه ال 
  ١١٠يمنعه شيئى عن ذکر ربّه العزيزالحميد.

شکافندۀ   مشرکان گمان کردند که بال بهاء را از ارادۀ خدا باز دارد...بگو نه. قسم به
  د حميد و عزيزش منع ننمايد.آسمان، چيزى او را از ذکر ايز

ها. بها طربعمتها و زاد تعقمتها نن قبوس اها راحتهنتقدم مح غبّرةم مکّدرة الّدنيِان ا
ا و بالى او يمي. راحت و وفا در او چون کغافلين و مبغوض عارفين اوست محبوب

ريد ي اشر مع من العاه و يري ّب اَنحيا الالنسان مها اى فيرياحصاء .  خارج از حدّ 
شها ولو کان لها قدر ما اعرض عنها وعلى عر ًايتوانى مسرن لها مقام لتاک وائه لقل
رّک زخرفها. عزّها سي وا اهنزنک حزحک ان يالها ايهها و سلطانها. دعها الدجوم

 و لفراعنةا کةوش ناي ز وبريالاو ذهبه   زيروِ شوکة پ نفقر و بقاؤها فناء. اي اتهروذٌل و ث
م فى قصر کسرى وليا ظرنتولمصفوفة لادهم وو جن رةِ لجبابا ثروة نو اي ةلعاليارهم وقص

ال تحزن بما ورد عليک اذًا  هىلنّ ا ىاول ايا ورعتبا ى اندلصا وت وکبلتراه محّالً للعن
نعزيک و نسليّک و نوصيک بالّصبر واالصطبار اّن ربّک هواالمرالمختار انّا ما اردنا 

حيث هى هى موطئى قدمى...و منظر  اوليائى و مطلع  من الدنيا اّال اهلها و انها من
ظهورات قدرتى و مظهر اسمائى الحسنى و صفاتى العليا اّن ربّک هوالمبين 

  ١١١العليم.
دنيا تار و غبارانگيز است. زحمتش از راحتش پيشتر و باليش از شاديش بيشتر. 
"اوست محبوب غافلين و مبغوض عارفين. راحت و وفا در او چون کيميا و بالى او 
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خارج از حد احصا." چيزهائى در او بايد ديد و با کسانى معاشر شد که ديدنشان مکروه 
  است و مصاحبتشان نامطلوب.

ديدى و اگر قدر و منزلتى داشت سازنده   ا مقامى بود، مرا بر بساطش مستقر مىاگر دنيا ر
اهلش واگذار. مبادا غمش غمگينت کند،   تافت. دنيا را به  و سلطانش از آن رو بر نمى

يا زخارفش دلخوش و شاد. عّزتش ذلّت است، ثروتش فقر، و بقايش فنا. کجاست 
ها و قصرهاى پر جاليشان؟ کجا رفت   عونِابريزش؟ چه شد جالل فر  شوکت پرويز و زرِ 

ديدار قصر کسرٰى روى، آن را مسکن   هاى لشگرهايشان؟ اگر به  ثروت جابران و صف
  عنکبوتان و جغدان يابى. پس پند گيريد اى صاحبان خرد.

صبر و   کينم به  بخشيم و توصيه مى  از آنچه بر تو وارد شده غم مخور. ما تو را تسليت مى
  رت حاکم و مختار است.شکيبائى. پروردگا

ما از دنيا جز مردمش چيزى نخواهيم. دنيا براستى قدمگاِه من است...و منظِر دوستان 
ها و صفات نيک و بلندپايۀ من.   من. طلوعگاه قدرت من است و مظهر اسم

  پروردگارت مبيّن و آگاه است.
ت البقا کذلک قل يا قوم تاهلل يفنى ما عندکم و يمحواالقضاء آثارکم ان ادخلوا ملکو

  ١١٢يعظکم ربّکم العلّى االعلى االبهى.
فنا گرايد و قضا اثرى از شما   خدا سوگند آنچه نزد شماست به  بگو! اى مردمان، به

ملکوت بقا درآئيد. اين چنين پروردگاِر بزرگ و پر جالِل شما، شما را   نگذارد. پس به
  دهد.  اندرز مى

احد ايادى الّظلم انت ال تلتفت اليه و و کن متخلّقًا باخالقى بحيث لو يبسط عليک 
ال تتعرّض به دع حکمه الى ربّک القادرالعزير القيّوم کن فى کّل االحوال مظلومًا تاهلل 
هذا من سجيّتى و ال يعرفها اّال المخلصون ثّم اعلم باّن تأّوه المظلوم حين اصطباره 

  ١١٣العزّ عنداهلل عن کّل عمل لو انتم تعلمون.
جانبت کشيد، توّجه و اعتراضى   آنجا که اگر نفسى دست ظلم به  گير تا بهُخلق من خو   به

پروردگارت که قادِر عزيز و قيّوم است واگذار. در جميع احوال   نکنى. ُحکمش را به
خدا سوگند اين از مناقب من است و جز مخلصان، مرتبِت آنرا نيابند و   مظلوم باش. به

  هر چيزى عزيزتر است، اگر بدانيد.نشناسند. آِه مظلوم شکيبا نزد خدا از 
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ايّاک ان تحزنک الّدنيا و ما يحدث فيها لعمرى انّها ستفنى و تبقى العزّة واالقتدار 
  ١١٤لربّک...ان اجعل رضوانک ذکرى و جنانک حبّى و سراجک اسمى.

فنا انجامد. و تنها عّزت و   خدا سوگند دنيا به  مبادا حوادث روزگار غمناکت کند. به
در دست پروردگار است پايدار ماند...يادم را و عشقم را بهشت خود نما و اقتدار که 

  نامم را چراغ خود کن.
عما  ا ويوائح الدنجدن من احد ريان ...باب هذا الرضوان ملئكة االمر لموقوفونى عل  و

ن يعن الوقوف ب هذا الرضوان و ىمنعنه عن الدخول في االرض ن السموات ويظهر ب
  ١١٥م.يالمنان القد کرب ىدي

اند، و اگر از کسى بوى حّب دنيا را بيابند...او   هاِى امر ايستاده  بر دِر اين بهشت، فرشته
  ز دارند.جنان و ديداِر پروردگاِر قديم و پر احسان با  را از ورود به

قدرن ان يالسموات و االرض لن ى ئ عما فين كانت قلوبهم متعلقة بشياعلموا بان الذ
  ١١٦قّدس هذاالمقام عن دونه و جعله موطن االبرار. الن اهلل ىدخلن ملكوتي

ملکوتم نتوانند. زيرا پروردگار اغيار را از   دنياست، هرگز ورود به  آنان که قلبشان متعلّق به
  ته و آنرا تنها مسکن و ديار نيکان ساخته.اين مقام باز داش

وجوهكم ى شهد فيلن  هب منكم اال روائح اهلل ويث لن ينكم بحيثم اصلحوا ذات ب
سا أالب مسهم الذلة وياذا  فرحون ويكل امر ى نهم فيتكونن من الذ و اال نضرة الفردوس

هم يصبرون فى سبيل بارئهم و يتوّکلون على كون ي  ا ويكل ما كان من البال ىالضراف و
  ١١٧اهلل ثّم الى مرضاته هم متوجهون.

اصالح نفس خود پردازيد تا از گلزار روحتان جز نسيم خوش جانان نوزد و سيمايتان   به
زيور شادى   ننمايد. از آنان باشيد که همواره به برينتازگى و شادابى بهشت جز 

  او کنند.  بينند، صابر و شاکرند. رضاى او طلبند و توّکل به  اند و اگر هر بالئى به  آراسته
قل لن يغنيكم اليوم شيئ اّال بان تنقطعوا عن کّل من فى الّسموات واالرض و تسرعن 

ده من يبى نفس ىقل فوالذ...المشهود بانفسکم و ارواحکم الى کنزاهلل المهيمن العزيز
ى تمسك بحبل حبيدر ان ياالرض لن  ن السموات ويئ عما خلق بيكون متمسكا بشي
قدر ان ياالرض لن  لسموات ون ايان هذا لحق معلوم و من شرب قطرة عما جرت ب و
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ع يستطيوجه لن ى من توجه ال ز المحبوب ويالمقدس المتموج العز ىبحرى تقرب الي
  ...ز المقتدريجمال اهلل العزى نظر اليان 

قل يا قوم التقطعوا آالءاهلل عن انفسکم و ال نعمة الباقية عن ارواحکم و ال تکونّن من 
امرکم ثّم اتّحدوا فى حبّى و اّن هذا خير لکم الّذينهم کانوا ان يقطعون ان اصلحوا 

  عّما بينکم و عّما تقولون و تفعلون ثّم تعلمون.
کذلک علّمکم قلم البقاء حين الّذى اهتزّه نسائم البهاء عن هذاالّشطر المقدس 
العزيرالمحبوب اذًا ينادى منادى القدم عن ذروة االعلى بان يا قلم البقاء التوقّف على 

نع الممکنات عّما علمک ربّک ثّم رّشح على الموجودات من طمطام شيئى و التم
  يّم الّذى قدراهلل سرّک...

قل قد انعدم رضوان لن يهّب فيه نسائم حبّى و خربت بيوت لن يرتفع فيها بدايع 
ذکرى و کسرت اقالم لن يحرّک على اسمى المهيمن العزيزالقيّوم قل يا قوم انّى غالم 

برى فيکم و آمنت بما عندکم من شرايع اهلل و دينه فبأّى حّجة انتم اهلل بينکم و آية الک
  تکفرون.

ويا قوم تلک آيات اهلل نزلت علّى بالحق...تاهلل ان هى من تلقاء نفسى بل من لدن 
عزيز محبوب و انّى لعبد آمن باهلل و آياته و ال املک لنفس حرکة و ال سکونًا...و 

ّذکر  روح القدس يقومنى على االمر و ينطقنى کلّما اسکن فى البيت و اصمت عن ال
  ١١٨بين الّسموات واالرض و هذا لم يکن من عندى بل من عنده ان انتم تعرفون.

سوى پروردگاِر   نياز نکند مگر از هستى بگسليد و به  بگو! چيزى شما را خشنود و بى
اگر  خالقى که روحم در قبضۀ قدرت اوست،  مهيمن و عزيز بشتابيد...بگو! سوگند به

گلزار حبّم راه نيابد و شميم عشقم را   چيزى در عالم هستى دل بندد، هرگز به  نفسى به
درياِى پاِک   اى از اين جهان بنوشد، به  نبويد. اين حقيقتى است هويدا. و اگر قطره

ديدار جماِل آفريدگاِر   اى بنگرد، هرگز به  چهره  مّواج و محبوبم تقّرب نجويد. و اگر به
  چشم نگشايد.عزيز و مقتدر 
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هاى باقى محروم مداريد.   هاى الهى و نعمت  بگو! اى مردمان، خود را از بخشش
من همداستان شويد. اين از آنچه داريد و   اصالح امور خود پردازيد و در عشِق به  به
  کنيد برتر است.  گوئيد و مى  مى

در اين هنگام دهد.   اهتزاز آمده شما را پند مى  اين چنين خامۀ بقا که از نسائم بها به
منادِى ِقَدم از ملکوِت اعلٰى ندا نمود که اى قلم بقا بر اظهار هيچ رمزى توقف منما. 

تو آموخته سهمى بخش و از دريائى که يزدان در   موجودات را از آنچه آفريدگارت به
  دلت نهاده بر جهانيان نثار نما.

ام   اى که اذکار تازه  خانه بگو! نابود باد گلشنى که نسيم عشقم بر آن نوزد، و خراب باد
اسم مهيمن و عزيز و قيّومم رقم نزند. بگو   ترنم نيايد، و شکسته باد قلمى که به  در آن به

هاى اويم و نشانۀ بزرگى او بين شما. پس   اى مردمان، من بندۀ خدايم. مصّدِق آئين
  کنيد؟  چه برهانى تکفير مى  به

خدا سوگند از   حقيقت بر من نازل شده...به  بگو اى مردمان اين آيات الهى است که به
خدا و آياتش   اى هستم که به  من نيست. از داناى عزيز و محبوب است. من بنده

مؤمنم...نه حرکتى از خود دارم و نه سکونى. و هرگاه در خانه ساکت نشينم، روح 
ز نزد اهتزاز آرد و بين آسمان و زمين گويا کند. اين از نزد من نيست، ا  القدس مرا به

  اوست، اگر بشناسيد.

  
ن. يبشرهم برضوان القدس ثم انذر المشرك نهم امنوا ويالذ  ىاثاره ال اذهب بلوح اهلل و

ى دى يم. و فيالعظى من اهلل المقتدرالعلا قوم تاهلل قد جئتكم عن جهة العرش بنبا يقل 
ن انتم وزنوهابقسطاس الحق بما عندكم من يرب ابائكم االول حجة من اهلل ربكم و

اكم ان التجادلوا بها يحق من عند اهلل اى ن. ان وجدتموها عليالمرسل ن وييحجج النب
لحق و بها ات اهلل قد نزلت باين. تلك ايالتكونن من المشرك ال تبطلوا اعمالكم و و

  ..ن.ياالرض ن السموات ويس بيات التقديه و ارتفعت رايتن بريحقق امره ب
قل للحوّرية الفردوس ان اخرجى من غرف القدس ثّم البسى من حررالبقاء کيف تشاء 
من سندس الّسناء باسمى االبهى ثّم اطلعى عن افق النّقاب بطرازالحوراء و التحرمى 

و ان سمعت تشهق اهل االرض والّسماء ال تحزنى  العباد من انوار وجهک البيضاء
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دعيهم ليموتّن على تراب الفناء و ينعد مّن بما اشتعلت فى نفوسهم نارالبغضاء ثّم 
غنّى على احسن النّغمات بين االرض والّسموات فى ذکر اسم مليک االسماء 

  والّصفات و کذلک قّدرنا لک االمر  و انّا کنّا قادرين.
ى عن هيکلک االطهر قميص أالنور ثّم زدى عليه فى کّل حين من اياک ان ال تخلع

حلل البقاء فى جبروت أالنشاء ليظهر منک طراز اهلل فى کّل ما سواه و يتّم فضل 
ربّک على العالمين و ان وجدت من احٍد رائحة حّب ربّک ان افدى نفسک فى 

  عند معشر المقرّبين. سبيله النّا خلقناک له و لذا اخذنا عنک العهد فى ذّر البقاء
و ال تجزعى عن رمى الّظنونات من اهل االشارات دعيهم بانفسهم النّهم اتّبعوا 
همزات الّشياطين ثّم صيحى بين أالرض و الّسمآء تاهلل الحّق انّى لحورية خلقنى 
البهآء فى قصر اسمه االبهى و زين نفسى بطراز االسماء فى المٔال أالعلى و انّى لقد 

ظة خلف حجبات العصمة و مستورة عن انظر البرية اذًا سمعت ابدع کنت محفو
االلحان عن شطر ايمن الرّحمن و شهدت باّن الجنان تحرّکت فى نفسها شوقًا 

  الستماعها و طلبًا للقائها...قل انّه لهو الحاکم فيما يشاء...
وا الى غلبت عليهم النّفس والهوى و رجعنهم كفروا باهلل و سلطانه اولئك يان الذ

  مقرّهم فى النّار فبئس مقرّالمنکرين.
ن يثم امش بوانک زيّن نفسک بحبّى ثّم قلبک بذکرى ثّم لسانک بتبليغ امرى...

نفسك من هذه ى ن ان اشتعل فين العالمياثاره بظهر منك ينته ليسك الناس بوقار اهلل و
نهم يافئدة الذى حدث منك حرارة االمر فيقطب الجنان لى اوقدها اهلل فى النارالت

الصدق الخالص ى التكلم اال عل وى اثرى ن. ان امش عليكانوا من المومن امنوا باهلل و
بما امرت ثم عظك لسان االمر ان استمع ين. كذلك يثم اخضع لعباد اهلل الموحد

  ن.ياعمل به لتكون من الفائز
قان يهم حكم االيصدق علياوامره اولئك لن ى ظهر منهم اثار اهلل فين لن يان الذ

قدسوا قلوبكم لكن الناس اكثرهم احتجبوا عن امراهلل و کانوا من قوم سوٍء اخسرين... و
م عن اللقا منعكيه ثم اركانكم عن كل ما يا ثم السنكم عن ذكر ما سويعن حب الدن
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ا قوم انتم ان ين. قل يكونوا من المتق ا قوم وياتقوا اهلل ى مركم به الهويأما ى قربكم الي و
ظلل ى ا جائهم علنهم قالوا اهلل ربنا فلمّ ين الذيب نكم ويتقولوا ما التفعلوا فما الفرق ب

   ن.يكانوا من المنكر القدس اذا كفروا به و
زخرفها اياکم ان ال تقربوا بها النّها يأمرکم بالبغى و خلّصوا انفسکم عن الّدنيا و 

الفحشاء و يمنعکم عن صراط عزّ مستقيم  ثّم اعلموا باّن الّدنيا هى غفلتکم عن 
موجدکم و اشتغالکم بما سويه و االٓخرة ما يقرّبکم الى اهلل العزيز الجميل و کلّما 

نبوا منها لتکونّن من المفلحين اّن يمنعکم اليوم عن حّب اهلل انّها لهى الّدنيا ان اجت
الّذى لن يمنعه شىء عن اهلل ال بأس عليه لو يزين نفسه بحلل أالرض و زينتها و ما 

  ١١٩خلق فيها الّن اهلل خلق کّل ما فى الّسموات و أالرض لعباده الموّحدين.
بهشت پاک برين مژده بخش و   سوى مؤمنين رو. آنان را به  با لوح خدا و آثارش به

يزدان مهربان سوگند، از جانب "عرش" که سرير   شرکين را بيم ده. بگو اى مردمان بهم
ام. در دستم برهانى است از يزدان. آنرا   خداست با خبرى از خالق مقتدر و عظيم آمده

مجادله پردازيد و اعمالتان را   با ميزان پيمبران پيشين بسنجيد. اگر حق يافتيد، مبادا به
کين پيونديد. اينها آيات آفريدگار شماست. با آنها امرش را تحقق مشر  عاطل کنيد و به

  بخشيد و پرچم تقديسش را بين زمين و آسمان برافراشت...
اسم   هاى قدس بيرون آى، حرير بقا و ابريشم مصّفا به  حوريۀ فردوس بگو، از غرفه  به

مزمه است هاى تازه و شيرين را که از سوى عرِش برين در ز  ابهاى من بپوش، و نغمه
انوارت  بشنو. سپس از افِق نقاب با زيبائى حوراء بتاب و مردمان را از پرتو روى پر

محروم مدار. اگر ناله و نعرۀ مغرضان را شنيدى محزون مشو. بگذار که در ِگل نيستى 
هاشان نهفته است در ناِر فنا بسوزند. سپس   بميرند و از شعلۀ بغض که در دل

  ها به تغنّى پرداز...  کِر اسِم صاحب اسمنيکوترين نواها در ذ  به
مبادا هيکل اطهرت را از پيرهن انور باز دارى. هر دم از زيورهاى بقا از ملکوت انشاء 

اتمام آرى. اگر   بر آن بيفزا تا زيبائى الهى را بنمائى و فضل پروردگارت را بر عالميان به
زيرا ما تو را براى او در نفسى رائحۀ محبِّت يزدانت را يافتى، جان فدايش کن. 

  آفريديم و در عرصۀ بقا نزد مقّربين از تو عهد گرفتيم.
خود واگذار که مريداِن وسوسۀ   از تيرهاِى تابعاِن توّهم و گمان ناله سر مده. آنان را به

حقيقِت خدا سوگند، من فرشتۀ آفريدۀ   اند. بين زمين و آسمان ندا کن که به  شيطان
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ها آراسته است. در پس   زيور اسم  ام. او مرا به  هايش آمدهبهاءام. از قصِر اسِم اب
ترين الحان را از ُيمِن رحمان   هاى عصمت، پنهان از انظار مردمان بودم. تازه  پرده

اهتزاز آمد...بگو او حاکم   شنيدم. ديدم بهشت از شوق شنيدنش و شعف ديدنش به
  مختار و قادِر حکيم است.

منکرند، مغلوبان نفس و هوايند و ساکنان دياِر نار. آنان که آيات الهى و سلطنتش را 
  پس چه بد است مأواى منکرين.

تبليغ امرم زينت بخش...مياِن   يادم، و زبانت را به  عشقم، دلت را به  جانت را به
مردمان، با وقار و سکون پروردگار گام بردار تا آثارش را بر آنان هويدا کنى. از آتشى که 

هاى مؤمنين   آفرين دل  ور شو تا از گرمِى امِر جهان  برافروخته شعلهيزدان در قطب جنان 
اهتزاز آيد. رهرو راه من شو و جز براستى سخن مگو و نزد بندگاِن موّحِد خدا سر فرود   به

  دهد. امر الهى را بشنو و عامل شو تا از فائزين شوى.  آر. زباِن امر چنين تو را پند مى
شمار نروند. بيشتر   صورت و سيرتشان آشکار نيست، مؤمن بهآنان که آثار پروردگار از 

دنيا، زبانتان را   هايتان را از تعلّق به  کارانند...دل  بندگان از امر يزدان روگردان و از زيان
از ذکِر غيِر خدا، و ارکان وجودتان را از زنگ نفس و هوى بزدائيد. اى مردمان از خدا 

. بگو! اى قوم، اگر بگوئيد و عمل نکنيد، پس فرق بترسيد و از زمرۀ پرهيزکاران باشيد
هاى قدس ظاهر شد،   پروردگار گشودند، اما وقتى در سايه  اقرار به  شما با آنان که زبان به

  کفران ورزيدند و منکر شدند، چيست؟
دنيا تقرب جوئيد. زيرا حاکم   نفوس خود را از زنگار زخارِف دياِر فنا بستريد. مبادا به

راِه راست. دنيا غفلت شماست از آفرينندۀ شما و   است و مانع وصول بهظلم و فحش  به
آفريدگار مقتدر و جميل شما. هرچه شما   غيرش. و آخرت تقّرب شماست به  توّجه شما به

  را از عشق خدا باز دارد، دنيا است. از آن بپرهيزيد تا رستگار شويد.
ار بيارايد بر او بأسى نيست. زيرا زيورهاى روزگ  پروردگار اگر خود را به  مؤمن متوّسل به

  ها و زمين است براى موحدين آفريده است.  آفرين هرچه در آسمان  جهان
قل تاهلل قد فزتم بکأس ما ال فاز بها احد من قبل فسوف تعرقون ان تکونّن من 

  ١٢٠الّصابرين...قل تاهلل من شرب من هذاالکأس لن يظمأ ابدًا.
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آن فائز نگشته. زود   ايد که احدى از پيشينيان به  تهجامى دست ياف  خدا سوگند به  بگو به
خدا، هر که از اين جام بنوشد، هرگز   صبر بگرويد...بگو سوگند به  است بدانيد، اگر به

  تشنه نشود.
ى ها المتعال و االشجار تتحرك من نفحات اهلل ولكن القوم فات ربّ آي ر منيالجبال تط

االمم ولكن القوم اكثرهم ى ة اهلل موليغفلة و حجاب قد ارتعدت اركان العالم من خش
  ء.ا من ندا مالك االسماية و شقاق قد انجذب كل االشيمرى ف

وم يبانوار اسمنا الق وميلمن فازالى طوب...ارل لكل منكر كفّ يلمن سمع و اقبل و وى طوب
طوبى لمن ولد مرّة اخرى من آيات  ن االموات ويو قام عن بى و اهتز من نفحات الوح

  ١٢١ربّه مالک الورى و طارفى هذاالهواء.
 مردمان اّما اهتزاز. در جانان خوش نسيم از درختها و پروازند در يزدان از آيات ها  کوه
 بندگان اّما است. لرزش در يزدان واهمۀ از جهان ارکان خواب. در غفلت پردۀ پس در
  شورند. و جذب در طور مکلّم نداى از موجودات جميع گمان. و وهم بند در

چه نيکوست حال کسى که شنيد و رو آورد و چه تلخ است مآل کسى که رو برتافت. 
ت و نياِز ما روشنى ياف  پرتِو اسِم قيّوم و بى  خوش فرجام است کسى که در اين روز فيروز به

اهتزاز آمد و بين مردگان بپا خاست. چه نيکوست حال کسى که   از نسيم خوش وحى به
پرواز   فزا به  تولّد ديگر يافت و در اين فضاى جان—مالک مردمان—از آيات پروردگارش

  آمد.
اياکم يا قوم ال تکونّن من الّذين يأمرون النّاس بالبرّ و ينسون انفسهم اولئک يکّذبهم 

افواههم ثّم حقايق االشياء ثّم ملئکة المقرّبين و ان يؤثّر قول هؤالٓء فى  کلّما يخرج من
و مثلهم عند اهلل  احد هذا لم يکن منهم بل بما قّدر فى الکلمات من لدن مقتدر حکيم

  کمثل الّسراج يستضئى منه العباد و هو يحترق فى نفسه و يکون من المحترقين.
کم و حرمة االمر بين العباد و تکونّن من قل يا قوم الترتکبوا ما يضيع به حرمت

المفسدين و ال تقربوا ما ينکره عقولکم ان اجتنبوا االثم و انّه حرّم عليکم فى کتاب 
الّذى لن يمّسه اّال الّذين طّهرهم اهلل عن کّل دنس و جعلهم من المطّهرين ان اعدلوا 

ين عبادنا المخلصين على انفسکم ثّم على النّاس ليظهر آثار العدل من افعالکم ب
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اياکم ان ال تخانوا فى اموال النّاس کونوا امنآء بينهم و ال تحرموا الفقراء عّما آتاکم اهلل 
  من فضله...

و قّدر التّبليغ بالبيان ال بدونه کذلک نزل االمر من جبروت اهلل العلى الحکيم اياکم ان 
ظة البالغة ان کانت متذّکرة فلها ال تحاربوا مع نفس بل ذّکروها بالبيان الحسنة و الموع

و اّال فاعرضوا عنها ثّم اقبلوا الى شطر القدس مقرّ قدس منير و ال تجادلوا للّدنيا و ما 
قّدر فيها باحد الّن اهلل ترکها الهلها و ما اراد منها اّال قلوب العباد و انّها يسّخر بجنود 

لى لوح القضاء من لدن مقضٍى الوحى و البيان کذلک قّدر االمر من انامل البهآء ع
  عليم.

ان وجدتم  ن. ويثم عباد اهلل المخلصى القربى ذوى انفسكم ثم على ان ارحموا عل
ف ذلك يعلم كيام و اليمد االى ه فيمر عليه الن سلطان العز يل التستكبروا عليمن ذل

  مشيته مشية ربكم العزيز الحكيم. احد اال من كان
استفسروا منه  التفرواعنه ثم اقعدوا معه و بةٍ ترم ىر ذيمن فق تميا ان راياالغن ان يا مالٔ 

شهدنكم اهل مٔال يتلك الحالة ى ه من رشحات ابحر القضا تاهلل فيا رشح علعمّ 
بالسن مقّدس طاهر  مجّدنّکميذکرنّکم و يستغفرّن لکم و يکم و يّن عليصلّ يأالعلى و 
  فصيح.

ستهزئ بمن عصى و يحبّذا لمحسن لن ا يفتخر على دونه بعلمه فيا طوبى لعالم لن يف
  و انّه هو خيرالّساترين. راتهيه جريستر اهلل عليستر ما شهد منه لي

صفح يغفركم اهلل بفضله ثم اصفحوا ليالبالد لى ف ارًاغفّ  االرض وى ف ارًاا قوم ستّ يكونوا 
عا يكنتم مستط ن ويل. و ان استجاركم احد من المومنيلبسكم برد الجمي اهلل عنكم و
  ...ظل رحمتهى جركم اهلل فيالتحرموه عما اراد ل فاجروه و

علو ي رفع اسمائكم وي ن انفسكم ويزيكم بالصدق الخالص الن به يا قوم عليقل 
الحق ى االخرة لكم اجر كان على ف ن مال االرض ويم بزداد مراتبكي مقداركم و

  ...ميعظ
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ن ياالرض ن السموات ويئ عما خلق بيبدلها بشيحالوتها لن  ة ويمن وجد لذة العبود 
ن. ين العالميثاركم بآتعلوا  تقدس انفسكم و تطهر صدوركم و وجوهكم وى بها تستض و

  ...ثم اعلموا بان اكرمكم عند اهلل اخضعكم و اتقاكم
الواحا بها بطل ى ردى كتبوا ف وى بنفس واقد كفرى نهم خلقوا بارادة قلبيذالّ  انّ 

منعت سحاب الجود  اه الرحمة ويانقطعت م بذلك محت اثار الفضل و  و...اعمالهم
  ..ن.ياح القدس عن العالميانقطعت هبوب ار و

الّذينهم انفقوا ارواحهم فى سبيل اهلل بارئهم...دخلوا جنّة الرّحمن و کانوا فيها لمن 
جنّة االعلى و يطوفّن عليهم غلمان االبهى بکاوس البقاء و يخد  االمنين اذًا يحبرّن فى

منّهم حوريّات العزّ فى کّل بکور و اصيل کذلک يجزى اهلل الّذينهم استشهدوا فى 
  سبيله و يوّفى اجورالّذين اصابتهم الّشدائد فى امره فنعم اجرالمجاهدين...

نوا من النّاصرين ثّم اعلموا بانّه لغنى قل يا قوم قوموا على امراهلل و دينه ثّم انصروه و کو
النّاس هذا من فضله عليهم الّن بذلک يصعدن الى مقرّ القرب   عّما سويه و ما يأمر  به
  فى فردوس االعلى...

اذًا سکن قلم االمر عن حرکته لحکمة الّتى ما اّطلع بها احد اّالاهلل العزيز الجميل و 
  ١٢٢الٍه اّال هو له الخلق واالمر و کّل اليه لرّاجعين.الحمد هلل فى کّل االحوال انّه ما من 

نيکى خوانند اّما خود را از   اى مردمان مبادا از گروه دورويان باشيد که ديگران را به
خاطر ببرند. آنچه از دهانشان بتراود، سپس حقيقِت همۀ موجودات، و از پس آنها 

ان در نفسى اثر گذاشت، اين تکذيبشان پردازند. و اگر سخن آن  فرشتگان مقرب خدا، به
اثر از آنها نيست، از قدرت گفتار مقتدر و حکيم است. َمَثل آنها َمَثِل چراغى است که 

  ديگران روشنى بخشد اّما خود را بسوزاند و تباه کند.  به
بگو اى مردمان از آنچه حرمت شما و رونق امر خدا را بکاهد بپرهيزيد و از فساد 

شما ناروا داند، دورى گزينيد و از عصيان کناره گيريد. خود و بگريزيد. از هرچه عقل 
ديگران را با ميزان عدل بسنجيد تا آثار عدالت از رفتار شما بين بندگان مخلص ما 

فقرا   هويدا گردد. مبادا در اموال مردمان خيانت ورزيد. از آنچه از فضل خدا مالکيد به
  انفاق کنيد...
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عنف و اجبار. پروردگار بزرگ و حکيم چنين امر فرموده. مبادا   گفتار است نه به  تبليغ به
بيان نيک و اندرز حکيمانه متذّکر داريد. اگر   جنگ و جدال پردازيد. او را به  با کسى به

سوى قدس، مقّر پاکان و مقّربان   آگاه شد مقصود حاصل واّال از او رو بگردانيد و به
اهلش داده و از آن جز   يد. دنيا را ايزد دانا بهبنگريد. در امور دنيا با احدى مجادله مکن

ها را مسّخر کنيد. چنين   لشگرهاى وحى و بيان دل  هاى بندگان چيزى نخواسته. به  دل
  دست بها بر لوح قضا رقم رفت.  از نزد حکيم دانا به

بر خود و خويشان و بندگان مخلص خدا ترحم آوريد. اگر بندۀ خوارى يافتيد بر او غرور 
وزد.   ار مورزيد، زيرا سلطان عزيز و دانا همواره چون نسيم مشکبار بر او مىو استکب

  اش ارادۀ پروردگار عزيز و حکيم باشد.  نفسى از اين سّر الهى آگاهى نيابد مگر اراده
اى صاحبان غنا اگر فقير ذليلى يافتيد از او مگريزيد. با او همنشين شويد و از آنچه 

خدا سوگند که در آن حال، ساکنان عالم بقا   گرديد. بهدرياى قضا بر او ريخته جويا 
ذکر شما   زبانى پاک و گويا به  بينند، درود بر شما فرستند، عفو گناه طلبند، و به  شما را به

  و تمجيد شما پردازند.
علمش فخر نفروشد و چه خوش فرجام است   چه نيکوست حال دانشورى که به

دازد. ديده را ناديده گيرد تا خدا هم گناهش را کاران نپر  استهزاء گنه  نيکوکارى که به
  ستر کند. او برترين پنهان کننده است.

پوش و بخشنده باشيد تا از َدِهش و بخشش الهى بهره بريد. گذشت   اى مردمان، پرده
شما پناه آورد،   جامۀ زيبا بيارايد. اگر مؤمنى به  کنيد تا خدا نيز از شما بگذرد و شما را به

شما بود، پناهش دهيد و از آنچه خواست محرومش مداريد. پروردگار  و در استطاعت
  اجر شما را در سايۀ رحمتش مبذول دارد...

زيور راستى خود را بيارائيد. صداقت روح شما را زينت بخشد، نام   بگو اى مردمان به
شما را برافرازد، و بر مرتبت شما بيفزايد. از اين خصلت و فضيلت، شما را در آخرت 

  رى عظيم مقّدر است...اج
آن   اگر لّذت خضوع را بيابيد، هرگز آنرا با چيزى در زمين و آسمان مبادله نکنيد. به

هايتان صفا گيرد، و آثارتان بر عالميان هويدا شود. نزد خدا   سيمايتان جال يابد، دل
  تريِن شماست.  عزيزتريِن شما پرهيزکارترين و خاضع
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ها آراستند تا   کفران برخاستند و در رّدم لوحه  فتند بهارادۀ قلبم هستى يا  که به  کسانى
انتها رسيد، چشمۀ رحمت خشک   اعمالشان عاطل گشت...بدين سبب فضل خدا به

  شد، ابر کرم از ريزش باز ماند، و رائحۀ قدس ساکت گشت...
آنان که روح خود را در راه پروردگار ايثار نمودند، با امن و امان در عرصۀ جنان آسودند 

هاى بقا دورشان   شعف و شادى مشغولند. خدمتکاراِن بها با جام  در بهشت برين به و
خدمتشان پردازند. اين چنين پروردگار،   هاى عّزت شب و روز به  طواف کنند و حوريه

اند   فرجام  شهيدان راهش و بال ديدگان امرش را اجر دهد و عزيز کند. پس چه نيک
  مجاهدان يزدان.

يارى امر پروردگار برخيزيد و از ياورانش شويد. بدانيد که يزدان از   بگو! اى مردمان، به
عرصۀ   آن به  نياز است و آنچه از بندگانش خواهد از فضل اوست. زيرا به  غيرش بى

  جنان، مقّر پاکان و مقّربان راه يابند...
حکمتى که احدى جز خدا آگاه نيست از حرکت باز ماند. در   در اين هنگام قلم امر به

  او.  حال سپاس او راست. خدائى جز او نيست. امر و خلق از اوست و همه راجع بههر 
االرضين ستجذب منها اهل ياحسن النغمات لى ا قوم فاقرئوا كلمات اهلل عليقل 

اهلل فى جنّة   ات تاهلل الحّق لو احد يتلو ما نزّل من جبروت البقاء...فقد يبعثهوالّسمو
الخلد على جمال الّذى يستضيئى من انوار وجهه اهل مٔالاالعلى و يزورنه اهل 
سرادق القدس و اهل خباءالخفا الّذين ما وقعت على وجوههم اعين الّذينهم کفروا 

  ١٢٣الّذين يذکرونه احسن الجزاء من عنده. بآيات الرّحمن...کذلک يجزى اهلل عباده
بگو! اى مردمان، گفتار پروردگار را با خوشترين صدا ترنّم کنيد تا ساکنان زمين و 

خدا سوگند اگر کسى آنچه را که از عرصۀ بقا   جذب و طرب آيند. به  آسمان از آن به
جمال بيارايد که چنان زيبائى و   آمده ترنّم کند...يزدان مهربان آن را در عرصۀ جنان به

اهل ملکوت از پرتوش بهره برند، و ساکنان سراپردۀ قدس و خفا که چشم کافران آنان را 
ذکرش پردازند   چنين پروردگار پاداش آنان را که به  زيارتش پردازند...اين  نديده، به

  بهترين وجه ادا فرمايد.  به
ى اهلل العل من جبروتى د القويشدى علمنيبل بما ى ا قوم ما انطق عن الهوي

ات آيكم من يلقي كل بشر مثلكم ويهى ...اتعجبون بان جائكم غالم اهلل علىاالعل
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جمال اهلل المشعشع المقدس ى قربكم اليالعرفان ل علمكم سبل العلم وي ربكم و
  . ..حبه  قلوبهم نار اهلل وى ر. كذلك فاذكر للعباد لعل تحدث فيالمن
نكم انكم ان لن تنصروا ربكم الرحمن لن يب و ننايكلمة عدل بى ا قوم تعالوا اليقل 

تؤذوه و ان لن تعززوه لن تخذلوه و کونوا منصفًا فى امر ربکم و ال نکونن من 
ى خطر في كم وياديحرك به ايعلم ما ي االرض و موات والسّ المعرضين قل انّه يعلم غيب 

كل نفس بما كسبت فما جزا ى جزي ن. ويقيان هذا الحق  تكلم به السنكم وي قلوبكم و
  ١٢٤.مياصل الحجى ن اال فيالظالم

آنچه از ملکوت خدا آمده ناطقم...از اينکه بندۀ   اى مردمان از هوى سخن نگويم. به
ايد، کسى که آيات الهى را بر شما   متعّجب هيکل انسان بين شما آمده  يزدان به

مثال تقّرب جوئيد؟   جمال خالق بى  آموزد تا به  شما مى  خواند و راِه علم و عرفان به  مى
هاى غفلت     چنين با مردمان سخن گوى شايد در دلشان آتش عشق برافروزد و پرده  اين

  بسوزد.
خيزيد، به   روردگارتان بر نمىيارى پ  اين سخن عدل گوش فرا داريد. اگر به  اى مردمان به

داريد، به خواريش تن در ندهيد. در امر   آزارش نپردازيد. و اگر او را عزيز نمى
انصاف بنگريد و رو بر متابيد. بگو! او از اسرار زمين و آسمان و آنچه شما   آفريدگارتان به

است هويدا.  اه است. اين حقيقتىگ  آآيد   گذرد يا بر زبانتان مى  کنيد و در دلتان مى  مى
اصل دوزخ   کردارش پاداش و جزا دهد. ظالمان را جزائى جز پيوستن به  هر کس را بنا به

  نيست.
ان انتم ى تلك برهان وى صدرى نطق فيوح بل الرّ ى اقوم تاهلل ما انطق عن الهويقل 

خافوا عن ...اهللى دين يفلست انا اول من اجرم بى ا قوم ان كان هذا جرمي تنصفون. و
ما نزل بالحق من يالتدحضوا الحق بافواهكم ثم انظروا بطرف االنصاف ف واهلل 

صدق يان تجادلوا بتلك الكلمات تاللة لن  وم. ويمن القيجبروت اهلل المقتدر المه
  ...مانيكم حكم االيعل

ن يذكونوا من الّ  التقاسوا هذا االمر بما عندكم و انفسكم وى قوم فارحموا علو يا 
  ..رون.خّ يوجوههم ى هتز انفسهم شوقا للقائه ثم عليات ربهم يهم من ايعلى اذاتتل
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دلوا ى دليارة ليكون من سيت يا ليجب البغضا فى تاهلل الحق ان الغالم قد وقع ف
  ...االرض و مواتئ وجوه اهل السّ يستضيل الم وخرج به الغيالنصر لعل 

و ظهر االبداع  اظلمت شمس انفطرت سموات الوهم و ظهرت فتنة بها اعلم بانّ  ثمّ 
  ...کذب الّذينهم اّدعوا فى انفسهم بانّهم آمنوا بآيات اهلل المهيمن القيّوم

هذا من  ووان يالح ءما الممكناتى تمطر عل قل تاهلل قد ارتفعت سحاب الفضل و
ت فضالاكبر من ذلك ال فو نفس اهلل يهل را فضل ربكم الرحمن ان انتم توقنون. و

فو  االبداع رحمة اوسع من ذلك الى ت فيهل احص ز المحبوب. ويمن العزيالمه
  نفسى المنان لو انتم تعلمون.

قوم ا يهم مهتدون. قل نفسه بانّ  ىن توهم فيذبا عن الّ من سئل عن هذا النّ  اسمن النّ  و
ان ما دونه قد  االرض و ن السموات ويئ عما خلق بياثبات امره بشى حتاج فيه لن انّ 

سلطانه و اليعلم  وجوده له نفسه ويه دلاته تتفكرون. قل انّ ياى خلق بقوله لو انتم ف
ك االمر يسهل علين ليالمرسل ن وييحجج النب ىالقدس ال  ذلک اّال من توّجه بوجه

رفرف ى نهم عليتكون من الذ ز العالم ويبسلطان ربك العزتكسراصنام االوهام  و
  كئون.العزهم متّ 

ى ك لغنّ ربّ  انّ  االّ  اك وياى من حبّ  كن االّ يصح لم من قلم النّ ى ثم اعلم بان كلما جر
  ١٢٥.االرض موات والسّ ى من ف عن كلّ 

خدا سوگند از ميل و هوى سخن نگويم. روح الهى در قلبم   بگو! اى مردمان، به
  انصاف بنگريد.  گوياست. اين برهان من است اگر به

کار در درگاه آفريدگار نيستم...از خدا   اى قوم، اگر اين گناه است، من نخستين گنه
آنچه از ملکوت   ديدۀ انصاف به  دهان خود باطل مسازيد. به  بترسيد و حقيقت را به

مجادله پردازيد،   ات بهيزداِن مقتدر و مهيمن و قيّوم آمده نظر افکنيد. اگر با اين آي
  خدا سوگند حکم ايمان هرگز بر شما صادق نيايد...  به

اى مردم، بر خود رحم آريد و اين آئين را با ميزان خويش نسنجيد. از آنان باشيد که 
پرواز و اهتزاز آيد و   چون آيات پروردگارشان را بشنوند، روحشان از شوق ديدارش به

  خاک رسد...  رويشان از بندگى به
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آمد، دلو   اى مى  توزان افتاد. اى کاش گذرنده  خدا سوگند، اين جوان در چاه کينه  به
  انداخت تا او را برون آرد و چهرۀ اهل زمين و آسمان را روشنى بخشد.  نصر مى

ميان آمد که از آن آسماِن وهم و گمان در هم پاشيد، آفتاب جهانتاب   پس آزمايشى به
  آيات آفريدگاِر مهيمن و قيّوم بر مال شد.  به تاريک گشت، و کذب مّدعياِن ايمان

بخشد. اين از رحمت   خدا سوگند، ابر فضل مرتفع است و آب زندگى مى  بگو! به
پروردگار بخشندۀ شماست، اگر يقين کنيد. آيا بخششى از اين بزرگتر متصّور است؟ نه، 

ز اين ذات خالق مهيمن و عزيز و محبوبم. آيا در جهان هستى رحمتى ا  سوگند به
  نفِس بخشنده و منّانم، اگر بدانيد.  تر توان يافت؟ نه، قسم به  وسيع

گمان خود از راه يافتگانند.   بعضى از مردمان در بارۀ اين خبر از کسانى پرسند که به
حکم او هستى   چيزى نيازمند نيست. غيرش به  بگو! اى قوم، او در اثبات امرش به
بگو! دليل او نفس اوست و نشانۀ وجودش  يافته، اگر در آيات الهى تفّکر کنيد.

روى پاک   سلطنت و اقتدارش. کسى از حقيقت اين گفتار برخوردار نشود، مگر به
پروردگارش روى آرد و در سخن يزدان تفّرس کند. مبادا در امر خالقت توّقف کنى.   به
هاى اوهام   تهاى پيمبران پيشين نظر انداز تا امر بر تو سهل شود. ب  نشانه  ديدۀ پاک به  به

قدرِت پروردگاِر عزيز و عّالم در هم شکن و از کسانى شو که بر مسند عّزت   را به
  اند.  متّکى

شما واّال پروردگار از   آنچه از قلم پند و نصيحت جارى شد، تنها از محبّت من است به
  نياز است.  ساکنان آسمان و زمين بى

  ١٢٦قل هذا نفس اهلل قد استوى على العرش.
قت الّشمس عن افق المجد و بها انفطرت سماءالکبر و انشّقت ارض الّغل قل قد اشر

  ١٢٧و مرّ جبل الّسکون.
  ١٢٨قد فتح باب الّسماء و اتى مالک االسماء فى ظلل من الّسحاب.

فتعالى من هذااالنسان الّذى ظهر فى قطب االمکان بجمال الّسبحان فتعالى من 
  ١٢٩هذاالجمال االبدع االمنع االقدم القديم.

  و! اين نفس خداست که بر کرسى ظهور مستقر گشته.بگ
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آن آسمان کبر درهم شکافت، زميِن بغضا منشق   بگو! آفتاب از افِق مجد برتافت، و به
  جنبش آمد.  شد، و کوِه سکون به

  ها در سايۀ ابرها آمد.  دِر آسمان باز شد و صاحب اسم
آمده و چقدر بزرگ جالل يزدان   چقدر متعالى است اين انسان که در قطب جهان به

  است اين جمال تازه و بلندپايه و قديم.
ما ى اناالمقتدر عل وى ون مثليما رات عى انا الذ وى االبداع شبهى قل تاهلل ما ظهر ف

ى من اعرض عن وجه فقد انكر كل الرسل و ىم. من انكر امريانا الغفور الرح اشا و
ثم السن الموجودات ثم ق الممكنات يشهد بذلك حقاي فقد اعرض عن وجه اهلل و

  ..ر.يهذا اللسان العالم الخب
ز ياهلل العز االّ  لن اطلب ناصرًا العرش و موات وفطر السّ ى هنا وجهنا للذا وجّ قل انّ 
ى جمالى م مونسثّ ى لتوكّ ى م حصنثّ ى قلب ىا قوم فاعلموا بان ناصريد. قل يالحم

 اس عبدة الظنونا النّ ن. قل تاهلل لما وجدنيالعال اهل مالٔ  ىحزب و ىذكر ىجند و
  واالوهام من دون اهلل لذا اشتغلناهم بهم جزاء اعمالهم لعّل تنبّهّن بذلک...

اذا فاخرق االستار باسمى المختار و ال تلتفت الى الفّجار ثّم اشرب تسنيم االبرار من 
هذه الکأس المشعشع النّوار و ال تخف من شيئى فتوّکل على اسمى الغّفار العزيز 

دع الملک لطالبه ثّم اخرج عن سجن االٓمال ثّم اقنع بحبّى و انّه خير عن الحکيم 
کنوزالّسموات واالرض و عن کّل ماکان و ما يکون و اّن هذا من امرى عليک و 

  ١٣٠نصحى على المقّدسين.
ها نديده. من هر چه بخواهم   خدا سوگند ِشبهم در عالم نيامده و مثلم را چشم  بگو! به

مهربانم. منکر امرم منکر همۀ رسوالن است. هر که از من روى  قادرم. من بخشنده و
برتابد، از خدا روى برتافته. شاهدم هويّت همۀ کائنات و زبان جميع موجودات و اين 

  زباِن آگاه است...
خالِق زمين و آسمان است. هرگز از کسى نصرت نخواهم مگر   بگو! من رويم به

، ناصرم قلبم، قلعۀ حافظم توّکلم، لشگرم ذکر پروردگاِر عزيز و حميد. بگو اى مردمان
  خدا، و حزبم ساکنان عالم باال است.
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جزاى اعمالشان مبتال ساختيم تا شايد   چون مردمان را پرستندۀ گمان و اوهام يافتيم، به
فّجار نظر ميفکن. از چشمۀ ابرار و اين   اسم مختارم بدر و به  ها را به  پرده  متنبّه شوند. پس

چيز پروا مکن. بر اسم غّفار و عزيز و کريمم متوّکل   و پر انوار بنوش. از هيچجام درخشان 
عشق من   عالم ِقَدم گذار. به  اهلش واگذار. از زندان آرزو َقَدم بردار و به  باش. عالم را به

پاکان   تو و اندرز من به  قانع شو که از ذخائر زمين و آسمان برتر است. اين امِر من به
  است.

ينفعکم اليوم ما عندکم ضعواالّدنيا و زخارفها خذوا ما امرتم به من لدى اهلل يا قوم ال 
رّب العالمين ايّاکم ان تمنعکم زخارف االرض عن مطاف المقرّبين سارعوا الى 

  ١٣١مرضاة اهلل ثّم انظروا بطرف العدل واالنصاف الى من اتى من افق االقتدار.
نياريد. دنيا و زخارفش را بگذاريد و آنچه از اى مردمان! از آنچه امروز داريد سودى 

آمده بر گيريد. مبادا زخارِف زمين شما را از طوافگاه —خالق عالميان—سوى پروردگار
نظر عدل و انصاف مظهرى را که از افق   رضاى الهى بشتابيد و به  مقّربين باز دارد. به

  قدرت پروردگار تابيده بنگريد.
ن. قل تاهلل لو يالتكن من المشرك ات اهلل وآيتجادل بال نفسك وى ا عبد فارحم عليقل 

االلواح ى لكن سترنا االمر بما قدر ف نكشف القناع عن وجه االمر لتقطعواابدانكم و
  ١٣٢م.يمن قلم اهلل المقدر العل

بگو! اى بنده، بر نفس خود ترّحم نما و با آيات الهى مجادله مکن و از مشرکين 
پردۀ اسرار را از اين امر بردارم، از وحشت و اضطراب و  خدا اگر  مباش. بگو! سوگند به

ها از قلم   طور که در لوحه  ترِس عذاب خود را پاره پاره کنيد. از اين رو، امر خدا را آن
ر و آگاه رقم رفته بود پنهان کرديم.   مقدِّ

. ىتنفطر سموات العل ه لو كشف القناع عن وجه كلمة من عنده لتنشق االرض وقل انّ 
  ١٣٣.مع عباده ىداري لكن و

بگو! اگر پرده از روى يکى از کلماتش بردارد، آسمان از صولت و قدرتش بشکافد و 
  زمين پاره پاره شود. اين است که با بندگانش مدارا کند.
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ه لهو بامر من عنده و انّ  ءشاينصر من يقبضته ى ه فصر كلّ النّ  انّ  حتاج باحد ويه لن قل انّ 
ما  ىغهم البلّ يهم ليصر هذا من فضله علاس بالنّ مر النّ يأه لو نّ ا م. ويز المقتدرالحكيالعز
  ١٣٤.اراد

کسى نيست. نصرت تمامًا در پنجۀ قدرت اوست. هرکه را بخواهد   بگو! او نيازمند به
يارى   حکم خود يارى کند. او عزيز و مقتدر و حکيم است. و هرگاه مردمان را به  به

  واست الهى رسند.خ  خواند، اين از فضل اوست بر آنها تا به
ان يا اهل االرض أحسبتم ان تدخلواالجنّة..من غير حّب هذاالغالم...االلهى فبئس 

  ١٣٥ما ظننتم فى انفسکم.
جنان راه توانيد   محبِّت اين جوان الهى...به  اى اهل جهان، آيا گمان داريد که بى

  يافت؟...پس چه خطاست گماِن نفس شما.
االرض  بلقائه سكان السموات و فتخرى يال بالذ ات اهلل ويالتكفروا با ا قوم اتقوا اهلل وي
هم انوار يستشرق علين بما يكل حى رزقون فين يمن دونهما اهل مال القرب الذ و

كم ينكم و سلطانه فيا قوم هذا نفس اهلل بيالجمال من وجه اهلل المقتدر النوار. قل 
ان االمطار  ا تنزل االمطار. وتنزل بالحق كم ىذات اهلل بعد الّ آياكم ان التجاحدوا بيا
  ١٣٦.فادخذها النّ يأ ث الين بحيكل حى ات تنزل فيلكن اال سكن وي مطر وي

آيات الهى کفر مورزيد و کسى را که از ديدارش ساکناِن   اى مردمان! از خدا بترسيد و به
زمين و آسمان...مفتخرند انکار نکنيد. بگو! اى مردمان، اين نفِس خدا و سلطاِن 

ن شما. مبادا از آيات الهى رو گردانيد، آياتى که چون باران فرود آيند. باران اوست بي
  گهى جارى و گهى ساکن است. اّما اين آيات را سکون و قرارى نيست.

نئذ يالفطرة تاهلل الحق ان الفطرة حى ات مانزلت علين من قال هذه االٓ يمن المشرك و
ل يقول فوي و ضجّ ياناب   و الباب بخضوع  ىكل خادم و قامت لديهى قد ظهرت عل

  ١٣٧.قد خلقت بامر من لدنهى ن تاهلل انّ يا معشر المغلّ يلكم 
خدا سوگند "سنّت" در   گروهى از مشرکين گويند اين آيات بر سنّت الهى نازل نشده. به

نالد و   صورت خادمى در اين ساحت، با خضوع و انابه ظاهر است. مى  اين آن به
  خدا سوگند من از حکم او هستى يافتم.  توزان! به  هگويد، واى بر شما، اى کين  مى

  ١٣٨.جدون من مناصيانفسهم و ال ى نوحون عليام اهلل سوف ياى قد اخذتهم الغفلة ف
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  آنها را در روز خدا، غفلت فرا گرفت. زود است که بر خود بنالند و پناهى نيابند.
  

  برترى سخن يزدان

بينيد و بشناسيد،   چشم جان به  هاى آنرا به  گى  براى اينکه سخن يزدان و ويژه
هاى ديگر آمده،   هائى که از گفتارش در اين فصل و فصل  ها و نمونه  گزيده

گذرانيد، درخشش عظمت و   چندين بار بخوانيد. هر بار که آنها را از نظر مى
  قدرت يزدان را در گفتارش بيشتر خواهيد يافت.

بينيد که آيا هرگز سخن   ههاى جميع نويسندگان جهان نظر اندازيد و ب  نوشته  به
هاى گفتار پروردگار در آثار   گى  انسانى با سخن يزدان قابل قياس است؟ ويژه

فرستادگانش چون آفتاب تابنده و آشکار است. اگر در ميان نويسندگان 
جهان حتى يک نفر را يافتيد که مانند دو پيامبر عصر ما بدين گونه، با اين 

اى تأمل سخن گفته و گفتارش را   لحظهدرجه از ابهت و اطمينان، بدون 
خدا نسبت داده است، پيام پروردگار را از زبان دو   واژه، به  تمامًا، واژه به

اش که آئينه تمام نماى شکوه و بخشش و درخشش يزدانند ناديده   فرستاده
اى نخواهيد يافت. زيرا خداوند گفتارش را   يقين چنين نويسنده  گيريد. به

شمرد. آيا هيچ نورى با نور   همتا مى  درخشان، يکتا و بىچون آفتاب تابان و 
  آفتاب قابل قياس است؟

  خدا شناسى و خود شناسى

رمز بزرگ خدا شناسى در خود شناسى است. اگر انسان خود را خوب 
سبب نيست که پيامبران   بشناسد، خدا شناسى را سهل و آسان يابد. بى

  خدا را شناخته است." يقين  اند که "هر کس خود را بشناسد، به  گفته
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انسان، آزادى و اختيار است. اين ارمغان   هاى يزدان به  از جمله بخشش
دهد که نقص را بر کمال و بدى را بر نيکى ترجيح دهد.   انسان امکان مى  به

گيرند. انسانيت   رفتار ما، چه نيک چه بد، همه از اين فضيلت سرچشمه مى
  بدون اختيار ممکن نيست.

از ما اين است که در نهايت پاکى و محبت و صلح و صفا  انتظار خالق ما
زندگى کينم. از ارتکاب گناه امتناع ورزيم و در ارتکاب رفتار نيک رقيب 

ارتکاب رفتار نا پسند   يکديگر شويم. بسيارى از مردمان گناه را تنها به
دهند و حال آنکه در نظر يزدان، گناه بر دو نوع است. يکى   اختصاص مى

، و ديگر اعمالى است زند  سر مىاست ناپسند و ناروا که از ما اعمالى 
هاى نوع اول هزار   . ارتکاب خطاها و گناهزند  سر نمىشايسته و روا که از ما 

تر   مراتب مشکل  تر از نوع دوم است. مثًال ارتکاب دزدى به  بار و بيشتر مشکل
اعمال  همين سبب عدم ارتکاب  مردم نيازمند است. به  اعتنائى به  از بى

  تر از ارتکاب اعمال ناشايسته و نارواست.  مراتب شايع  نيک به
مشکل بزرگ انسان و جهان، تنها ارتکاب خطا و گناه نيست. مشکل بزرگ 

رسد. کمبود اعمال نيک در   منصه ظهور نمى  اعمال نيکى است که هرگز به
  تصور آيد.  سرنوشت جهان بيش از آن است که به

گيرد اين است که   اختيار و آزادى سرچشمه مىمشکل ديگرى که از فضيلت 
تر   يزدان و جهان جاودان، لذت حال براى انسان بمراتب آسان  بدون ايمان به

عزت مآل است. مثًال بنابر تمايالت نفِس لذت   تر از اميد و ايمان به  و جالب
جو و نزديک نگر، تماشاى يک فيلم پر ماجرا يا گردش بر لب دريا و 

تر از خواندن کتابى است مفيد و   تر و آسان  بمراتب جالبباغهاى با صفا 
اعتنائى به سالمت جسم از همين دو ويژگى در تمايالت   افزا. بى  دانش

دانند که   گيرد. با اينکه مردمان مى  نفس نزديک نگر در انسان سرچشمه مى



   فارسى به آنها مضمون و بهاءاهلل حضرت آثار عربى از اى گزيده :٨ فصل  ١٥٧

 

سيگار،   زا و يا اعتياد به  هاى بيمارى  بخاطر غفلت در ورزش و صرف طعام
نواع بيماريهاى دردناک و خطرناک خواهند شد، با اينحال بسيارى گرفتار ا

از آنها از ارتکاب اين دو خطا يعنى احتراز از ورزش و صرف غذاهاى لذيذ 
  زا چندان بيم و هراسى ندارند.  و بيمارى

ناديده گرفتن دعوت پيامبران يزدان خاصه در آغاز ظهورشان نيز از همين 
نزديک نگر در شخصيت انسان سرچشمه ها و تمايالت نفس   گى  ويژه
گانى که از پذيرش شرکت در بزمى جاودانى   شده  گيرد. چه بسا دعوت  مى

اين گمان که خالق جهان در آفرينش آنان هدف و   ورزند، به  امتناع مى
اين سراى ناپايدار است.   مقصودى نداشته و زندگى انسان تنها منحصر به

سرنوشت جاودانى خود شوند،   تبط بهخواندن کتابى مر  مثًال اگر دعوت به
بهانه کمبود وقت، از پذيرش اين وظيفه و مسئوليت بزرگ خود را   تنها به

شمرند. بدون تفکر و تأمل، تنها با ذکر دو واژه (فرصت ندارم!)   معاف مى
پايان است از   سپرند و تا پايانى که بى  آينده جاودانى خود را بدست فنا مى

  مانند.  بهره مى  انسان يعنى شرکت در بزم جاودان بى  برترين بخشش يزدان به
پايان   حد و بى  نفوذ و توانائى فضيلت اختيار و آزادى در زندگانى انسان بى

است. اين نيرو چنان بر روح انسان حکمفرماست که از انسانى شيطان و از 
شد،  رسازد. بنابر مثالى که درباره خواندن کتاب ذک  انسانى ديگر فرشته مى

  دهد که:  لت اختيار بما اجازه مىفضي
  عدم شرکت در وظيفۀ الزمى مانند کسب دانش را گناه يا خطا

 نشمريم.
 تر و برتر   لذت و راحت حال را از تفکر و تأمل درباره مآل الزم

 شمريم.
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مايه برترى ما بر جانوران، در دو فضيلت خرد و اختيار است. اگر ما از اين 
سئوليت معنا و مفهومى نداشت. خداوند راه اى نداشتيم، م  دو فضيلت بهره

سويش   گذارد تا با کمال آزادى به  نمايد، و ما را بحال خود مى  را بما مى
سوى ديگر نمائيم. بخاطر همين آزادى است که گروهى   بشتابيم و يا نظر به

از مردمان حتى وجود خدا را منکرند. فضيلت اختيار در نزد پروردگار بسيار 
حدى که در انتشار پيامش فشار و اجبار و اصرار را   است، بهعزيز و گرامى 

  شمرد.  هيچ وجه جايز نمى  به
ايم، جايز نيست که لب   آموزد که تا گوش شنوا نيافته  در اين گفتار بما مى

  بگشائيم. در انتشار پيام خدا، اختياِر گفتگو با شنونده است، نه با گوينده:
لب نگشايند چنانچه ساقى تا طلب نبيند ساغر  حکماى عباد آنانند که تا سمع نيابند

  حضرت بهاءاهلل  ١٣٩.نبخشد

توان گرامى داشت. حتى لب   فضيلت آزادى و اختيار را بيش از اين نمى
توان آزادى   عالقه جايز نيست. آيا از اين بيشتر مى  گشودن در برابر مردم بى

  انسان را در انتخاب سرنوشت خود تأکيد نمود؟
سى در خود شناسى است. اگر از استعدادات و رمز بزرگ خدا شنا

پرواز آئيم و   انسان آگاه شويم، از شادى و شوق به  هاى بزرگ يزدان به  بخشش
صورت ارمغان اختيار را تنها براى تکامل خود و   چون فرشتگان شويم. در آن

جميع   " بهمنديگران بکار بريم. در آن حال نظرگاه ما از دايره کوچک "
ابديت گسترش خواهد يافت. فرستادگان   " بهاالٓندان، و از "هاى يز  آفريده

يزدان هرگز مقصودى جز گسترش اين دايره و برداشتن مرزهاى خودبينى و 
کوته نظرى از روح انسان نداشته و ندارند. اگر اين دايره گسترش يابد و اين 

ن حد کمال رسد و جهان زيبائى بهشت بري  مرزها از ميان برود، نوع انسان به
  يابد.



 

  
٩  

  
  اى از آثار گزيده

  عربى حضرت باب
  فارسى و مضمون آنها به

  حضرت باب  ١٤٠افغيراهلل يقدر ان ينزل بمثل تلک االٓيات...؟
  آيا جز خداوند کسى قادر است آياتى مانند آن آيات نازل کند...؟

مدرسه نرفته،   پيامبر جواِن فارسى زبان، از جرگه تاجران، عربى نياموخته و به
قلم آورده است.   آياتى شبيه قرآن و چندين برابر آن در مدت شش سال به

حدى بود که گاهى در   سرعت نزول آيات بر اين پيامبر جوان پارسى زبان، به
شد. در عرصه فکر و   طى دو روز و دو شب کتابى برابر قرآن بر او نازل مى

توان تصور نمود؟ براى اينکه   تر مى  اى از اين بزرگ  دانش، آيا معجزه
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عظمت گفتار اين پيامبر بزرگ پى بريد، استادان زبان عرب را آزمايش   به
آيات قرآن بسنجند. آيا تفاوتى ميان کنيد. از آنها بخواهيد که اين آيات را با 

تفصيل مورد مطالعه قرار   به ۱۱آنها خواهند يافت؟ اين آزمايش در فصل 
هاى آياتى از قرآن بسنجيد   گرفته است. همچنين ترجمه اين آثار را با ترجمه

  بينيد هرگز بشر بر اين سياق سخن گفته است؟  و به

  چند نمونه از آيات حضرت باب
  فارسى  هو مضمون آنها ب

ومئٍذ بلى انّه جاء بالحّق يختم النّبّوة يعلمه بان  ىه قد قضى فيلّما اتى اهلل بمحّمد نب
  .ف شاءيواقضى اهلل امره ك

ها بمثلها من قبل يام ما اشرقت الّشمس عليام اهلل ظاهرون تلك ايا ىومئذ فيوانّا كنّا 
ام اظهر اهلل شمس يفتلك اف انتم راقدون يومئٍذ فكيام تنتظرها االمم من قبل يوتلك ا
ام العدل ان يام انتظرتموها من قبل وتلك ايف انتم صامتون فتلك ايها فكيقة فيالحق

ن كفروا انّهم ُوكلّوا على يحجبنّكم عمل الّذيها المؤمنون فال يا اياشكروا اهلل 
هم من لطان على انفسكم وارواحكم وافئدتكم واتّقوا اهلل ياجسادكم وما جعل اهلل عل

  .علّكم تفلحونل
ء اتّقوا اهلل وال تحجبكم الّصور ىء فانّكم انتم ما خلقتم لشىانّما خلق اهلل لكم كّل ش

عنكم لذائذها  ىقضيه ويوة فانيوااللباس واشكروا اهلل لعلّكم ترحمون تلك ح
ن يل تستنبهون ولسوف انتم بيل تندمون وانتم عّما قليوسترجعّن الى اهلل وانتم عّما قل

  .وستسئلون عّما كنتم تعملون اهلل تحضرون ىدي
ف تحمدون يات العدل جهرًة وانتم كتاب اهلل من قبل تقرئون وكيف تكفرون بآيقل ك

ومئٍذ ال تتذّكرون فقد حجبتكم يومئٍذ وانتم واعدتم به من قبل وانّكم انتم يبلقاء ربّكم 
  ...الّصور عن رضاء ربّكم واتّبعتم اهواء انفسكم
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... فقهونيومئٍذ وكذلك علّمهم سبل الحّق لعلّهم يًرا يهم خين ترى فيذكذلك نبأ الّ 
ن من آمن بها فله نوٌر ومن اعرض ينات رحمًة من ربّك وهدًى للعالميات بيفتلك آ

  ١٤١.ميوكفر فله ناٌر من رجز ال
زمانى که پروردگار، رسولش محّمد را فرستاد، همان روز در علم الهى، عصر نبّوت 

تقديراتش تحّقق   ى، آن وعده اکنون مجرى شده و علم و امر خدا بنا بهپايان يافت. بل
  يافته.
يقين اين روِز خداست. اين ايّامى است که آفتاب شبهش را نديده و بر مثلش نتابيده.   به

اند. چگونه در خوابيد؟   هاى پيشين در انتظار ديدارش بوده  اين روزهائى است که اّمت
ايد؟ اين   قيقت در آن طالع شده. چرا ساکت و صامتاين ايّامى است که آفتاِب ح

ايد. اين ايّاِم ظهوِر عدِل الهى   روزهائى است که با کمال اشتياق طالب طلوعش بوده
  خدا سپاس آوريد.  است. اى مؤمنين به

اى مؤمنين! نگذاريد رفتار کّفار شما را از حقيقت باز دارد. اين مردمان تنها بر جسم 
روح شما و نفس شما و قلب شما را   يابى به  خداوند اجازۀ دستشما دست دارند. 

  آنها نداده. از خدا بترسيد تا رستگار شويد.  به
خاطر چيز   نه به—خاطر خود  خاطر شما آفريده، و تنها شما را به  پروردگار هر چيزى را به

و رسوم ظاهرى شما را از  پس از خدا بترسيد تا آداب .هستى بخشيده—ديگر
او سپاس آوريد تا مورد رحمتش باشيد. اين زندگِى ناپايدار و   باز ندارد. به شناسائيش
خالقتان روى آريد و از   اتمام آيد. ديرى نپايد که با پشيمانى به  اعتبارش به  لذائذ بى

  خواب برخاسته خود را در محضر الهى يابيد تا اعمالتان را توجيه کنيد.
وانيد و اين آيات را که از آسمان عدل پروردگار خ  بگو! چگونه آثار پيمبران پيشين را مى

کنيد؟ چگونه مژدۀ ديدن خدا را که وعدۀ کتاب آسمانى است نديده   آمده انکار مى
امور ظاهر و پيروى از نفس و هوٰى شما را از   شويد؟ توّجه به  گيريد، و متذّکر نمى  مى

  رضاى خدا باز داشته...
آنان بنما. شايد بفهمند و   ه راست را بهنيکان برسان و را  پس نداى يزدان را به

بيابند...اين آياِت روشن و متقن، نشانۀ رحمت پروردگار توست و راه هدايت عالميان. 
  آنها ايمان آرد در نور است و هر که منکر شود در نار و حسرت آتشبار.  هر که به
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 حضرت باب در برابر حضرت بهاءاهلل چنان خود را محو و فنا نمودند که جز
  آن معبود چيزى در خود نيافتند.

  اهلل"  ن يُظِهرُهدر وصِف "مَ 

آين آيات در وصف حضرت بهاءاهلل است که در آثار حضرت باب "َمن 
  اند.  سازد") لقب يافته  کسى که خداوند او را ظاهر مى  " اهلل" (يعنى  ُيظهره

  ...سجدونيظهره اهلل يال آخر له بمن  ىال اّول له الى آخر الّذ ىقل كل من اّول الّذ
ها لمن قد اراد يظهرّن منها ثمرات ما قد خلق اهلل فيواجعل اللّهم تلك الّشجرة كلّها له ل

 يانا وعزّتك ما اردت ان  ىظهر به ما اراد فانّنياهلل ان 
ٍ
كون على تلك الّشجرة من غصن

او ورٍق من غصن  ىعل ىا الهيوان شهدت ...وم ظهورهيسجد له يوال ورٍق وال ثمٍر لن 
  وم ظهوره فاقطعه...يسجد له ياو ثمٍر لم 

ستعكسّن من يا كلّهن لية مرايقابلنّه الى ما ال نهايل الّشمس لو ثَ فاّن َمَثلُه جّل ذكره كمَ 
غرب والحجاب يطلع الّشمس ويقابلها من احٍد فيحّدهم وان لم  ىالّشمس ف ىتجلّ 
  .ايللمرا

مانهم باهلل يالقبالهم الى اهلل ربّهم وا ىريذلك الخلق وتدب ىما قّصرت عن نصح ىوانّ 
ث كل قد يح ىنونتيّسر كيوم ظهوره كّل ما على االرض فاًذا يؤمنّن به يبارئهم وان 

ت يقد ربّ  ىوانّ  ىحزن فؤاديواّال ...بلغوا الى ذروة وجودهم ووصلوا الى طلعة محبوبهم
  حتجب احٌد...يف يء لذلك فكىكّل ش

فوق كّل بهاء واّن جالله فوق كّل جالل واّن جماله فوق كّل ظهره اهلل يواّن بهاء من 
جمال واّن عظمته فوق كّل عظمة واّن نوره فوق كّل نور واّن رحمته فوق كّل رحمة واّن 
كماله فوق كّل كمال واّن عزّته فوق كّل عزّة واّن اسمائه فوق كّل اسماء واّن رضائه 

ظهوره فوق كّل ظهور واّن بطونه فوق كّل  فوق كّل رضاء واّن علّوه فوق كّل علّو وانّ 
بطون واّن عالئه فوق كّل عالء واّن منّه فوق كّل مّن واّن قّوته فوق كّل قّوة واّن سلطنته 
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ء واّن قدرته ىكّل ش ىفوق كّل سلطنة واّن ملكه فوق كّل ملك واّن علمه نافذ ف
  ١٤٢يئى.لة على كّل شيمستط

بگو از ابتدائى که آنرا ابتدائى تا انتهائى که آنرا انتهائى نيست، جميع عالميان 
  را ساجد و عابدند. "اهلل  يظهره   من"

اى   وديعه گذارده  هائى که در آن به  او اهدا کن تا ميوه  را به اى پروردگار، اين درخت
را شاخه و برگ و عّزت تو سوگند، آرزومندم که اين شجر   ظهور آيد. به  اش به  اراده  به

ثمرى نباشد، مگر در روز ظهورش او را ساجد شود...اگر در وجودم جز اين يافتى، 
  جدايش کن، زيرا از من نيست.

شمار در برابرش   هاى بى  َمَثل آفتاب است. اگر آئينه—بزرگ باد ذکرش—بگو َمَثل او
نگذارند، در ظهور  اى  استعداد، جاللش را بنمايد. و اگر هم آئينه  گذارند، هر يک بنا به

  ها از پرتو جمالش باز مانند.  اى نيفتد. تنها آئينه  و بروزش وقفه
م. يديزدان، پروردگار و خالقشان، قصور نورز  مردمان و هدايت آنان به  من از نصيحت به

شادى و طرب آيد. زيرا در   او روى آرند، روحم به  اگر روز ظهورش جميع ساکناِن زمين به
جمال معبود واصل. واّال غم بر وجودم غالب شود.   ل خود فائزند و بهکما  آن حال همه به

هر چيزى را بخاطر اين مقصد بزرگ پروردم. پس چگونه نفسى از ادراک ظهورش باز 
  ماند؟

اى است. جاللش برتر از هر جاللى است و جمالش   اهلل ما فوق هر جلوه  يظهره  جلوۀ من
است و نورش فوق هر نورى. رحمتش فوق برتر از هر جمالى. عظمتش فوق هر عظمتى 

هر رحمتى است و کمالش فوق هر کمالى. عّزتش فوق هر عّزتى است و نامش فوق هر 
نامى. رضايش فوق هر رضائى است و علو مقامش فوق هر علّوى. ظهورش فوق هر 
ظهورى است و پنهانش فوق هر پنهانى. بلنديش فوق هر بلندى است و فضلش فوق هر 

يش فوق هر نيروئى است و سلطنتش فوق هر سلطنتى. حکومتش فوق هر فضلى. نيرو
  حکومتى است و علمش نافذ در جميع اشياء و قدرتش غالب بر آنها.

 
  حضرت باب.  اشاره به 
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ر اهلل ال تدركون يحجاب اهلل االّول انتم من وراء ذلك الحجاب غ اهللظهره يقل اّن من 
 ىب ممتنع متعاليظهر من عند اهلل تدركون واهلل غيومن دون ذلك الحجاب كّل ما 

  ١٤٣.محبوب
اهلل،" نخستين پردۀ خداست. فوق اين پرده جز خدا نيابيد، زير اين پرده   يظهره  بگو "من
  هاى خدا. پروردگار، پنهان، ممتنع، متعالى، و محبوب است.  جز آفريده

  چند نمونه ديگر از آيات
  حضرت باب و مضمون

  فارسى  آنها به
نهما يالّسموات واالرض وما ب ىغلب على من فين ليقل اّن احًدا من اهل ذلك الدّ 

  .ه فال تخافّن وال انتم تحزنونيب فيباذن اهلل اذ انّه لحّق ال ر
غلبّن احًدا من اصحاب الحّق يالكتاب بان  ىقل اّن اهلل ضمن على نفسه بما نزل ف

على مائة نفس من دونهم ومائة منهم على الف من دونهم والف منهم على كّل من 
  .رايقد يئىشاء بامره انّه كان على كّل شيخلق اهلل ما يرض كلّها على اال

شرك باهلل فانّه هو ين وحّد اهلل وقالوا انّه ال اله اّال هو ومن يقل اّن قّوة اهلل فى قلوب الّذ
  .اء على االرض فانّهم امواتيقلبه فال ترونهم اح ىت فيم

انّه  علم اهلل من احد اّال و ىكن فيّال طّهر اهلل االرض كلّها ا ي نصراهلل جنودالحّق ويوس
من يقل اّن اهلل لحّق ظاهر فوق عباده وهو المه...دعو الًها من دونهيؤمن باهلل وال يل

  ...مويالق
ء وال ىدركه من شينهما لن يشهد اهلل انّه ال اله اّال هو لَُه ملك الّسموات واالرض وما ب

له من مثل وال شبه وال من كفٍو وال عدٍل كن يوجده لم يء فال ىوّحده من شيعرفه وال ي
ًما ذلك ما يًما َعظيفلتكبّروا اهلل ولتعّظموه ولتقّدسوه ولتوّحدوه ولتعزّزوه ولتعّظموه تعظ

  ١٤٤.ات اهلل توقنونيالجنّة ان انتم بآ ىدّخلنكم في
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غلبه بر ساکنان زمين و آسمان   اذن يزدان، قادر به  هر يک از پيروان اين آئين، به !بگو
  شک اين ندا از خداست. پس بيم از چه و حزن از چه؟  است. بى

تقديرات الهى که در کتابش ثبت شده، يک نفر از اصحابش را بر صد   بنا به !بگو
و هزار نفر را بر ساکنين زمين غالب فرمايد. آنچه  ،نفس ديگر، و صد نفر را بر هزار

  است.بر هر چيزى قادر  او ظهور آرد.  پروردگار اراده کند به
قدرت الهى در قلب موّحدين است: آنان که خدائى جز خدا نشناسند. هر که شرک 

  بهره.  مرده است و از حيات بى  ورزد، دل
و زمين را چنان از  نمايدروزى فرا رسد که پروردگار لشگريان راستى را چنان چيره 

حقيقت از آفريدگار است که بر  !ناپاکان بپيرايد که احدى از مشرکين نماند...بگو
  عبادش ظاهر و غالب است. اوست مهيمن و قيّوم...

شهادت خدا، خدائى جز او نيست. مالک ملکوت زمين و آسمان است. هرگز چيزى   به
درگاه يگانگى و هستى و شناسائيش راه نيابد. او را شبه و مثلى   او را درک نتواند و به

پاکى و وحدت و عّزت و   رستيد و بزرگ داريد. بهنبوده و نيست. پس خدا را درود ف
عظمتش با کمال عجز و فنا و با زبانى گويا، شهادت دهيد. اين اقرار و ايمان، شما را 

  آيات يزدان اطمينان داشتيد.  عرصۀ جنان رساند. اى کاش به  به
  حضرت باب  ١٤٥قل انه لمهدى موعود فى ام الکتاب.

  ها (قرآن) داده شده.  ورش در مادِر کتاباو مهدى موعود است که وعده ظه بگو!
    ١٤٦يشهد کل ذيعقل ان مثل تلک االيات ما نزل اال من اهلل العزيز الحکيم.

  حضرت باب  
شود مگر از پروردگار قادر   دهد که چنان آياتى نازل نمى  هر انسان خردمندى شهادت مى

  و حکيم.

فاعبدون قد خلقتك  ىايا ىا خلقيقل ان  ىخلق ىانا اهلل ال اله اّال انا واّن ما دون ىانّن
 ىاتيآ ىلتتلون من عند ىتك وبعثتك وجعلتك مظهر نفسييورزقتك وامتتك واح

ء لك وجعلتك ىع وخلقت كّل شيهذا صراط عزّ من ىنيولتدعوّن كّل من خلقته الى د
  ...نيمن لدنّا سلطاًنا على العالم
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ن وجعلتك االّول واالٓخر يانّا كنّا قادرء بقولك امًرا من لدنّا ىقد خلقتك بك ثّم كّل ش
  .نيوالّظاهر والباطن انّا كنّا عالم

اك ين اّال ايبعث على ديك وما ياك وما نزّل من كتاب اّال علين اّال ايوما بعث على د
  ١٤٧.من المحبوبير المهيك ذلك تقدينزل من كتاب اّال عليوما 

نند. بگو اى بندگانم! مرا من خدايم و خدائى جز من نيست. غير من همه آفريدۀ م
دوستى   پرستش کنيد. من تو [حضرت باب] را آفريدم، رزق بخشيدم، حفظ نمودم، به
که —آئينم  پذيرفتم، برگزيدم، و مظهر نفسم نمودم تا آياتم را بر مال کنى و بندگانم را به

اراده   خاطر تو آفريدم و تو را به  بخوانى. هر چيزى را به—اين راِه پر شکوه و منيع است
  ام...  بر جميع مردم عالم حاکم نموده خود

چنين   عرصۀ وجود آوردم. اين  کلمۀ خّالقيّت تو به  تو آفريدم. سپس همه چيز را به  تو را به
همه چيز توانائيم. تو را اّول و آخر و ظاهر و باطن قرار داديم. ما از   امر مقّدر شد. ما به

  اهيم.گ  آهمه چيز 
اين تقديِر خالِق مهيمن و محبوب  تو کتابى نيامده.  و جز به جز تو کسى رسالت نيافته

  است.

  مضمون فارسى چند نمونه ديگر
  از آثار حضرت باب

در باغهاى شادى  کهاند   اند، پيروان حقيقت  ايمان آورده شخدا و آيات  که به    کسانى
  ١٤٨است. اند، جايشان تا ابد در آتش  را منکر شده يزدانکه آيات  انا آنساکن شوند. امّ 

رم و باو ومن اّولين کسى هستم که در برابر پروردگار سر بندگى فرود آ ،حقيقت  به
  ١٤٩بگروم.
يادش بياميزيد. وسوسه مردم   ند که پروردگار شماست بترسيد، و روز و شب بهواز خدا

  ١٥٠ايمان را دنبال مکنيد، مبادا گرفتار توهمات گرديد.  بى

 
  وحدت پيامبران.  اشاره به 
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خاطر خدا   هاند. ب  يت يزدان، راه راستى را يافتهنيروى هدا  درود خدا بر کسانى باد که به
 يشپروردگار خو  شويد، به  بکوشيد و در راه تقوى گام برداريد. هرگاه با منکرين روبرو مى

  ١٥١کافى است.جاودان توکل کنيد و بگوئيد: خداوند مرا در اين جهان و جهان 
حقيقت   ذيريم...ما بهپ  هاى پاک و بلند پايه بهشت خود مى  گلستان  هر که را بخواهيم به

  ١٥٢حاکِم قادريم.
حقيقت، دليل قاطع براى همۀ مخلوقات است. جميع مردم عالم در برابر   بيان ما، به

اند،   ظهور اين آيات عاجزند. تمام حقايق کتابهاى آسمانِى گذشته و آينده را شامل
اين هاى من [خدا] در   که تو [حضرت باب] گنجينه جميع دالئل و نشانه طورى  همان

  ١٥٣روز هستى.
پس مرا  !اند. بگو  خداى شما منم و خدايى بجز من نيست، و همه مخلوق من شّک   بى

  ١٥٤پرستش کنيد، اى بندگان من.
  ١٥٥و در هنگام ظهورش باو پيوستن. ،از خود نيست شدن است ،راستين مرِگ 
آسمان اراده خدا، بر جميع ساکنان زمين و   هيکى از پيروان اين آئين تواناست که ب !بگو

  ١٥٦غالب گردد.
ايمان  ،اين کتاب هم شبيه کتاب اوست. اگر ايمان نياوريد ،د ايمان داريدمحمّ   اگر به
  ١٥٧است.پايه   او بى  شما به

  يکى از خطاب به اى  نامه
  علماى کوفه

  مضمون  ترجمه به
جميع علماى کوفه مثل تو مورد مؤاخذه پروردگار قرار خواهند گرفت و از آنها اين سؤال 

خواهد شد: آيا عجيب نيست که پيامبرى نزد شما با کتاب آيد و شما خود را در  پرسيده
برابرش عاجز يابيد و آئين پروردگار را که براى شما آورده نپذيريد و در انکار خود اصرار 
ورزيد؟ پس سهم تو آتش است، آتشى که براى منکرين آن سرزمين معيّن شده. زيرا تو 

  گيرند.  ز آنهايى باشى که پند مىپيشواى آنها هستى. ايکاش ا
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کردند   تو پيروى مى پذيرفتى، ساکنان آن شهر همه از  اگر حکم يزدان را از دل و جان مى
—رضاى الهى. تو در آن روز  تا ابد راضى به—شدند  وارد بهشت آسمانى مى نيزو آنها 

  آرزو خواهى کرد که پروردگار هرگز تو را نيافريده بود.—روِز داورى
را يکى از علماى اسالم شمرى و قصدت نجات مؤمنين است. اّما تو سبب  تو خويش

آتش سقوط کنند. زيرا وقتى آيات الهى براى تو ارسال شد، از آنها   شدى که پيروانت به
کسى که پروردگار او   روى برتافتى و با اينحال خود را از اهل تقوى شمردى. نه، قسم به

يک از بندگان او قادرند کمترين دليلى بياورند.   چرا ظاهر خواهد نمود، نه تو و نه هي
نيروى   درخشد و به  هاى خود مى  پروردگار در غايت عظمت و جالل، مافوق آفريده

  فرمانش بر همۀ ساکنان آسمان و زمين غالب است.
خود را بر تو  ونداى. اّما هنگامى که خدا  تو خويش را ابو صاحب [بنده خدا] ناميده

تو را  ،او را نشناختى، اگر چه آفريدگار—ديدنش کامياب شدى  و تو به—ظاهر نمود
کنيم که خود و جميع ساکنين آن   تو توصيه مى  . ما بهاستآستان او آفريده   براى تشرف به

مثل و بلندپايۀ پروردگار شوى. وگرنه   سرزمين را از آتش نجات دهى تا وارد ملکوت بى
ياورى از نزد خدا نخواهى داشت...ما زمانى که يار و —روزى رسد که وارد آتش گردى

ا هدف و غايت اين رتو ياورى نخواهند نمود زي  از اعمال نيک تو آگاهيم، اّما آنها به
  ١٥٨گفتار اوست.  اعمال شناسايى پروردگار و ايمان کامل به

  اى از کتاب بيان  نمونه
آيات که اعظم   اهلل و دين اسالم را نفرموده اّال به  در قرآن خداوند اثبات حّقيّت رسول

شأنى نازل فرموده که اگر ما على   بيّنات است...و خداوند عالم کلمات قرآنيّه را به
توانند و کّل   يات قرآن بياورند نمىآاى در مقابل   االرض جمع شوند و بخواهند آيه

نقطۀ بيان آيات و بيّنات خود را عطا   شوند...در اين کور خداوند عالم به  عاجز مى
ا حّجت ممتنعه بر کّل شيئ قرار داده و اگر کّل ما على االرض جمع فرموده و او ر
مثل آياتى که خداوند از آسمان او جارى فرموده اتيان   اى به  توانند آيه  شوند نمى

کند که اين آيات از شأن بشر   يقين مشاهده مى  روحى که تصّور کند به  نمايند. و هر ذى
بر لسان هر کس که خواسته جارى نيست بلکه مخصوص خداوند واحد احد است که 
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ذات مقّدس خود که هيچ جنّتى از براى اين خلق اعلٰى از ظهور من و   فرموده...قسم به
آيات من نيست...صاحب اين آيات حّق است من عنداهلل و شبهه نيست در اينکه 

مثل آنکه بر رسول خدا ص نازل فرموده،   خداوند اين آيات را نازل فرموده بر او به
غير   قدر صد هزار بيت در ميان خلق منتشر است، به  مثل اين آيات به  چه حال بهچنان

صحف و مناجات او و صور علميّه و حکميّۀ او. در عرض پنج ساعت هزار بيت از نزد 
اسرع، طورى که کاتب نزد او بتواند تحرير نمايد...و در مقام   گردد، يا به  او ظاهر مى

 ان عـليهم يتلى الکـتاب عـليک انزلنا انّـا يکــفهم اولم فـرموده: نـازل تـابک کـفـايِت 
کفايت   فى ذلک لرحمة و ذکرى لقوم مؤمنون. و جايى که خداوند شهادت داده به

کند حّجيّت کتاب   تواند بگويد کفايت نمى  نفس آيات، چگونه کسى مى  کتاب به
  ١٥٩بنفسه...

  ها و رسائل حضرت باب  صورت کتاب
  ف ابوالقاسم افنانتألي "عهد اعلىٰ بنابر "

حال آيات   سال و چند ماه طول کشيد. با اين ٦دوران رسالت حضرت باب 
دو زبان فارسى و عربى بر ايشان نازل شد. بنابر شهادت کسانى که   بسيار به

در هنگام وحى حاضر بودند، حضرت باب بدون مکث و توقف آيات الهى 
آشکار بر اين حقيقت است. فرمودند. کثرت آثار ايشان دليلى   را بيان مى

شود. بعضى از اين آثار   ذکر نام آنها اکتفا مى  براى رعايت اختصار تنها به
يکى از آنها (کتاب االسماء)  اند.  اندازه قرآن  مختصر و بعضى مفصل، به

  عربى نازل شده.  رسد. اکثر اين آيات به  چهار برابر قرآن مى  به
  ها  کتاب

  بيان فارسى  .۱
  بيان عربى  .۲
  الفهرست  .۳
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۱۰  

  
  هائى چند از  نمونه
  حضرت عبدالبهاءسخنان 

  قسمتى از خطابه حضرت عبدالبهاء
  ميالدى ۱۹۱۱نوامبر  ۲۱در پاريس، 

ست که از براى او حزن يانسانى نحال جميع بشر معرض غم و غصه و مالل هستند. 
ات ين احزان از ماديا چون .و مشقت و زحمت و تعب و خسارت حاصل نشود و الم

ات يکه از ماد  ىوقت .ميات بکنيروحان  هرجوع ب نکهيست جز ايچاره ن ،شود  ىحاصل م
 .شود  ىزائل م، کند  ىات ميروحان  هانسان توجه ب ،دلى حاصل گردد  تنگ تينها

د خداى مهربان يخاطر آ  هچون ب ،افتديم أسيت ينها ،ت مشقتيانسان وقتى در نها
خود را  ،ديآ احساسات روحانى  هب ،شدت فقر مادى افتد  هاگر ب .شود  مى مسرور ،دارد
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تشّفى صدر  ،کند  ىفکر شفا م ،گردد  ىم ضيکه مر  ىوقت .نديکنز ملکوت غنى باز 
تسلّى  فکر الهوت  هب ،،مصائب عالم ناسوت گرفتار شود  هکه ب  ىوقت. ديحاصل نما

 ،افتد  ىعالم روح م  هفکر پرواز ب  هب، عت دلتنگ شوديکه در حبس عالم طب  ىوقت .ابدي
 ،ه افتديات ابديفکر ح  هب ،باشدات جسمانى مختل يح که  ىوقت .شود  ىمسرور م
و در بحر  ات استيعالم ماد  هکه توجهشان ِصرف بى ن نفوسياّما ا .شود  ىم ممنون

ن يا  هکه معتقد بى نفس ؟خاطر دارند در وقت بال و محن چه تسلّى ،ناسوت مستغرقند
و  و در بال چون ناتوان گردد ،ات مادى استيمحصور در ح ات انسانيباشد که ح

ز تسلّى يچه چ  هد دارد و بيز اميچ چه  هب ،ل بکوبديگرفتار شود و کوس رحبتى يمص
ن يق؟ يابديحان يچگونه روح و ر ،ستير مهربان نيقد ىح  هب که معتقدى کس ؟ابدي

د که يها خدا را شکر کن. پس شمادى سرمدى استياست که در عذاب ابدى و نوم
 جانى ،د و گوش شنوايارنا ديده بيد ،و انجذابات قلبى دياحساسات روحانى دار

 .ديد تسلى خاطر داريگرفتار شو بتىيدر هر مص .اهلل  دلى مملو از محبت د ويزنده دار
ظلمت  اگر در .ديات آسمانى مستبشر هستيح  هب ،مختل شود وىياگر زندگانى دن

که احساس روحانى ى هر انسان. ديت ملکوت مسرورينوران  هب ،ديعت گرفتار شويطب
سال  کيکه تحّمل   با آن ،من چهل سال در حبس بودم. تسلى خاطر دارد ،دارد

از  ،کرد  ىزندگانى نم شتريکسال بي ،آوردند  ىآن حبس م  ههر نفسى را ب .نبود ممکن
ت سرور ين چهل سال در نهايهلل در اامن الحمد لکن .شد  ىغم و غصه هالک م

هر شب  .رسد  ىمن م  هب ديک بشارتى جدينکه يخواستم مثل ا  ىهر صبح بر م. بودم
 و توجه ،احساسات روحانى تسلى خاطر .افزوديقلب م نور سرور در ،شد  ىک ميتار
چهل سال  ،روحانى نبود احساسات ،اگر توجه بخدا نبود .حانيخدا سبب روح و ر  هب

معلوم شد اعظم موهبت عالم انسانى احساسات  پس ؟کردم  ىدر حبس چه م
دا خ  بهتوجهتان  روز  هدوارم روز بيام .خدا  هوجه بات ابدى انسان تيو ح، ستيروحان

 ر کند و قواىيشتر تأثينفثات روح القدس ب. شتر گرددياد شود و تسلى خاطر بيز
ن ياز خدا چن. آمال و آرزوى ما منتهىٰ  نستيا .شتر ظاهر شوديملکوتى ب

  ١٦٠!خواهم  ىم
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  قسمتى از خطابه حضرت عبدالبهاء
  ميالدى ۱۹۱۱نوامبر  ۲۷در پاريس، 

لهذا هر  .د آباء و اجداد استياز تقل ن عبارتيکنند که د  ىان امروز گمان ميرؤساى اد
 ،ستين قتيد چون حقين تقاليو ا .دانند  ىآن را حق م ،نموده ديتقال  هقومى تشبّت ب

ن بشر حاصل ياختالف و عداوت ب ن سببيو از ا .گر استيکديلهذا مخالف با 
تفکر و  ه راينيو عقائد د ،ن مخالف علم استيد کنند که  ىگمان م نيچن  را هميز .شده
ن يرا عقل و علم مخالف ديز ،نه عقل و علم جائز  هق بيو تطب ،ستيقى الزم نتعمّ 

و ، ن رؤساى روحانى باشديمجرد عبارت از صرف تلق ،ديبا هينيلهذا عقائد د .است
و حال آنکه علم و  .و عقل است و لو مخالف علم ،د معتقد شديند بايآنچه آنان بگو
 ن که مطابق عقل کلى نباشديد .مطابق علم و عقل باشد دين بايد ،عقل نور است
وان ياز انسان از حيو امت ،انسان علم است اعظم موهبت الهى براى...جهل است

 .عقل الهى و علم کند  هب قيد آن را تطبيشنود با  ىانسان آنچه م...و علم است عقل  هب
 قى و عقل کلىيوجه علم حق  چيه  هاّما اگر ب .حق است کند آناگر علم و عقل قبول 

  ١٦١.آن جهل است ،ق نکنديتصد
ک يو  .اّمى وحى شده شخص  بهکه  ،از جمله برهان حضرت محمد قرآن است

ت يعتى در نهايشر .که قرآن حکمت بالغه است ستا نيمعجزه از معجزات قرآن ا
ه و يخيمسائل تار ،گذشته نيو از ا .ديفرما  ىس ميکه روح آن عصر بود تأس اتقان

که  بعد ثابت شد .زمان بود  ه آنيکه مخالف قواعد فلک دينما  ىان ميه بياضيمسائل ر
و کتاب  ،وس مسلّم آفاق بوديبطلم هيزمان قواعد فلک در آن .منطوق قرآن حق بود

آن  ولى منطوقات قرآن مخالف ،ع فالسفهين جميه بياضير مجسطى اساس قواعد
ل بر عدم يات قرآن دلين آيکه ا ع اعتراض کردنديلهذا جم .هياضيمسلّمه رقواعد 

و مشهود شد  واضح ،ريون اخياضير قِ يق و تدقياز هزار سال تحق اّما بعد .اطالع است
و  ىاضيجۀ افکار هزاران ريکه نت ،وسيبطلم و قواعد ،ح قرآن مطابق واقعيکه صر
ۀ قرآن ياضيمسائل ر ک مسئله ازيمثًال  .باطل ،ران بوديونان و رومان و اي فالسفه

 .وس ارض ساکن استينموده ولى در قواعد بطلم حرکت ارض  هح بينست که تصريا
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ان يه بيحرکت شمس را محور ولى قرآن ،ه قائليم آفتاب را حرکت فلکيون قدياضير
ر يون اخياضير لهذا چون .ه را متحرک دانستهيه و ارضيفلک ع اجساميو جم ،فرموده

و  ،و آالت و ادوات اختراع کردند ،نمودند هيق در مسائل فلکيق و تدقيت تحقينها
ع يح است و جميصح ح قرآنيثابت و محقق شد که منطوق صر ،نمودند کشف اسرار
و  د انصاف داد که هزاران حکمايحال با .رفته بودند ون سلف بر خطاياضيفالسفه و ر
خطا  ،هيس در مسائل فلکيو تدر با وجود تدرس ،ون از امم متمدنهياضيفالسفه و ر

با  ،بود دهياضى نشنيکه اسم فن ر ،العرب  ةياز قبائل جاهله باد ند و شخص اّمىينما
قت مسائل يحق  هب ،زرع نشو و نما نموده  ر ذىيوجود آنکه در صحرا در وادى غ

ت که سيشبهه ن چيپس ه .ه را حل فرمودياضين مشاکل ريپى برد و چن هيغامضۀ فلک
تر و   ن شافىيبرهانى از ا .وحى حاصل گشته تقوّ   هه خارق العاده بوده و بين قضيا

  ١٦٢.ن قابل انکار نهيو ا ،ستيممکن ن تر  کافى

  خطابه حضرت عبدالبهاء
  ميالدى ۱۹۱۱نوامبر  ۲۵در پاريس، 

 .قت فرموديج حقيحضرت موسى ترو. قت فرمودنديحق  هع مظاهر مقدسه خدمت بيجم
حضرت  .نمودند قتيح حقين توضييع حواريجم .قت کرديح حقيتصر حيحضرت مس
حضرت بهاءاهلل  .قت بودنديالهى مؤسس حق اىياول .قت داديحق  هر بيرسول تبش

و  ،د عالم انسانىيکل توح ميو تعال ،قت بودنديمظاهر حق کلْ  .قت فرموديحق سيتأس
 اختالف و نزاععنى ي ،س از ظلمات امکانىيو تقد هيگانگى و تنزيالفت و محبت و 
د يچرا با ؟ميد اختالف کنيچرا با، ميپس ما که بندگان آن بزرگواران .و جدال و قتال

 ع مشمول الطاف حضرتيم و جميخداوند کيبندگان ؟ مينزاع و جدال نمائ
 ؟ميگر جنگ نمائيکديبا  ما چرا ،ت صلح استيخداوند با کل در نها .رحمانى

و  خداوند خالق کل و رازق کل ؟مينا مهربان باشما چرا ، ستا خداوند با کل مهربان
ست که ا نيسبب ا ؟ميهست گر جدايکديما چرا از  ،مربى کل و حافظ کل است

و چون . د موهومه گشتهيتقال  هو فراموش شده و تشبث ب ان رفتهيان الهى از مياساس اد
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ان ياساس اد  هاما اگر ب .دهيبشر گرد نيد مختلف است سبب بغض و عداوت بيتقال
م و يشو  ىم کل متحد و متفق ،ميآن نمائ  هکى است و اگر رجوع بي کل ،ميالهى نظر کن

ست که بعضى ا نيت اينها .زند ع آفاق موجيم وحدت عالم انسانى در جملَ عَ 
د يبا، ندا  ضيمر .بلوغ رسند  تا به ،ت شونديد تربياطفالند با، ميم نمائيد تعليجاهلند با

ان سبب ياختالف و نزاع اهل اد، ن گذشتهيو از ا .ندت مهربانى معالجه گردينها  هب
 انيه از ميو احساسات اله ،ه غالب بر قلوب بشر گشتهيماد شده است که احساسات

وان يرا حيز .معکوس کردند اند و ترقى  عت غرق شدهياکثر بشر در عالم طب .رفته
 ريهاى بالغه الهى اس  ق و حکمتيو ادراک حقا محروم از ادراکات روحانى

حال اکثر . ندارند ابدًا از خدا و از عالم الهى خبر ،در گرداب ماده ند و غرقا  عتيطب
را آنچه در دست است يز .و حق دارند ان الهى محروميقت اديز بکلى از حقيبشر ن
  .اند  عى شدهيلهذا اکثر خلق طب .ن عقليو مخالف قوان د استيتقال
ان الهى تشبث ياساس اد  هو ب ديمنزّه شود اوهام يد تا از تقاليائيب !انياى اهل اد پس
در  گانگىيت الفت و يد و در نهايقت کنيو پرستش حق ديتا متفق و متحد شو ،دينمائ

و  ،ديقت گردينجوم سماء حق عيجم ،ديش نمائيد راحت و آسايمه توحيظل خ
زى از يدرندگى و خونر ديمالحظه نمائ...ديانسانى شو هاى روشن عالم  سراج
با . و محبت و رأفت و اتفاق از فضائل عالم انسانى، ستا  ىوانيص عالم حيخصا

بشر در قرون اولى و در  اتيت حيخ عالم از بدايمقتضاى منطوق تار  هن بيوجود ا
اى اهل ...ن نمودهيچارگان خاک را رنگيخون ب شهيره هميوسطى حتى قرون اخ

عالم انسانى  وحدت مهيه خيد و در سايو شادمانى نمائ ديحرکت و اهتزاز آئ  هب !عالم
  ١٦٣.و الّسالم .ديدر آئ

  خطابه حضرت عبدالبهاء
  ميالدى ۱۹۱۱نوامبر  ۲٦در پاريس، 

حضرت  .قت کردياعالن حق حضرت موسى .قتندياى الهى مظاهر حقيع انبيجم
الهى  اىيع اوليجم .قت کرديس حقيحضرت محمد تأس .نمود قتيج حقيح ترويمس
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ع نفوس مقدسه يجم .قت بلند نموديحق ملَ حضرت بهاء اهلل عَ  .قت کردندياعالن حق
 ،ستى اعالم انسان قت وحدتيحق .قت بودنديهاى حق  اند چراغ  آمده عالم  هکه ب
اهلل   تيقت هدايحق .قت اعالن عدالت استيحق، ن بشر استيقت محبت بيحق

بودند و قت يمنادى حق عًاياى الهى جميانب .ستيقت فضائل عالم انسانيحق، است
ق يتصد هر خلفى .ش داديخلف خو  هغمبرى مژده بيهر پ. ع متحد و متفق بودنديجم

ح خبر يحضرت مس .ق موسى کرديتصد حيمس ،ح داديموسى خبر از مس .سلف نمود
گر متحد يکدي با عيجم .ح و موسى نموديق مسيحضرت محمد تصد، از محمد داد

ا ين قسم که انبيهم .ميمقدسه هستآن نفوس  ما امت ؟ميبودند ما چرا اختالف کن
م و الطاف يک خدائيبندگان  رايز .ميگر باشيکديد محب يز بايما ن ،گرنديکدي محب

؟ ميگر جنگ کنيکديما چرا با  ،ع صلح استيخدا با جم. الهى شامل عموم است
  ؟ميگر ظلم کنيکديما چرا با  ،ستا خدا با همه مهربان

ن عصر عصر يا هللاالحمد .گانگىي ان الهى محبت است و الفت وياساس اد
ا ياسباب الفت و اتحاد مه ،د شدهيشد عقول ترقى نموده و ادراکات .ستينوران
گر يبا همد عيوقت آن آمده که جم .دهين بشر محکم گرديمحبت ب روابط ،گشته

تعصب جنسى  ،تعصب مذهبى نماند. ميدوستى و راستى پرداز  هم و بيصلح نمائ
ک ي ۀبند. ميت الفت محبت کنيگر در نهايکدي با ،نماندوطنى  تعصب ،نماند
ع يجم  هم و بيد مؤمن باشياء بايع انبيجم  هب. ک آفتابيض از انوار يم و مستفيدرگاه

 .ميخدا کن  هب م و خدمتيزار شويع تعصبات بياز جم .ميموقن شو کتب آسمانى
مانند  .ميعالم انسانى را آشکار کن فضائل ،ميج نمائيوحدت عالم انسانى ترو

 ،ميمقدس دان خون بشر را ،ميزى راضى نگرديخونر  هب ،مينباش وانات درندهيح
م و آن ينقطه اجتماع کن کيع در يجم .ميزينر را از براى خاک ن خون مقدسيچن  نيا

چه  .شوديطرابلس غرب چه م د االن دريمالحظه کن .ستيوحدت عالم انسان نقطه
قدر  چه ،گردند  ىر بى پدر مياطفال صغ اريچه بس ،شونديم ار پدران بى پسريبس

بت شوهران يچه قدر زنان در مص ،نديگر  ىم بت فرزندان خوديمادران مهربان در مص
وانات درنده يح .شود  ىم ختهين خون انسانى از براى خاک ريا .کنند  ىو ناله م فغان

النه   هگرگ ب .ندينما  ىمحل خود قناعت م  هک بيهر . کنند  ىاز براى خاک جنگ نم



     هائى چند از سخنان حضرت عبدالبهاء : نمونه۱۰ فصل  ١٨١

 

شه خود قناعت يب  ر بهيش، دينما  ىمغاره خود اکتفا م  هپلنگ ب ،کند  ىقناعت م خود
رحم اگر   بى ولى افسوس که انسان .فتديگرى نيدر حق د فکر تعدى  ک بهيچيه .کند

 و حال آنکه خدا بشر را .گر استيانه ديفکر آش باز در ،تصرف آرد  هها را ب  انهيهمۀ آش
وانات درنده ابناء جنس يح. وانات درنده بدتر شدهيولى از ح ،انسان خلق کرده

گوسفند  ت دهيشب نها کيگرگ هر قدر درنده باشد در . درند  ىش را نميخو
 .دينما  ىروز قتل م  کيهزار بشر را در  شود صد  ىک انسان سبب ميو لکن  .درد  ىم

 ،انسانى را بکشد نفس کياگر  ؟ديآ  ىچه قانون درست م  هن بيد ايده حال انصاف
اگر . نديران گوياو را سرور دل ،زديصد هزار نفس را بر اّما اگر خون .ندياو را قاتل گو

ک مملکت را ياّما اگر  .نديگو او را سارق مجرم ،نفسى ده درم از کسى بدزدد
لکن اگر . خانه را آتش زند او را مجرم شمرند کياگر  .نامند او را فاتح ،غارت کند

عًا از آفات ينها جميا .ندير گوياو را جهانگ، تفنگ بسوزاندآتش توپ و   همملکتى را ب
انسان معتقد  را اگريز .ستا مانياز عدم ا ،از درندگى بشر است، ع بشر استيجم
ى از خون ا  ختن قطرهير  هازارد و بيب شود خاطرى  ىراضى نم ،عدالت الهى باشد  هب

  .کند کوشد تا خاطرى را مسرور  ىبلکه شب و روز م. راضى نگردد
ت اشراق صبح صلح اکبر يبدا ،شده دايهلل آثار انتباه در بعضى از بشر پاحال الحمد

ن يو عداوت ب بغض ،ابديکه وحدت عالم انسانى انتشار  ستا ما چنان ديام .است
گر الفت کنند و محفل صلح يکديع ملل با يو جم، صلح اکبر آشکار گردد ،بشر برافتد

صل يف محکمه کبرىٰ  در آن ،لل و دول حاصلن ميکلى که بيند، و مشانما ليتشک
عالم  محب ،ار گردنديا بسيپرور در دن  ن است که صلحيبر ا ن مشروط و موکوليا .ابدي

ن صلح و يشود تا از کثرت محب صلح  هافکار عمومى منعطف ب ،ابديد يانسانى تزا
و عداوت  بغض ،ت استيمحبت نوران .مجبور بر اتحاد شوند صالح ملل و دول

ات را يالبته عقال ح .عداوت سبب ممات، ات استيمحبت سبب ح .است ظلمت
بکوشند  جان و دل  هو ب ،اتحاد را بر اختالف مرّجح شمرند ،دهند حيبر ممات ترج

 ،گر شوديعالم عالم د ،قت اشراق کنديحق شمس ،هاى ظلمانى زائل شودين ابرکه ا
دست در آغوش  شرق و غرب ،ت طراوت و لطافت گردديجنتى در نها کره ارض

قى الهى يتا محبت حق ،گر دهنديکديبدست  جنوب و شمال دست ،گر کننديکدي
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 ،خلق  ، مهربانى بهخداست  هخلق محبت ب  هرا محبت بيز .ديانسانى جلوه نما در عالم
  .خدا  هخدمتى ب
 ،ديشو تا سبب عدالت ،دين بشر شويد تا سبب محبت بيبکوش جان و دل  هد بيدعا کن

 ،تعصب جنسى ،انشاء اهلل تعصب مذهبى بلکه ،ديتا سبب اتحاد شرق و غرب گرد
 ع شماهايجم .ابديش و راحت يعالم آسا ،تعصب وطنى نماند، اسىيتعصب س
که االٓن اوالدشان شرحه شرحه  چارگانين بيا .زنديد چه قدر عزيدان  ىد مياوالد دار

خو د را  زياگر پدر و مادرى طفل عزد يمالحظه کن .هستند آنها هم مثل شما ،شوند  ىم
از براى او  ،ماند  ىگر از براى او دل ميد؟ کند  ىدا ميند چه حالت پيخون آغشته ب  هب

که در ى نفوس طور االٓن  نيهم ؟شود  ىچ تسلّى حاصل مياز براى او ه، ماند  ىراحت م
  .حالت را دارند طرابلس هستند پدران و مادرانشان آن

ر يگر شمشيکدي  هم نه بيم الفت کنيمحبت کن گريکديخدا ما را خلق کرده که با 
نه صف  ،ميس کنيتأس انجمن عدل ،ميب دهيبل محفل الفت و محبت ترت. ميکش

 دل داده که تعلق ،مياهلل نظر کن  محبت  هگر را بيکديکه  چشم بما داده .ميارائيحرب ب
د ينيب  هب .ميداشته باش گر بغض و عداوتيکدينکه با ينه ا ،ميگر داشته باشيکدي  هب

 ن قواىيتا ا ،احساس داده ،انسان عقل داده  هب .کرده خدا چه فضلى در حق انسان
د که شما ياز خدا بخواه .مضرت نه در مقام ،ميل محبت صرف کنيه را در سبيرحمان
 زد بر افروختيچراغى را که ا .ديعالم انسانى موفق نما فضائل  هد کند و بيرا مؤ

برکت آسمانى را مانع  ،ميننمائ باران رحمت پروردگار را قطع ،ميخاموش نکن
روشن  شرق و غرب را ،مين دهييم که عالم انسانى را تزيشو آن  هموّفق ب ،مينشو
و سبب الفت  ،ميجنگ را بر انداز انيبن ،ميع امم را با هم ارتباط دهيجم ،ميکن

آن   هکه ب ميدوارياز خدا ام .رجاى ما ستا نيا ،منتها آمال ما ستا نيا .ميقلوب شو
ع يجم  هب ،ت طلوع نموديت هداينوران  هب رانيحضرت بهاء اهلل از افق ا .ميموفق گرد

و کل را ، صلح اکبر دعوت فرمود  هع را بيجم ،مخصوص نوشت بيملوک مکات
 ومياز پنجاه سال تا  .س بوديکه پادشاه پار ون ثالث رائجمله ناپل از آن .حت نمودينص

ن نور در يهلل ااالحمد. صلح اکبر شود  همنجذب ب ج قلوْب يتدر  هد تا بيکوش صعودش
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م تا عالم يکوش  ىم ما شب و روز .شودياکبر انشاء اهلل بلند م م صلحلَ انتشار است وعَ 
  ١٦٤.قت بر شرق و غرب بتابدينور حق  هقت بيحق بشر منور شود و شمس

  چند نامه از حضرت عبدالبهاء
زدان زبان يآستان   هم و بيخواند ن نگاشتىكيقلم مش  ههوشمندان آنچه باى سرور 

 دهياران سپيهاى   ه در دلكد يد آسمانى چنان درخشيخورش ه پرتوكم يش گشاديستا
ه كد يد و بشنويد و بگوئيو بخروش دين بجوشيرياران ديه اى كد يد و مژده رسيد دميام
را  انيرانيو اختر ا را بلند نمود انيفارس را بر افراخت و پرچم انينيشيپ زدان سراپردهي

تا ، ديبار دمكد و گلشن مشيباد بهار رس ،سر آمد  هب خزان گذشت و دى .ردكروشن 
 ۀو الن ،ديو سامان سر و سامان جو سر  ىهر ب ،ان رهبرينوا  ىران سرور گردند و بياس
ان مرغان يو آش، ن گرددين بهشت بريريلبه و دودمان دك .گردد وانكيوان يا ،رانيو

نش ين بخشش خداوند آفريپاداش ا  هد بيبا پس .نيشت دلنشكگل ،نياندوهگ
جهان آسمان  و بزرگوارى ،نديزدان در آيه سراپرده ياران در سايتا همه  وشش نمودك

 اى .ردين گردد و جهان پستى پرتو جهان باال گيبر نه چرخين آئيد تا روى زميرخ بگشا
شادمانى آسمانى بخش و فرّ ، ن مخواهياندوهگ ن رايريد ۀن بنديا !کپازدان ي
باال بر  سرور آستان نما و افسر جهان ،نكو گل گلشن  روشن نما ۀستار ،زدانى بدهي

ن و دلش را كبار كجانش را مش ،فشانيب ش را بدرخشان و گوهرش رايرو ،سر نه
توئى  .اخترافزون از ماه و  شيپرور گردد و پرتو رو  تا بوى خوى خوشش جان، گلزار نما

 پرسش ،پرسش چند نموده بودى ،نيريار دياى  .مهربان و توئى بخشنده و توانا
يك زدان بر يش يد فرمايرا بايز...گردد گرگونيغمبران دين پيه چرا آئكن بود ينخست ا

  .انتهى ،ديروش باشد تا بخشش آسمان رخ بگشا
  

ل ير و تبديينفس تغو در هر  ه جهان و آنچه در اوست هر دم دگرگون گرددكبدان 
از  ر و تبّدليو عدم تغ ،ان استكه اميو انتقال از لوازم ذات ر و تبّدليرا تغيز .ديجو

ز ياش ن هيمنوال بود لوازم ضرور کيبر  ون را حالكلهذا اگر عالم  .خصائص وجوب
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ز انتقال و ياش را ن هيضرور روابط ،ر و تبّدل مقرّر و ثابتيچون تغ .گشت  ىم سانيك
واحده مداوم  عتيه در طبكل انسان است يكل هثَ ان مَ كل عالم امثَ مَ . واجبتحّول 

و  ،ديگر انتقال نمايمزاجى د  هو از مزاجى ب گريعتى ديطب  هعتى بيه از طبكبل ،نه
م حاذق درمان را كيدانا و ح کپزشلهذا  .متنّوع شود مختلف گردد و امراْض  عوارْض 

در رحم مادر  ه انسانكد ينكنا مالحظه يده بيد  هب .ديل نمايتبد ر دهد و عالج راييتغ
 د بر خوان نعمتير خوار و چون نشو و نما نمايش خونخوار است و در مهد و گهواره

ر يمى و دم شكت را حيزمان طفول. ديند و از هر گونه طعام تناول نمايپروردگار نش
ى ريو پ عفو ض ،را قّوت و قدرتىى و جوان ،را اقتضائى بلوغ و سنّ  ،را رزقىى خوار

ن يچن  هم .و دردش را درمانىرا اقتضائى  و در هر درجه انسان .را فتور و رخاوتى
و ، و موسم دى را برودتى ،تىيرا خصوص و فصل خزان، ف را اقتضائىيموسم ص

ه كد ينما  ىن ميه اقتضاى ايلّ ك متكح .م معنبرىيم معّطرى و شميوقت بهار را نس
 کپزش. ر عالج شودييتغ ،ل امراضيتبد  هو ب ،گرددحاصل  امكر احيير احوال تغييتغ  هب

ر و يين تغيو ا .ديدردى درمانى نما و در هر ،را در هر مرضى دوائى ل انسانيكدانا ه
را  و چون عالج. ت استيرا مقصد اصلى صّحت و عافيز .مت استكح نيل عيتبد
 اگر داروى اّول موافق بود .م استكيبر نادانى ح لين دليا" :دينادان گو ،ر دهدييتغ

ولى رنجور دانا اذعان  ؟"ردك زيو اگر نا موافق بود چرا در آغاز تجو ،ر دادييچرا تغ
تعلّق  زدانى بر دو قسم است قسمىين ييه آكن را بدان يو ا ديفزايد و بر وجدان بينما
لم ن روحانى يو دل اساس آئ جهان جان  هگر تعلّق بيعالم آب و گل دارد و قسم د  هب
بوده و  منوال يكعاد و تا ابداالٓباد بر يم ومِ يجاد تا يا از آغازِ . تبّدل استير و لم يتغي

و روش  .زدانىيقى دائمى سرمدى يحق نيو آئ ،ستيو آن فضائل عالم انسان ،هست
آن  .دارد جسم  هن تعلّق بيو قسمى از آئ ،نش استيخداوند آفر ش ابدىيو فرما

ور كن يو در ا .ابدير ييل و تغياز سّن تبد موسمى و هر درجهمقتضاى هر زمانى و هر   هب
ور كن يه اكچه ، ت عدل راجعيب  هثر بكام جسمانى اكتفرّعات اح ديم و دور جديعظ

و  .فسحت و وسعت و استمرار سرمدى ابدى ن دور رايو ا ،م استيرا امتداد عظ
ه يام جزئكلذا اح، ن جهان استيان و لزوم ذاتى اكر از خصائص اميتبّدل و تغ چون

ن ياّما اّس اساس آئ .افتيب خواهد يو ترت نييتع ،اقتضاى وقت و حال  هجسمانى ب



     هائى چند از سخنان حضرت عبدالبهاء : نمونه۱۰ فصل  ١٨٥

 

ده و روش يو فضائل پسند دهيمثًال خصائل حم .ستيلى نبوده و نير و تبدييتغ را زداني
ر ييتغ ن ابدًايو ا ،زدان استين ياز لوازم آئ ،ارانكويكو رفتار ن ردار بزرگوارانكان و كپا
ورى و دورى كاقتضاى زمان در هر   هبكام جسمانى البتّه اّما اح .وده و نخواهد نمودننم
جهانى  ه جهانْ ك ن عهد و عصريدر ا .ديبصر انصاف مالحظه نمائ  هشما ب. دير نماييتغ

ه كن است كا مميآ ،افتهياندازه  و مالحتى بى ان لطافتكتازه گشته و جسم ام
گذشته اگر در ظهور  نيو از ا !ال واهلل ؟مجرى گرددتمامه   هان بينيشين پيو آئ امكاح

 صيل عالم در قميكد نشود و هيجهان تجد ،س نگردديسأت ن تازهيمظاهر مقّدسه آئ
  ١٦٥.ديتازه جلوه ننما

  
پس احبّاى الهى بايد در عالم وجود رحمت رّب ودود گردند، و موهبت مليک غيب 

و شکوفه و ثمر شجر ايجاد مشاهده و شهود. نظر را پاک نمايند و نوع بشر را برگ 
نفسى رسانند، و محبّت و رعايتى و موّدت   اين فکر باشند که خيرى به  کنند. هميشه به

االرض   نفسى نمايند. دشمنى نبينند و بدخواهى نشمرند. جميع من على  و اعانتى به
مقيد قيدى   را دوست انگارند، و اغيار را يار دانند، و بيگانه را آشنا شمرند، و به

نباشند. بلکه از هر بندى آزاد گردند. اليوم مقرّب درگاه کبريا نفسى است که جام وفا 
بخشد و اعدا را دّر عطا مبذول دارد. حتّى ستمگر بيچاره را دستگير شود و هر خصم 

  لدود را يار ودود. اين است وصاياى جمال مبارک اين است نصايح اسم اعظم.
و جدال است و نوع انسان در نهايت خصومت و اى ياران عزيز، جهان در جنگ 

وبال. ظلمت جفا احاطه نموده و نورانيت وفا پنهان گشته. جميع ملل و اقوام عالم 
نمايند. بنيان بشر است که زير و زبر   ديگر جنگ و ستيز مى  چنگ تيز نموده و با يک

نفوس  سر و سامانست. در هر سالى هزاران هزار  است. هزاران خانمان است که بى
خاک و خون است، و خيمه سعادت و حيات   در ميدان حرب و جدال آغشته به

فتنه انگيزى   خونريزى افتخار کنند و به  منکوس و سرنگون. سروران سردارى نمايند و به
مباهات نمايند. يکى گويد که من شمشير بر رقاب امتى آختم، و ديگرى گويد 

ن بنياد دولتى برانداختم. اين است مملکتى با خاک يکسان ساختم، و يکى گويد م
مدار فخر و مباهات بين نوع بشر در جميع جهات. دوستى و راستى مذموم، و آشتى 
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و حق پرستى مقدوح. منادى صلح و صالح و محبّت و سالم، آيين جمال مبارک 
نمايد. پس اى ياران الهى   است که در قطب امکان خيمه زده و اقوام را دعوت مى

موجب آن حرکت و سلوک فرمائيد، و سبيل مستقيم   نازنين بدانيد، و به قدر اين آئين
خلق بنمائيد. آهنگ ملکوت بلند کنيد و تعاليم و وصاياى   و منهج قويم پيمائيد، و به

رّب ودود منتشر نمائيد. تا جهان جهان ديگر شود، و عالم ظلمانى منّور گردد، و 
  َنَفس رحمانى حيات ابديه طلبد.  هجسد مرده خلق حيات تازه جويد. هر َنْفسى ب

اين زندگانِى عالم فانى در اندک زمانى منتهى گردد، و اين عزّت و ثروت و راحت و 
روش   خدا بخوانيد و نفوس را به  خوشِى خاکدانى عنقريب زائل و فانى شود. خلق را به

أ و پناه و سلوک مٔال اعلى دعوت کنيد. يتيمان را پدر مهربان گرديد و بيچارگان را ملج
شويد. فقيران را کنز غنا گرديد و مريضان را درمان و شفا. ُمعين هر مظلومى باشيد و 

اعراض   مجير هر محروم. در فکر آن باشيد که خدمت بهر نفسى از نوع بشر نمائيد و به
و انکار و استکبار و ظلم و عدوان اهميت ندهيد و اعتنا نکنيد. بالعکس معامله 

ظاهر و صورت. هر نفسى از احبّاى الهى بايد   مهربان باشيد نه بهحقيقت   نمائيد و به
فکر را در اين حصر نمايد که رحمت پروردگار باشد و موهبت آمرزگار. بهر نفسى 
برسد خيرى بنمايد و نفعى برساند و سبب تحسين اخالق گردد و تعديل افکار. تا نور 

ت نور است در هر خانه هدايت تابد و موهبت حضرت رحمانى احاطه نمايد. محبّ 
بتابد و عداوت ظلمت است در هر کاشانه النه نمايد. اى احبّاى الهى! هّمتى بنمائيد 
که اين ظلمت بکلّى زائل گردد تا سرّ پنهان آشکار شود و حقائق اشياء مشهود و عيان 

  ١٦٦گردد.
  

 يکى از اسباب بيزارى نفوس از عالم ديانت همين تقاليد و اوهام رؤساى مذاهب
است. که اشخاص عالم و دانا چون آن تقاليد و رسومات را مخالف علم و عقل 
ديدند دين الهى را ترک نمودند. ديگر ملتفت نشدند که اينها اوهام رؤساى اديان 

  ١٦٧است.
  

  ١٦٨کنند. آن مرکز حقيقت است.  مرکز واحد سير مى  دين و علم دو دائره است که به
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اى که محيط بر عالم   قوه  ممکن نيست که اهل عالم سکون و قرار يابند، مگر به
سکون و قرار   انسانى است. آن قوه چون غلبه کند، جميع اين انقالبات منقلب به

١٦٩الفت و محبت و اتحاد شود.  اختالفات مبدل بهگردد و همه اين 



 

  

  



 

 

  
۱۱  

  
  يک سوره از قرآن مجيد
  درباره گفتار موعود ما

 حضرت باب
هاى آن کتاب است که در   بينى  قرآن، پيش شايد آشکارترين نشانه حقانيت

صفحه نگارش يافته. رويدادهاى آئين بهائى از  ۹۳۰در طى  بهاءاهلل در قرآن
ترين دانشمندان و   اند. بزرگ  بينى شده  جزئى تا کلى در قرآن مجيد پيش

بينى عاجزند. تنها خداوند از آينده با خبر است. حال   عقالى عالم از پيش
د اّمى در عربستان در آن محيط بدوى تفکر کنيد. چگونه شما درباره يک فر

وحى الهى چنين   ممکن است چنين فردى از آينده خبر گيرد؟ آيا جز به
هاى قرآن نه تنها حقانيت دو پيامبر عصر ما را   بينى  چيزى ممکن است؟ پيش

  دهند.  حقانيت رسول اکرم نيز شهادت مى  رسانند، به  اثبات مى  به
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که خبرهاى قرآن درباره دو موعود عصر ما همه سهم مهمى  اه باشيمگ  آبايد 
هاى آسمانى را از گفتار   هاى کتاب  بينى  از سخن يزدانند. هرگز نبايد پيش

ها تنها ظروفى هستند که افکار يزدان را در   شمار نياوريم. زيرا واژه  پروردگار به
د نظر صورت يک واحد بايد مور  گيرند. ظرف و مظروف با همند و به  بر مى

  قرار گيرند.
بديهى است احاديث هرگز اعتبار آيات قرآن را ندارند. تنها در صورتى قابل 

  اعتمادند که با قرآن سازگار باشند.
جز ذکر کتاب چيزى نفرمودند و آن را سبب  ،با وجود اين...با اينکه احاديث بسيار

...اگر تا يوم معاد اعظم و دليل اقوم براى طالبان مقرّر فرمودند که هادى عباد باشد
امرى و يا احداثى غير کتاب الهى علت و دليل براى هدايت خلق بود البته در آيه 

  حضرت بهاءاهلل  ١٧٠شد.  مذکور مى

اند، اما دقت در معانى آنها نشان   اين آيات در مورد هر پيامبرى صادق
  کنند.  موعود عصر ما و آياتش اشاره مى  دهد که در درجه اول به  مى

  ۳۸-۳۹سوره حاقه، آيات   َوَما َال تُْبِصرُوَن. اْقِسُم ِبَما تُْبِصرُونَ َفَال 
  آنچه بر چشم شما آشکار و از چشم شما پنهان است  سوگند به

  ۴۰سوره حاقه، آيه   انُه لََقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم.
  آن گفتار پيامبرى بزرگوار است.

  ۴۱سوره حاقه، آيه   تُْؤِمنُوَن.َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقِليًال َما 
  آورند.)  گفتار شاعر نيست! چقدر شما کم ايمانيد! (شمار کمى ايمان مى

 َقِليًال َما َتَذكرُوَن.
ٍ
  ۴۲سوره حاقه، آيه   َوَال ِبَقْوِل َكاِهن

  اند کسانى که پند گيرند!  گفتار کاهن هم نيست! چه کمياب
  ۴۳ه حاقه، آيه سور  َتنِزيٌل مِّن ربِّ اْلَعالَِميَن.

  [گفتارش] از سوى پروردگار عالميان نازل شده.
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  َولَْو َتَقوَل َعلَيَنا َبْعَض اْالَقاِويلِ 
ِ
َفَما ِمنُكم مِّْن  ثُم لََقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتينَ  َالَخْذَنا ِمْنُه ِباْليِمين

  ۴۴-۴۷ات سوره حاقه، آي  اَحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن.
گيريم، سپس   دست راست دروغگو را مى اسم ما گفته شود،  گفتارى بهدروغ   اگر به

  کار بشود.  تواند مانع اين  يک از شما نمى  کنيم. هيچ  شاهرگش را قطع مى
ِّلُْمتِقيَن.   ۴۸سوره حاقه، آيه   َوانُه لََتْذِكَرٌة ل

  او ذکرى است براى مردم با تقوٰى.
 ۴۹سوره حاقه، آيه   ِبيَن.َوانا لََنْعلَُم ان ِمنُكم مَكذِّ 

  شمرند.  دانيم که گروهى از شما او را دروغگو مى  و ما مى
  ۵۰سوره حاقه، آيه   َوانُه لََحْسَرٌة َعلَى اْلَكاِفِريَن.

 او منشأ حسرت و غم براى منکرين است.
.
ِ
 ۵۱سوره حاقه، آيه   َوانُه لََحق اْليِقين

 يقين او حق است.  به
  ۵۲سوره حاقه، آيه   ِباْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم.َفَسبِّْح 
  پرداز.  ذکر و ثناى نام پروردگار بزرگت به  پس به

ظهور پيامبرى پس از رسول اکرم باور ندارند، واژه "او"   مترجمين قرآن چون به
دهند. دقت در   رسول اکرم و قرآن مجيد رابطه مى  کنند و يا به  را يا حذف مى

زمانى ديگر، آئينى ديگر، و   ه اين واژه مرتبط بهدهد ک  آيات پيش نشان مى
  پيامبرى ديگر است:

  بهاءاهلل در قرآننام سوره و مطلب آن درباره قيامت است. همانطور که در 
بحث شد، در قرآن از دو قيامت سخن رفته. قيامت جهان جاودان و 
قيامت اين جهان، يعنى هنگام ظهور قائم موعود. در اين سوره، بهر دو 

 امت اشاره شده.قي
 :در تمام موارد، بجاى "اين رسول" و "اين کتاب" واژه "او" بکار رفته 
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  يقين او (چهار بار)  : بهانّه  ■
■بار) : او (يکهو  

 کنند:  اشاره مى—پس از ظهور اسالم—وقايع آينده  آيات پيش به 
  ۱۵سوره حاقه، آيه   َفيْوَمٍِٔذ َوَقَعِت اْلَواِقَعُة.

  تحقق خواهد يافت.در آن روز "واقعه" 

  ۱۷سوره حاقه، آيه   َويْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم يْوَمٍِٔذ َثَماِنيٌة.
  کنند.  تخت رّب تو را در آن روز "هشت" حمل مى

مرقد حضرت باب است که بر هشت ستون استوار   عدد "هشت" اشاره به
  است. لقب ايشان نيز "رّب اعلٰى" است.

 " کنند: "چقدر کم   اين صورت ترجمه مى  " را بهقليًال ما تؤمنونمترجمين
تر اين است: "تعداد کمى از شما ايمان   ايمانند!" ترجمه درست

 آوريد."  مى
  ِقِّلُْمت " ذکر: او وسيله يادآورى براى مردم متقى است. واژه "نَ يَوانُه لََتْذِكَرٌة ل

مهم حضرت باب است. و بعضى از مترجمين، در برابر  باز القا
برند. آن مترجمين همين واژه را براى   بکار مى Reminder"، واژه رةتذک"

مردمان   برند. يک هدف حضرت باب اين بود که به  "ذکر" بکار مى
فرا رسيده. براى   —حضرت بهاءاهلل—تذکر دهند که زمان ظهور موعود بعد

 ظهورش آماده شويد.
  ْال ُه لََحقنيقِ يَوا 

ِ
 يقين او حق است.  : بهن

" (او حّق است) بارها در بسيارى از آيات ديگر انُه َلَحق ترکيباتى شبيه "
  موعود ما بکار رفته.  در اشاره به

  ِپس بزرگ دار نام رب بزرگت را. ترکيب "اسم ِم يَفَسبِّْح ِباْسِم َربَِّك اْلَعظ :
 حضرت رّب اعلٰى بکار رفته است.  رب" نيز در آيات ديگر در اشاره به
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  کمى ايمان مردمان و غفلت و انکار آنان   در آغاز اشاره بهاين آيات
 کنند. اين مطلب نيز در سراسر قرآن تأکيد و تکرار شده.  مى

زبان پيامبر اسالم   جاى شگفتى بسيار است. مسلمين يک کتاب را که به
شمرند و بنابر شهادت قرآن آشکارترين دليل حقانيت او   نازل شده معجزه مى

ها جلد   ها جلد کتاب از حضرت باب و ده  بسيارى از آنان دهدانند. اّما   مى
شمرند. در حالى که بسيارى از اين   کتاب از حضرت بهاءاهلل را دليل نمى

زبانى غير از زبان مادرى آن دو موعود نازل شده. آن مؤمنان با عدم   آيات به
بينى تحقق   اين پيش  آيات الهى که در اين زمان نازل شده، به  توجه به

  اند:  خشيدهب
  آورند!  ايمانيد! شمار کمى ايمان مى  چقدر شما کم

  چه کميابند کسانى که پند گيرند!
  گيريد؟  چگونه است که عبرت نمى

خدا   دروغ به  دهد که اگر کسى آياتى را به  در آيات پيش خداوند شهادت مى
کن   نسبت دهد، خداوند مانع گسترش ادعاى او خواهد شد، و او را ريشه

نمود. حضرت باب و حضرت بهاءاهلل بيش از صد جلد آيات خواهد 
اند. سبب چيست که آئين آنها در سراسر جهان در   خداوند نسبت داده  به

تر   روز دائره پيروانشان وسيع  کشور گسترش يافته و روز به ۲۰۰بيش از 
  شود؟  مى

  قالب متشابهات

ز سطح قشر يا براى کشف حقيقت، بايد زبان خدا را بشناسيم واّال فکر ما ا
رود. شيرينى گفتار خدا در مغز گفتار اوست، واّال اگر تنها   پوست بيرون نمى

بريم. بسيارى از سخنان پروردگار در قالب   پوست را بچشيم لذتى نمى
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متشابهات جاى دارد. زبان متشابهات مانند صدفى است که دردانه اسرار  
  در آن پنهان است.
همين سبب غالبًا با اشکال   توانند از پوست بگذرند، و به  مردم قشرى نمى

روبرو هستند. کليد شناسائى گفتار خدا در اين است که قشر را درهم شکنيم 
چيز زيباست. در راه تکامل معنوى، اين   در عالم مغز همهمغز برسيم.   و به

اند   چالش ما و مانع ماست. هميشه منکر پيامبران يزدان مردمان قشرى بوده
اند. هنوز   که تحقق بشارات را موافق فکر ضعيف و سطحى خود نيافته

مسيحيان معناى آسمان، يهوديان معناى پادشاه، و مسلمانان معناى خاتم را 
اسرار گفتار   آزادى فکر نرسيم و به  اند. تا از زندان قشر نرهيم، به  نشناخته

پروردگار پى نبريم.



 

 

  بخش سوم

  اسرار شناسائى
پيامبران يزدان



 

 

  
  



 

 

  
۱۲  

 
  دو رمز بزرگ آفرينش:

  يگانگى و تنّوع
را در  صلح و صفاو  در تنّوع، و رمز سعادترمز زيبائى و جلوه و جالِى آفرينش را 

. اختالف نظر در معانِى گفتار پروردگار در جميع اعصار توان يافت  مى يگانگى
اديان بوده و هست. آئين  موجب جدائى و دشمنى ميان مردمان و تجزيه

  بهائى با معرفى چند اصل، اين مانع را بکلّى از ميان برداشته:
  حضرت بهاءاهلل  ١٧١آنچه سبب اجتناب و علّت اختالف و تفريق بود از ميان برخاست.

هاى رنگارنگ چقدر جلوه دارد.   آئيم، مالحظه نمائيم که اين گل گلستان در  چون به
است. اگر يک رنگ باشد، جلوه ندارد...اختالف  اختالف الوان، زينت گلستان

  حضرت عبدالبهاء  ١٧٢الوان زينت عالم انسان است. پس نبايد سبب اختالف گردد.

 
   :وحدت در کثرتUnity in Diversity  

 چاپ رسيده.  به پيام بهائى فصل قبًال در مجلهتنّوع در زمينه يگانگى. اين 
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 اشاعه تنوع در زمينه دوستى و يگانگىاز جمله اصولى که در آئين بهائى براى 
  توصيه شده، از اين قرارند: و صلح و صفا

 ندگى در برابر او آغاز شود:هر کوشش و کاوشى بايد با ياد خدا و ب 
  حضرت بهاءاهلل  ١٧٣آغاز گفتار پرستش پروردگار است.

اى و هر نظرى بايد با   ميزاِن حقيقت، گفتار پروردگار است. هر انديشه
آيات الهى سازگار باشد. مؤمنان نبايد گفتار يزدان را ناديده گيرند و 

ات الهى الهام سخنى مباين آن بر زبان آرند. پيش از هر چيز بايد از آي
  تفکر و تأمل و بحث و مشاوره پردازند.  يارى آن آيات به  گيرند، و به

  هر فردى حق دارد نظر خود را در نهايت خضوع و بندگى و محبّت و
گاهى عالم انسان   آخزينه علم و   اى به  ماليمت ابراز دارد، و آنرا هديه

تعرض  شمارد. اگر ديگران نظرش را پذيرفتند "مقصود حاصل واّال 
 است. ١٧٤باطل"

  هيچ فردى حق ندارد خود را مرجع يا پيشوا شمارد و فکر خود را حقيقت
مطلق انگارد. در اين آئين، رسِم پيشوا داشتن يا از مرشدى پيروى 
نمودن، بکلى از ميان رفته است. در اين عصِر ترقى و اشاعۀ علم و 

 .حاخام، دستور، کشيش، و مجتهد نيست  دانش، ديگر نيازى به
 چه درست، چه —اصرار و ابرام در اظهار و اثبات عقيده و گفتار

 ابدًا جائز نيست.—نادرست
 :مجادله در گفتار در هر هنگام و بهر صورت مذموم و محکوم است 

ترين عباد کسى است که در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفّوق   غافل
  حضرت بهاءاهلل  ١٧٥جويد.
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  ميزان خرد توّسل   با آيات الهى بسنجيم و بهاگر نظر مخالفى داريم، بايد
جوئيم، سپس در غايت ماليمت و ادب و احترام و رعايت حکمت نظر 

نيّت غلبه بر ديگران ابدًا جائز   احساسات به  خود را ابراز داريم. توّسل به
 نيست.

 خاطر شويم. زيرا هدف   اگر نظر ما مورد قبول نيفتد، شايسته نيست آزرده
حقيقت رسيدن، نه احساس فتح و ظفر در   بخشيدن است و بهگاهى   آما 

 اظهاِر گفتار و نظر.
 عکس از دگرانديشان   از تفاوت و تنّوع افکار و آراء نگران نشويم، بلکه به

بخواهيم که افکار خود را در نهايت آزادى ابراز دارند. زيرا بنابر گفتار 
 حضرت عبدالبهاء:

  حضرت عبدالبهاء  ١٧٦افکار است.بارقه حقيقت شعاع ساطع از تصادم 

سبب عدم رعايت اين   اختالف و جدائى و دشمنى ميان پيروان اديان به
ميان آمده. جاى شادى و شکرگزارى است که در اين عصر و در اين   اصول به

آئين، آنچه موجب اختالف و جدائى است از ميان رفته و آنچه موجب 
  گزين آن گشته.  يکرنگى و دوستى است جاى

ى قرون و اعصار، دو گونه از مردمان پيوسته موجب جدائى و جنگ و در ط
  اند:  دشمنى بوده

 نمودند و خود را مرجع و   کسانى که در صحِت افکاِر خود اصرار مى
 شمردند.  گاهى و دانائى مى  آمنبع 

  کسانى که تحّمل شنيدن افکار و آراء دگرانديشان را نداشتند و از اين
يگانگى " است. ترّقى و موجب تفّکر ع آراءتنوّ  که حقيقت غافل بودند

" پايه آئين بهائى است. بنابر گفتار وحدت در کثرت" يا "در تنّوع
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هاى رنگارنگ موجب زيبائى   حضرت عبدالبهاء، همانطور که گل
جهان انديشه و عرفان زيبائى   گلستانند، افکار متنّوع و گوناگون نيز به

راهنماى ما در جميع شئون بخشند. اصِل "تنوع و يگانگى"   مى
 ماّدى و معنوى است.

حضرت بهاءاهلل در يکى از آيات الهى اين اصل را با تفسير و تأويل واژه 
اند. آن بيان پر معنا و زيبا بايد تا پايان روزگار سرمشق   "حکمت" بما آموخته

  مردم جهان قرار گيرد. يک دنيا درس حکمت در آن پنهان و آشکار است.
رى از اختالف و جدائى ميان مؤمنان، حضرت بهاءاهلل در آن براى جلوگي

بيان، سيزده معنى از معانى واژه "حکمت" را بنابر عقيده و تصّوِر متداول 
فرمايند. اگر چه اکثر آن معانى با معناى ظاهرى و اصلِى   ميان مردمان ذکر مى

  فرمايند:  حال مى  "حکمت" سازگار نيستند، با اين
ک در مقام يهر  ،ان حکمت ذکر شديکه در ب[معانى درونى]  التين تأويبعضى از ا
  حضرت بهاءاهلل  ١٧٧.ستين چه با اصول احکام الهى مخالف ،است حيخود صح

چنين آزادى و دگرانديشى در فکر و بيان، موجب ترويج خالقيت و   اين
گردد.   اشاعه اصل "وحدت در کثرت" يا "يگانگى در تنّوع" ميان مؤمنان مى

نور على نور —از يک جانب، آزادى انديشه و بيان از جانب ديگريگانگى 
. اين است رمز جمال و کمال آفرينش و شکوه و است، و حکمت بر حکمت

  خواهى؟  جلوه آئين الهى. از اين بهتر چه مى
افکار ديگران با نظر گذشت و رأفت بنگريم و   آموزد که به  آئين بهائى بما مى

بارقه حقيقت سر از تاريکى برون آورد و پرتو يقين بدانيم که سرانجام   به
  پايه را متالشى سازد.  گاهى و بينائى، ابرهاى اوهام، و افکار خام و بى  آ
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ده شفقت و مرحمت يد  هب بلکه ،ديده اعتراض مالحظه منمائيد  هکلمات احدى ب در
  حضرت بهاءاهلل  ١٧٨.ديمشاهده کن

آئين يزدان و اشاعه صبر و گذشت و شفقت ميان مؤمنان، موجب استحکام 
"معلوم"  محبت و يکرنگى در عالم انسان گردد. زيرا هدف علم رسيدن به
"معلوم و  است. جدائى و خودخواهى و عدم گذشت، ما را از رسيدن به

دارد. اين بيان کوتاه و زيبا از خالق ما، در هنگام گفتگو با   مقصود" باز مى
بايد پيوسته مد نظر —چه نباشندچه از پيروان اين آئين باشند، —دگرانديشان

  ما و مدار گفتار ما باشد:
  ١٧٩آنچه را دارائيد بنمائيد. اگر مقبول افتاد، مقصود حاصل، واّال تعرّض باطل.

  حضرت بهاءاهلل  

اسبابى که   يگانگى ناظر باشيد و به  اى دانايان امم! از بيگانگى چشم برداريد و به
تمّسک جوئيد. اين يک شبر عالم يک سبب راحت و آسايش عموم اهل عالم است 

آنچه علّت   وطن و يک مقام است. از افتخار که سبب اختالف است بگذريد و به
علم و عمل و اخالق و دانش است،   اتّفاق است توّجه نمائيد. نزد اهل بها، افتخار به

منزله   وطن و مقام. اى اهل زمين! قدر اين کلمه آسمانى را بدانيد، چه که به  نه به
    ١٨٠منزله آفتابست از براى جهان بينائى.  کشتى است از براى درياى دانائى، و به

  حضرت بهاءاهلل  

  حضرت بهاءاهلل  ١٨١.يحانوح و الرّ عاشروا مع االديان کلّها بالرّ 
  ها با شادى و شعف معاشرت نمائيد.  با پيروان همه آئين

  فرمايند:  سپس در تفسير و تأثير گفتار پيش مى
    ١٨٢آنچه سبب اجتناب و علّت اختالف و تفريق بود از ميان برخاست.از اين بيان 

  حضرت بهاءاهلل  

توان از روى اکراه و اجبار و يا با نظر تعصب با   بنابر گفتار پيش، آيا مى
هاى ديگر را کوچک شمرد؟   توان پيروان آئين  ديگران معاشرت نمود؟ آيا مى
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عاشرت نمائيم که آنها را توانيم با ديگران با شادى و شعف م  در صورتى مى
دوست داريم. اجراى اين منشور و دستور، نوش داروى بالهاى  و جان دل از

  آهنگى و يکرنگى ميان پيروان اديان است.  جهان و نخستين گام در راه هم

  بهائى يعنى چه؟

اين خطابه مختصر از حضرت عبدالبهاء، هنگام خداحافظى با مردم 
  دهد:  اين پرسش پاسخ مى  )، به۱۹۱۲آمريکا، در آغاز قرن بيستم (

وحدت   شما صحبت داشتم و به کرّات براى  شما است و به  ت من بهيّ وصن ين آخريا
ع يجم  بشر بندگان خداوند هستند و خدا به عيعالم انسانى دعوت کردم که جم

ک کره است و ، ينيع روى زميجم...بخشد  ات مىيدهد و حيم کّل را رزق .مهربان
پس هر نفسى سبب کدورت  ک خداوندند.ياند و کّل بندگان   ساللهک ي ،ع امميجم
خواهد تا هر فردى   ع قلوب را مسرور مىيخدا جم. کار است  گرى شود نزد خدا گنهيد

و  نى و مذهبىيد و از اختالفات و تعّصبات ديسعادت زندگى نما تياز افراد در نها
  زار و در کنار گردد.ياسى و وطنى بيتعّصبات جنسى و س

د يگر نبايد .اهگ  آ نا شد و گوشتان شنوا گشت و قلبتانيالحمد هلل چشمتان ب شما که
ا جائز يع مهربان است، آيجم  با آنکه خدا به...دين تعّصبات و اختالفات نمائيا  نظر به
 خالصه مبادا قلبى... م؟يگر جنگ و جدال نمائيکديم با يما که بندگان او هست است

ع را يجم ،ديباش گانهيع خلق يبا جم .ديبت کنيگر غيکديا در باره يد يآزرده نمائ
ى را ا  گرسنه ،ديباشد که دلى را مسرور کن نيشه مقصدتان ايهم .ديشان خود شمريخو

ى را چاره ساز ا  چارهيب ،ديز کنيلى را عزيذل ،ديرا بپوشان ىا  برهنه ،دياطعام نمائ
سعادت  ن استيا ،است رضاى الهىن يا .ديشانى را سر و سامان بخشيپر و ،ديگرد
  ت عالم انسانى.ين است نورانيا ،ابدى

در  دينيب  مى .مينما  حت مىين نصيلذا چن ،ه خواهميشماها عزّت ابد چون من براى
چگونه  ،گردد  م مىيتي چقدر اطفال ،شود  خته مىيچه خونها ر ،بالکان چه خبر است



     دو رمز بزرگ آفرينش: يگانگى و تنّوع: ۱۲ فصل  ٢٠٣

 

جهت   وجودى که خدا آنها را بهبا  است؟ ور  چه آتشى شعله ،روديغارت م  هاموال ب
خدا آنها را براى تعاون و تعاضد  .زنديريم گريکديآنها خون  ،محبّت خلق کرده

بلند  د هّمت رايپس شما با...گر مشغولندينهب و غارت همد  به آنها ،دهيگر آفريکدي
ن ظلمت يا ،بدرخشد صلح عمومى ِت يبلکه نوران ،ديدل و جان بکوش  هب ،دينمائ
ر عموم يو هر فردى خ، ک خاندان شونديع بشر يجم ،زائل گرددگانگى يب

که ينجهت ا  هدند بيائى ديچه صدمات و بال اى الهىيد که انبي.مالحظه نمائ..خواهد
و آن نفوس  ،نديحبل الفت و اتّفاق تشبّث نما  گردند و به گريکدينوع بشر محّب 

ن يا غافلند که با وجود د چه قدر خلقينيب  هحتّى جان خود را فدا کردند. ب مقّدسه
  ١٨٣.زحمات هنوز در جنگ و جدالند

  نقش ما در تحّقق
  نقشه يزدان

آرا که   نگر و جهان  آئين بهائى نقشه يزدان براى تأسيس تمّدنى است جهان
عالم شبهش را نديده. در اين ماجرا  هر يک از ما نقشى داريم. بايد مانند 

نمائيم تا نقشه يزدان اعضاى يک پيکر با يکديگر همکارى و هميارى 
هرچه زودتر تحّقق يابد. ما نبايد هرگز نقش خود را کوچک شمريم. منشأ 

انگيز مغز ماست. قدرت اين مغز توانا   همه کشفيات و اختراعات شگفت
ديدن   هائى است چنان کوچک که چشم ما قادر به  همکارى سلول  بسته به

  ها پديده آمده.  ين سلولها در دنيا از هميارى ا  آنها نيست. اينهمه شگفتى
از هر يک از ما کارى ساخته است که در انجامش نبايد غفلت ورزيم. 

دهد که اگر   خداوند انتظارى مافوق قدرت ما از ما ندارد و بما وعده مى
هدايت او را بکار بريم، هر غير ممکنى، ممکن شود. تنها آفريننده ما از 

گاه است. چه بسا يک گام از جانب يک   آاستعدادات نهفته در درون ما 
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بار آورده است. هر يک از ما   دوست، نتايج غير قابل تصور به فرد بشر
اجرا رسانيم.   مسئوليم سهم خود را هرچه کوچک باشد در اين ماجرا به
اجرا نرسانيم،   صاحب اين دنيا را نيازى بما نيست. اگر ما سهم خود را به

تحّقق خواهد رسيد.   . زيرا نقشه خدا سرانجام بهايم  تنها خود را محروم ساخته
ها و   کند. از رنج  تر مى  هدف را آسان  اش، رسيدن به  شرکت ما در نقشه
  رساند.  مقصود مى  کاهد، و ما را زودتر به  بالهاى عالم مى

ايم. هدف ما تکامل   اين جهان براى رفع نيازهاى جسمانى نيامده  ما به
اين هدف قصور ورزيم، مانند کاهى در هوا   معنوى است. اگر در رسيدن به

جهان هستى متصل   خدا و نقشه خدا، ناگهان ما را به  معلّقيم. بستگى به
افزايد. اين کتاب   سازد و بر شادمانى و کامرانى ما صدها و هزارها بار مى  مى

گنجايش شرح اين نقشه را ندارد. اصول و اساس آن در اين کتاب 
  بحث قرار گرفته:نگارش اين مؤلّف مورد   به

.آئين بهائى: پيام آسمانى براى صلح و سعادت جهانى



 

 

  
۱۳  

  
  هاى الهى  حکمت

" مستقر است. حکمت و بيانپايه و اساس رابطه يزدان با بندگانش بر اصل "
". بيان حامِل علم و حکمت الهى نقشه آفرينش انسانحکمت الهى يعنى "

  است.
  حضرت بهاءاهلل  ١٨٤هواهلل تعالى شأنه الحکمة والبيان.

  حکمت و بيان است. او پروردگارى است بلند مرتبه. شأِن او

هاى حضرت   گفتار تنها وسيله رابطه ما با پروردگار است. بعضى از مناجات
  شود:  بهاءاهلل چنين آغاز مى

  ١٨٥هوالمشرق من افق ملکوت البيان.
  او [يزدان] از افق عرصه بيان تابان است.

 
  رابطه او با بندگانش.  : اشاره بهشأِن او 
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گويد، ما را نيز در رابطه با   همانطور که پروردگار با ما با حکمت سخن مى
  کند:  رعايت حکمت دعوت مى  يکديگر به

  حضرت بهاءاهلل  ١٨٦در جميع احوال به حکمت ناظر باشيد.

آن   شمس از افق سماء مشرق و الئح، کّل بايد بهمثابه   حکم حکمت در الواح الهى به
  حضرت بهاءاهلل  ١٨٧ناظر باشند.

اليوم الزم و واجب است متابعت احکام الهى و از اعظم احکام حکمت است، 
  حضرت بهاءاهلل  ١٨٨آن مأمورند.  جميع به

توان   هاى بسيار مى  حکمِت الهى يعنى چه؟ براى رسيدن بهر هدفى راه
کرانش بهترين راه را براى   و توانا بنا بر دانش بىبرگزيد. پروردگار دانا 

شادمانى و زندگانى جاودانى ما برگزيده است. شناسائى برترى و کمال اين 
هاى   هدف  راه آسان نيست. چه بسا ما از انتخاب بهترين راه براى رسيدن به

هاى نهفته در   شناسائى اسرار و حکمت  روزانه خود عاجزيم، تا چه رسد به
انسان و کيهان. شايسته است پيوسته از خدا بخواهيم که اسرار آفرينش 

  حکمتش را بما بياموزد:
  حضرت بهاءاهلل١٨٩اى رّب عرّفنا حکمتک الّتى سترتها فى آياتک و انزلتها فى کتابک.

اى پروردگار! حکمتى را که در آياتت پنهان داشتى و در کتابت نازل فرمودى، بما 
  بياموز.

اسرار حکمت الهى را که پروردگار در گفتارش بما اين فصل بعضى از 
گاهى از حکمت الهى يعنى   آدهد.   اختصار مورد بررسى قرار مى  آموخته به

. هدف از هستى ما و رمز سعادت و کامرانى ما شناسائى نقشه آفرينش انسان
در اين نقشه پنهان است. بدون شناسائى اين نقشه، خدا شناسى ممکن 

پرسند: چرا خالق قادر و توانا، جهان را از   ى از مردمان مىنيست. مثًال بسيار
رهاند؟ تنها با آشنائى با حکمت پروردگار يعنى   همه ظلم و بال نمى  اين
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اين پرسش   اين رمز پى برد و به  توان به  شناسائى نقشه آفرينش انسان، مى
  پاسخ داد.

ت. حضرت آن فضيلت آراسته اس  خواهد، خود نيز به  آنچه خداوند از ما مى
فرمايند پروردگار قادر است که با يک کلمه عالم را منقلب سازد.   بهاءاهلل مى

اجراى حکمت امر فرموده، خود نيز از اين حکم   اما چون بندگانش را به
  کند. يکى از اصول حکمت، صبر و شکيبائى است:  پيروى مى

چون کّل را يک کلمه عالم را منقلب نمايد،   [پروردگار] قادر است بر اينکه به
  حضرت بهاءاهلل  ١٩٠.صبر و اصطبار تمّسک فرمود  حکمت امر نمود به  به

يکى ديگر از اسرار حکمت يزدان و نقشه آفرينش انسان، لزوم شرکت 
بندگانش در اجراى نقشه اوست. بنابر اين اصل، خداوند هر کارى را از 

دست ما اين معنى که کارى که از   دهد، به  اى انجام مى  راهى يا وسيله
وسيله   کند. هدف و نقشه آفرينِش ما را به  ساخته است، براى ما نمى

آموزد، اّما مسؤليت پذيرش و تحقق اين نقشه را بما   فرستادگانش بما مى
  سپرد. نقشه از خدا، تحقق نقشه از ما.  مى

شرکت در اجراى اراده پروردگار مايه افتخار ماست. بايد اين نقش را از 
ل آزادى و اختيار بپذيريم و در اجراى أراده يزدان براى روى عشق و در کما

نجات خود و جهان با خالق خود شريک و هميار شويم. آيا خدمتى و 
  توان تصور نمود؟  شرکتى از اين برتر مى

خدا  خواست اوست. آئين انتشار روش پروردگار حکمت صولا از ديگر يکى
دل و جان خواستار   يم که بهکسانى ابالغ نمائ  اين است که آئينش را تنها به

  سخن گشائيم:  آنند. بنابر فرمان يزدان، تا گوش شنوا نيابيم، نبايد لب به
 

  انگليسى نگاشته   کتاب نگارنده که در اين باره به  براى آشنائى بيشتر با "نقشه آفرينش انسان" به
  (نقشۀ آفرينِش دنياى معنوى).  The Spiritual Design of Creationشده مراجعه نمائيد: 
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حکماى عباد آنانند که تا سمع نيابند لب نگشايند چنانچه ساقى تا طلب نبيند ساغر 
  حضرت بهاءاهلل  ١٩١.نبخشد

گوئيم، حد استعداد و گنجايش شنونده سخن   و اگر گوش شنوائى يافتيم، به
توانيم هر غريبى را از دورى از خدا   نه بيشتر. تنها با رعايت حکمت مى

  نجات بخشيم و او را به "مقر قرب" رسانيم:
مقر قرب جذب نمايد و هر غريبى را   حکمت جوهرى است جذاب، هر بعيدى را به

  حضرت بهاءاهلل  ١٩٢وطن کشاند.  به

  ر پى دارد:گاهى عدم رعايت اعتدال در گفتار، نتايج ناگوار د
سامع متحّمل نخواهد شد و در اّول بر  طلبد. چه اگر اعتدال نباشد اعتدال مى...بيان

  حضرت بهاءاهلل  ١٩٣.اعراض قيام نمايد

  مولوى چه زيبا سروده:
  گر چه فکرش هندسه گيتى کند  بهر آن کودک پدر تى تى کند

در بندگان ارمغان آزادى و اختيار است.   هاى بزرگ يزدان به  از بخشش
رابطه يزدان با انسان، اکراه و اجبار هرگز جائى نداشته و نخواهد داشت. 
اگر ارمغان اختيار را از دست بدهيم، چيزى جز جانورى با هوش نخواهيم 

  بود.
    ١٩٤.آنچه را دارائيد بنمائيد اگر مقبول افتاد مقصود حاصل و اّال تعرّض باطل
  حضرت بهاءاهلل  

حکمت پروردگار، پنهان داشتن جهان جاودان يکى ديگر از اسرار و اصول 
بينيم، هرگز جز   است. اگر ما نتيجه رفتار و گفتار خود را در جهان جاودان به

زند: رفتار پاک بخاطر پاداش و فرار از   رفتار پاک کارى از ما سر نمى
 

  روى گرداندناعراض: شنونده. ساِمع : 
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رفتار نيک   مجازات. خواست خالق ما اين است که تنها بخاطر عشق به
  کسب پاداش و فرار از مجازات.نيت   پردازيم، نه به

لک فانى درگذرى ولکن ستر آن را ّد از مُ کمال جِ   هاگر سلطنت باقى بينى البتّه ب
  ١٩٥.پاک ادراک ننمايد هاى]  [قلب ۀجز افئد .اين را رمزها ۀهاست و جلو  حکمت

  حضرت بهاءاهلل  

يکى ديگر از اسرار آفرينش ما اين است که مورد آزمايش قرار گيريم. 
شوند که در بوته سختى و بال افتيم.   نيروهاى درونى ما هنگامى آشکار مى

  رسند؟  منصه ظهور مى  خدا و صبر ما چگونه به  واّال اعتماد ما به
هاى آزمايش ما، پنهان داشتن بعضى از اسرار و معانى   يک نمونه از راه

" و زبان عربى "متشابهات  هاست. اين نوع گفتار را به  معنوى در قالب واژه
تنها يک دليل  ايقاننامند. حضرت بهاءاهلل در کتاب   فارسى "نمادين" مى  به

فرمايند اين گونه گفتار وسيله آزمايش مؤمنان   آورند. مى  بر اين حکمت مى
  است.

نگرند. مردم متفکر و   ظاهر بيان مى  مردم ظاهربين و سست ايمان تنها به
مسيح فرمودند که از آسمان مغز آن توجه دارند. مثًال حضرت   بين به  حقيقت
اند و دوباره هم از آسمان سوار بر ابر خواهند آمد. کمى تفکر و تعمق   آمده

آموزد که منظور ايشان آسمان و ابر ظاهرى   در گفتار آن پيامبر، بما مى
نيست. زيرا جسم آن حضرت از مادرشان مريم تولد يافت. پس چگونه 

آسماِن نمادين يعنى از سوى خدا  ايشان از آسمان آمدند؟ تنها روحشان از
بينى را حضرت مسيح در ظهور خودشان   آمد. با اينکه کليد فهم اين پيش

گويند: اين بار   حال مسيحيان ظاهربين مى  اند، با اين  پيروانشان داده  به
متفاوت است. مسيح ما اين بار بايد از سوى آسمان سوار بر ابرها بيايد. 

، درخشش آسمان و ابرژه نمادين، مانند انگيز است. دو وا  چقدر شگفت
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حضرت مسيح را در آسمان اراده يزدان از مسيحيان ظاهربين پنهان داشته و 
نيروى عقل و ايمان ابرها را   بين، به  دارد. اما مسيحيان متفکر و روشن  مى

بهاءاهلل يعنى نور خدا لقب يافته، مانند  درهم شکسته، موعودشان را که به
  اند  حکمت يزدان روشن و تابان يافته و شناختهآفتاب در آسمان 

هائى بسيار   بهانه  هائى چنين سهل و آسان، پيروان همه اديان را به  آزمايش
اعتبار، از کسب بزرگترين موفقيت و افتخار يعنى شناسائى   سست و بى

  دارد.  موعودشان، باز داشته و مى

  ُمماشات پيامبران با مردمان

دان، مماشات پيامبران با شنوندگان پيام يکى ديگر از اصول حکمت يز
فهم ما و   پروردگار عاشق ماست و براى هدايت ما گفتارش را بهخداست. 

دارد تا شناسائى   دهد. هر مانعى را از پيش ما بر مى  زبان ما تطبيق مى
باِب فرستادگانش براى ما آسان شود. مثًال حضرت باب در آغاز، خود را "

ها چندان روشن   خواندند. بديهى است معناى اين عنوان" ذکر" و يا "بقيّةاهلل
ها احساس   نيست. در آغاز، شنوندگان، خاصه پيشوايان از شنيدن اين عنوان

خودشان گفتند: "او نيز نقشى مانند ما دارد،   خطر ننمودند. و چه بسا به
رساند." ادعاى قائميّت نمودن حسابش بکلى   وجودش ضررى بما نمى

  متفاوت است.
انگيزد. يکى از علما،   احساسات شديد در مردمان بر مى مهدىيا  قائمه واژ
ايشان ايمان   ظاهر به  نام مال عبدالخالق، در آغاز ظهور حضرت باب، به  به

اى دريافت داشت که در آن اظهار   آورد. اما پس از مدتى از آن موعود نامه
روى  يافت. پس از دريافت آن نامه، دست از ايمان کشيد و تقائميّ 

  ١٩٦برتافت.
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اين سبب در آغاز   ت فرمودند. بهاحضرت مسيح نيز با يهوديان مماش
" امتناع ورزيدند، زيرا موجب ماشيه" يا "مسيحرسالتشان، از بکار بردن واژه "

حضرت  ١٩٧شد. بنابر دائرةالمعارف مسيحى  احساسات شديد در يهوديان مى
مردمان مسيح يا ماشيه طور مستقيم خود را در برابر عامه   مسيح در آغاز به

  نخواندند:
هاى اطراف قيصريۀ فيليپس رفتند. در بين راه عيسى از   دهکده  عيسى و شاگردان به

دانند؟" آنها جواب دادند: "بعضى   شاگردان پرسيد: "مردم مرا چه کسى مى
اى هم   گويند تو الياس، و عده  اى مى  گويند تو يحياى تعميد دهنده هستى، عده  مى
عقيده شما من کى   يکى از پيغمبران هستى." از ايشان پرسيد "به گويند که  مى

آنان دستور داد که   هستم؟" پطرس جواب داد "تو مسيح هستى." بعد عيسى به
  ۲۷-۳۰، آيات ۸انجيل مرقس، فصل   هيچ کس چيزى نگويند.  دربارۀ او [اين مقام] به

ار فرمودند. اين پيروانشان اظه  طور خصوصى تنها به  " را ايشان بهماشيهمقام "
  ":رمز ماشيه بودنمطلب معروف است به "

تو وارد   اتهاماتى که اين شاهدان به  کاهن اعظم برخاسته از عيسى پرسيد: "آيا به
دهى؟" اما عيسى ساکت ماند. پس کاهن اعظم گفت: "تو را   سازند جواب نمى  مى
عيسى پاسخ  دهم بما بگو آيا تو مسيح پسر خدا هستى؟"  خداى زنده سوگند مى  به

گوئى. اما همۀ شما بدانيد که بعد از اين پسر انسان را   داد: "همان است که تو مى
کاهن  "آيد.  خواهيد ديد که بر دست راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهاى آسمان مى

اعظم گريبان خود را دريده گفت: "او کفر گفت! آيا شهادتى باالتر از اين 
  "را با گوش خود شنيديد.خواهيد؟ شما حاال کفر او   مى

  ٦۲-٦۵، آيات ۲٦انجيل متى، فصل   

آئين يزدان در آغاز ظهور مانند کودکى نوزاد است. آن کودک را در برابر 
رويدادهاى نارواى روزگار توانائى رشد و پرورش نيست. بايد او را در دامان 

دهند   او فرصت نمى  مالطفت از خطرات محفوظ داشت، واّال دشمنانش به
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جو   هاى آسمانى خود تحقق بخشد. اگر مردمان جاه  هدف  پرورش يابد و بهکه 
اه شوند، در نخستين فرصت آن کودک گ  آو متعصب و نادان از عواقب امور 

اه گ  آنوزاد را از ميان بردارند و اثرى از او نگذارند. آن دشمنان هنگامى 
عاشقان جاى هاى پاکان و   شوند که آن نوزاد جوانى بالغ گشته و در دل  مى

  گرفته است.
بنابر کتاب مقدس، هيروديس، پادشاه رم قصد داشت حضرت مسيح را 

  اين مقصود نرسيد:  قتل رساند، اما به  پس از تولد به
يوسف ظاهر شده گفت: "برخيز، کودک [حضرت مسيح]   فرشتۀ خداوند در خواب به
م در آنجا بمان زيرا گوي  تو مى  مصر فرار کن و تا وقتى که به  و مادرش را بردار و به

قتل برساند. پس يوسف برخاست و مادر   خواهد کودک را پيدا کند و به  هيروديس مى
و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد. و تا وقت مرگ هيروديس در آنجا 

زبان نبى فرموده بود تحقق يافت که: "پسر   اين وسيله سخنى که خداوند به  ماند و به
  ۱۳-۱۵، آيات ۲انجيل متى، فصل   ا خواندم."خود را از مصر فر

اگر موعود زمان با هزار دليل و برهان ظاهر شود، اّما ظهورش با انتظار 
اى و سرنوشتى   مردمان سازگار نباشد، از همان آغاز جز مرگ يا توبه چاره

حکم يزدان، حضرت باب در   نخواهد داشت. براى رعايت حال مردمان، به
خود را آشکار نفرمودند. تنها پس از گذشت زمان و آغاز مقام و مرتبت 

آمادگى مردمان، مقام مهدويت را بر زبان آوردند. اين مراعات و مماشات، 
بندگان است.   نشانى آشکار از ضعف انسان و فضل و رحمت يزدان به
قدرت متوسل   خالقى که جهان هستى را از هيچ هستى بخشيده، هرگز به

اى از   عات خاطر بندگانش را در نظر دارد. نشانهشود و تا اين حد مرا  نمى
توان تصور نمود. اين روش و   نوا نمى  بندگان بى  اين آشکارتر از عشق خدا به

  آموزد.  انگيز، درسى ديگر از خداشناسى بما مى  سنت شگفت
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لو کنت تعلّمت و تکلّمت مع المؤمنين مّما قد کنت عليه بالحّق االکبر، النفّضو 
المؤمنين بعفوک   على فارحم الشمس  مطلع عند الظلم عدمت کما حولک من المؤمنون

  حضرت باب  ١٩٨فان الناس لن يبلغوا اليک اال کمثل بالغ النملة الى التوحيد...
طور   مؤمنين بياموزى، همان  طور که هست به  حقيقت سخن گوئى و مقام خود را آن  اگر به

گريزند. پس از روى   ز کنارت مىرود، آنها ا  که تاريکى با طلوع خورشيد از ميان مى
طور که مورچه از درک مقامات توحيد عاجز است،   آنها ترحم نما. زيرا همان  بخشش به

  آنها نيز از درک مقامات تو عاجزند.
ن واسع يكه چقدر رحمت خود را در حق مسلم نظر كن در فضل حضرت منتظر و

ۀ انى انا يمظهر ظهور آ مقامى كه اّول خلق است و .نجات دهد فرموده تا آنكه آنها را
احكام قرآن در كتاب   هب ت قائم آل محّمد ظاهر فرمود وياسم باب  هاهلل چگونه خود را ب

نند يب  هب د ويامر جد د وياّول حكم فرمود تا آنكه مردم مضطرب نشوند از كتاب جد
آنچه از براى آن خلق   هب محتجب نشوند و [شايد] شان لعلّ ين مشابه است با خود ايا

  حضرت باب  ١٩٩د...اند غافل نمانن  شده

  رمز تأخير در تحقق عدالت خدا

هاى الهى تأخير در تحقق حکم   يکى ديگر از اسرار آفرينش انسان و حکمت
پرسند   عدالت است. بسيارى از مردمان با اين تأخير مشکل دارند. آنها مى

رسد؟   حساب ظالمان نمى  ن و بهداد مظلوما  که اين خداى عادل چرا فورًا به
خبران خدائى خواهند   چرا در برابر اينهمه ظلم و بال ساکت است؟ اين بى

که ظالمان را ناگهان از عرصه زمين بردارد و جهان را بهشت برين سازد. 
خبرى از بقا و هستى جاوداِن روح انسان   ريشه مشکل اين شاکيان، بى
که در عالم تصور و خيال خود ساخته و گيرند   است. آنها از خدائى ايراد مى

اند.   دهد که نقشه آفرينش انسان را نشناخته  اند. ايرادشان نشان مى  پرداخته

 
   ُکسى که مردمان انتظار ظهورش را داشته و دارند.رنتظَ حضرت م :  
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انديشند که توقف انسان در اين جهان کمتر از آنى در برابر   اين شاکيان نمى
حساب ظالمان و   ابديت است. آيا در ابديت فرصت کافى براى رسيدن به

مان نيست؟ آنها باور ندارند که مرگ پايان زندگى مظلو  پاداش دادن به
سوى جهانى ديگر است. بنابر شهادت خدا، پس از   نيست، تنها گامى به

  سوى آنها در سير و سفريم.  به دها در انتظار ماست که تا اب  اين عالم، عالم
بقاى روح در جهان جاودان، پايه اصلى آفرينش انسان است. بدون اين 

خالقى ايمان داشت که از   توان به  خدا ممکن نيست. آيا مى  پايه، ايمان به
بهره است؟ چنين ايمانى ابدًا با عقل و خرد سازگار   فضيلت عدالت بى

  نيست.
هاى بسيار دارد. از   حکم عدالت در مورد ظالمان و مظلومان حکمت تأخير

جمله اينکه اين جهان استعداد و گنجايش تحقق عدالت الهى را ندارد. 
ر اين دنيا هر پاداش و مجازاتى موقت است. سرانجام مرگ آنرا پايان زيرا د
پذير نيست. آيا   بخشد. اما مجازات و پاداش در جهان جاودان، پايان  مى
توان تفاوت حبس ابد را در اين دنيا و دورى پايان ناپذير از خالق جهان   مى

د" در آن دنيا را در آن دنيا تصور نمود؟ آيا معناى "ابد" در اين دنيا و "اب
عدالتى در جهان از عدم شناسائى   قابل قياسند؟ پس ايراد شاکيان از بى

  وعده يزدان است.  نقشه آفرينش انسان و يا عدم ايمان آنها به
شوند،  اگر ظالمان از پيامد دائمى رفتار ظالمانه خود در جهان جاودان آگاه

ان با دل و جان از روى ميل هر مجازاتى را هر چه سخت باشد، در اين جه
که دورى  پذيرند تا از سرنوشت دردناک و پايان ناپذير خود پس از مرگ  مى

خدا ايراد ى يابند. کسانى که از عدالت فورى رهائخداست دائمى از 
شدند، در کمال تسليم و رضا و   گيرند، اگر از اين حقيقت آگاه مى  مى
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وه ــکــش  هـان بــز زبــرگـد و هـنـتـرفـذيـپ  ش را مىـنـريــه آفـشــقـر، نـصبدگى و ـبن
  گشودند.  نمى

بنابر نقشه آفرينش، اين دنيا جاى آزمايش است، نه سراى آسايش. تنها پس 
شود. بنابر وعده   ار سفر از اين سرا اسرار سختى و بال بر ما آشکار و هويدا مى

 جاى شکوه و شکايت، روح خود  اند و به  خدا، آنان که در اين دنيا بال ديده
   اند.  حساب دست يافته  پاداشى بى  اند، به  زيور صبر و شکيبائى آراسته  را به

  رمز مظلوميت فرستادگان خدا

مشکل ديگرى که بسيارى از مردمان دارند، مظلوميت فرستادگان خداست. 
شمرند.   اى فروتن و مظلوم و گاهى فقير را شايسته پذيرش نمى  آنها فرستاده

هاى الهى است.   نشانگر يکى ديگر از حکمتمظلوميت فرستادگان يزدان 
اراده يزدان همواره بر اين بوده که شکوه و عظمت فرستادگانش را در پس 

نيروى   پرده مظلوميت پنهان دارد تا تنها عاشقان حقيقت و پاک سيرت به
بينند و بشناسند، نه ظاهر بينان و دوستداران   بينش و بصيرت آنان را به
حاکمان بخشيده و تنها   ر قدرت و شوکت را بهقدرت و شوکت. پروردگا

مظلوميت را براى فرستادگانش خواسته. حضرت بهاءاهلل در کمال عشق و 
زندان و زجر و تبعيد معاوضه   آزادى، راحت و نعمت اين جهان را به

فرمودند. حضرت مسيح تاج خار و تمسخر و ذلّت را از تاج عّزت و افتخار، 

 
  فارسى و يک   بحث بيشتر اين مطلب از موضوع اصلى اين کتاب خارج است. نگارنده دو جلد به

  ام:  نگاشتهجلد به انگليسى درباره نقشه آفرينش انسان و اثبات وجود خدا و جهان جاودان 
  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به. ١
  زندگى با خدا و بى خدا. ٢
٣. The Spiritual Design of Creation 
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ن برتر شمردند. حضرت باب در سن جوانى، و صليب را از تخت پادشاها
باختن يکى   در نهايت عشق و تسليم و رضا، جام فدا را برگزيدند و با جان

  ديگر از اسرار حکمت الهى را بما آموختند.
  دو لقب محبوب حضرت بهاءاهلل، "اين مظلوم" و "مظلوم عالميان" است:

 دو سراجند ،و نيکوکارى   اين دوبردبارى    همايد بن  ىوصيّت م اين مظلوم اهل عالم را
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠٠.و دو معلّمند از براى دانائى امم از براى ظلمت عالم [چراغ]

توّجه نما و از مغرب ظّن و  يمين يقين  هم بهْ وَ  بشنو نداى اين مظلوم را و از شمالِ 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠١.مشرق ايقان اقبال کن  هگمان ب

 اعمال طيّبه و اخالق مرضيّۀ  و به د و نزاع منع فرموداين مظلوم حزب اهلل را از فسا
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠٢.نمود روحانيّه دعوت

ت يّ اح مشيد و اريت بوزيدر آن زندان از مهّب عنا انينسائم سبحان بر مظلوم عالم
  حضرت بهاءاهلل  ٢٠٣.مقام ظلمانى مرور نمود رحمن بر آن

قدر اين مظلوميّت را دانسته، و  اعظم ساکن است [زندان] محبوب عالميان در سجن
  حضرت بهاءاهلل٢٠٤.مظلوميّت بسيار محبوب است خدا]  [سوگند به لعمر اهلل تو هم بدان.

پذيرفتن زجر و زندان و فداکارى و مظلوميّت، بر خالف آرمان و انتظار 
بسيارى از مردمان است. چه بسا از مسيحيان و مسلمانان که در انتظار 

خواهند که با شمشيرى بّران ناگهان از عرصه پنهان  موعودى نيرومند و رزم
  جهان نهد و خون مردمان را چون سيلى خروشان روان نمايد.  پاى به

مهدئى خواهند كه با سهم و سنان و شمشيرى بران سيلى از خون بيچارگان جارى و 
    ٢٠٥سارى سازد...آفت جانها گردد. بنيان انسان براندازد...منتظر چنين موعودند.

  رت عبدالبهاءحض  

ميزان برترى ما بر جانوران در فضيلت اراده و آزادى ماست تا بدون کمترين 
نيروى اراده و عشق، خالق خود و فرستادگانش را بيابيم و   اجبار، به



     هاى الهى حکمت :۱۳فصل   ٢١٧

 

چشم   بشناسيم. اگر قدرت و عظمت و شوکت پروردگار را در فرستادگانش به
يار در روح ما باقى و برقرار بينيم، آيا اثرى از چشم ِسّر و فضيلت اخت  َسر به
ماند؟ اظهار و ديدار شکوه و قدرت پروردگار، انسان آزاد و خردمند را   مى
رساند و اثرى از آزادى و تعقل و اختيار و تفاوت و تنوع در ميان   بردگى مى  به

گذارد. يک حکمت تأخير در اجراى عدالت الهى نيز همين   ها نمى  انسان
در مجازات ظالمان در اين دنيا، پرده از روى قدرت پروردگار  است. ديدن
  برد.  بندگى مى  دارد و ما را به  خدا بر مى

رمز آزادى ما در پنهان بودن شکوه و عظمت خدا و فرستادگان اوست. اگر 
صورت   چنين نبود، اختيار و آزادى و عقل معنا و مفهومى نداشت. در آن

  شدند.  ها همه بردگانى يکسان مى  انسان
زيبائى در تفاوت و تنوع و تضاد در عالم آفرينش است. اگر همه يک رمز 

جلوه و جال بود.   گلها و پرندگان يک رنگ و شکل داشتند، دنيا چقدر بى
نقشه يزدان در حد کمال است. کمترين تغيير در اين نقشه، از زيبائى 

کاهد. اگر تاريکى نبود، نور چه قدر و منزلتى داشت؟ اگر جهل   آفرينش مى
ادانى نبود، دانش و دانائى چه مقام و ارزشى داشت؟ تضاد و تنوع و و ن

افزايد و آنرا در   زيبائى عالم انسان صد چندان مى  تفاوت ميان مردمان، به
 دهد.  حد کمال جلوه مى

 راه شناسائى پيامبران يزدان

خواست يزدان اين است که فرستادگانش را تنها با نيروهاى درونى خود 
تحقق اين هدف، عالوه بر اختيار و آزادى، پروردگار روح ما بشناسيم. براى 

يارى اين دو فضيلت، در نهايت شوق و   زيور خرد نيز آراسته است تا به  را به
عشق، فرستادگانش را در جامه مظلوميت بجوئيم و بشناسيم و هرگز نظر 
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معجزات ننمائيم و آنها را ميزان راستى نشمريم. زيرا معجزه جز اظهار   به
قدرت و عظمت خدا چيزى نيست. شناسائى خدا و فرستادگانش از اين راه 

  مخالف اراده يزدان است.
هائى که او برگزيده، خاصه   يارى نشانه  خواست خدا اين است که تنها به

ها بما   شکوه و عظمت گفتارش، و نيروهائى که براى شناسائى آن نشانه
بجوئيم و بشناسيم. هدف بخشيده، يعنى دو فضيلت خرد و اختيار، او را 

ها و توضيح استعدادها و نيروهاى خداداد بما   اين کتاب جز شرح اين نشانه
براى يافتن راه راستى و شادمانى جاودانى چيزى نيست. بارى، تنها راه ما 

سوى خدا و برگزيدگانش، راه اختيار و عشق است، نه اکراه و اجبار و   به
آسا. آيا دو فضيلت عشق و آزادى با ديدار رويدادهاى شگفت و معجزه 

  ِاعماِل زور و قدرت و غلبه بر قوانين طبيعت سازگار است؟
روشنى بما   ظهور پيامبران، راه رابطه خاص يزدان را با بندگانش به

تر و از هر   آموزد.بنابر گفتار حضرت بهاءاهلل، خداوند از هر پنهانى پنهان  مى
ورد برگزيدگان يزدان نيز صادق آشکارى آشکارتر است. اين گفتار در م

است، زيرا آنها آئينه شکوه و بزرگى پروردگارند. بنابر قانون آفرينش، بدون 
توان دست يافت. آيا شناسائى پيامبرانى   هيچ هدف مهمى نمى  کوشش به

تر است، از اين قانون مستثنا   که شکوه و بزرگى آنها از هر پنهانى پنهان
ى که تنها آرزويش راحت و عزت و عشرت ا  عالقه  است؟ آيا هر شخص بى

کسب اين افتخار است؟ فرد   در اين دنياست، شايسته اين ارمغان و قادر به
بهره است، چگونه   مکار و نادرستى که در زندگى روزانه از عدالت بى

عدالت گرايد؟ بزرگترين هدف ما، چالش و   تواند در شناسائى حقيقت به  مى
ودگذر، شناسائى فرستادگانى است که در جامه موفقيت ما در اين زندگانى ز

شان از پس نقاب از هر پنهانى   مظلوميت پنهانند، برگزيدگانى که چهره
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آشکارى آشکارتر است. هدف اصلى پرده و حجاب از هر   تر، اما بى  پنهان
  اين کتاب برداشتن اين نقاب است.

ى آيا چنين کارى بدون کاوش و کوشش و صفاى قلب ممکن است؟ کسان
کنند.   رسند، تا چه حد احساس موفقيت و شادى مى  قله کوهى بلند مى  که به

اند. اگر   اين آرمان جان فدا نموده  چه بسيارند کسانى که بخاطر رسيدن به
اين کار آسان بود، اهميتى داشت؟ آيا يافتن و شناختن پيامبرانى که 

تخارى قابل شناسائى آنها مايه سرور جاودانى ماست، با هيچ موفقيتى و اف
  قياس است؟

هر عزت و راحت و افتخارى پايان دارد، مگر احساس عشق و نزديکى 
ديدار يار که از هر زيبائى زيباتر   خالق ما. تا از پرده اسرار نگذريم و به  به

افزا براى ما ممکن   است، فائز نشويم، تصور پيامدهاى اين ديدار جان
اند، آنرا سر آمد هر افتخار و   رسيدهاين ديدار و افتخار   نيست. آنان که به
اند که   روشنى دريافته  اند و به  شمرند. آنها تجربه نموده  موفقيت ديگر مى

آفريند و   ديدار فرستادگانى بس زيبا، هم پنهان و هم پيدا، انسان را از نو مى
افروزد،   بخشد. در دل افسردگان آتش عشق مى  او مى  هويتى تازه به

بخشد، نا اميدان را اميدوار و غمزدگان را   امش مىهاى آشفته آر  جان  به
بينند.   يار نمى  کند. اين عاشقان هيچگاه خود را تنها و بى  شادمان مى

معشوقشان، آفريننده جهان را همواره همگام و همراه و همراز خود 
توان تصور نمود؟ چقدر   دانند. آيا يار و ياورى همتاى خدا مى  مى
نظير و جاودان رو گردان   ين نعمت و بخششى بىافزاست که انسان از چن  غم

آورست که انسان عشق جهان را از عشق يزدان برتر   شود. چقدر شگفت
آور است که کسى خانه خاکى و موقت خود را گرامى   شمرد. چقدر زيان

شمرد و پيوسته آنرا جلوه و جال بخشد، اما خانه جاودانى خود را از خاطر 
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اين جهان آمده،   هدفى که تنها براى آن به  ن بهببرد، و سرانجام بدون رسيد
يعنى شناسائى خدا و فرستادگانش، رخت از اين سرا بربندد و دل آزرده و 

  ديار ديگر رود.  شرمسار به
  خالصه و جوهر اين فصل اين است:

گاهى از اسرار   آرابطه خدا با بندگانش بر اصل حکمت مستقر است. گاهى 
حکمت الهى براى ما ممکن نيست. بايد يقين نمائيم که نقشه آفرينش 
انسان و جهان در حد کمال است. انتظار پروردگار از ما اين است که در 
برابر اين نقشه سر تسليم فرود آوريم و عجز خود را در برابر کمال مطلق 

  ايم.  بايد نشناخته گاهى و پذيرش، خدا را آنطور که  آبپذيريم. بدون اين 
  



 

 

  
۱۴  

  
  چند نمونه ديگر

  از آيات عربى حضرت بهاءاهلل
  فارسى  به و مضمون آنها

  ٢٠٦.بجوده اهللقل اى وربّى ال اعلم حرفًا اّال ما علّمنى 
من آموخته   دانم مگر آنچه خداوند از روى فضل به  پروردگارم. حرفى نمى  بهبگو! سوگند 

  است.
شاء ان هذا من يف يحرّک قلم البهاء کيروح االعظم تنطق فى صدرى و روح البقاء 

دى لسترت وجهى عن کّل من فى ير. تاهلل لو کان االمر بيم خبيعنده بل من لدن عل
  ٢٠٧.نياالرض
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خواهد   گويد و "روح بقا" قلم بها را آنطور که مى  "روح اعظم" در قلبم سخن مى
آورد. اين [آئين] از من نيست، از جانب پروردگار عليم و خبير است.   حرکت مى  به
  داشتم.  ام را از جميع مردمان پنهان مى  خدا سوگند! اگر اختيار داشتم چهره  به

نسى يّال بان  ئ ايشذکر يو لن ...دى اهللين يفتقر بيغنى احد اّال بان يوم لن يقل ال
  ٢٠٨.نفسه

فقر نمايد...و کسى قابل ذکر نيست،   غنا نرسد مگر نزد خدا اذعان به  بگو! امروز کسى به
  مگر نفس خود را از خاطر ببرد.

ه اذًا تکونّن فى غفلة يکم لحظات اهلل و انتم ال ترتّدون البصر اليا قوم قد ارتّدت اليقل 
ه و اّن ياکم ال تمنعوا ابصارکم عن النّظر اليرؤسکم ام. و قد اشرق وجه اهلل فوق يعظ

اکم ان ال ير. و قامت ملکوت اهلل امام وجوهکم ايهذا فضُل قد کان لدى العرش کب
أمرکم سلطان االمر بما هو ين. کذلک يتحرموا انفسکم عن ظلّها و ال تکونّن من الغافل

  ٢٠٩.نير لکم عّما خلق فى العالميخ
اندازيد. شما در   او نظر نمى  شما متوجه است و شما به  پروردگار بهبگو! اى مردمان: نظر 
هايتان را از نظر   بريد. چهره خدا بر شما طالع گشته، مبادا چشم  غفلت عظيم بسر مى

او باز داريد. اين فضل و بخشش بزرگى از جانب خداست. ملکوت پروردگار در پيش   به
سايه آن باز داريد. اين چنين "سلطان امر" شما برخاسته، مبادا غفلت ورزيد و خود را از 

  کند.  خير شما در عالم آفرينش است، امر مى  آنچه به  به
خالفک فى ير. و ان يال تخف من احد فتوّکل على جمالى المشرق المقّدس المن

  ٢١٠ن.يذلک ذاتک فانقطع عنها و ال تکن من الّصابر
ن، و اگر در اين امر ذات از کسى مترس. بر جمال تابان و پاک و درخشان من تکيه ک

 مخالفت برخاست بى تأمل از او جدا شو.  تو به
دخلهم فى رضوان ين آمنوا ثّم انفقوا احسن الجزاء من عنده و يجزى اهلل الّذيفسوف 
  ٢١١مًا.يقدس قد

بهترين وجه عطا فرمايد و آنان را در بهشت پاک   بزودى پروردگار پاداش مؤمنين را به
  برين جاى دهد.
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وم نداء احٍد الى اهلل اّال من دخل فى جنّة الخلد فناء هذه الکلمة الّتى يرفع اليقل لن 
  ٢١٢.تنطق بالحّق على هذا الّطور
اى که   خدا نرسد، مگر در اين بهشت جاودان در آستان کلمه  بگو! امروز نداى احدى به

  گفتار حق ناطق است، داخل شود.  به در اين طور
ن يطوى بساط عزّکم کما طوى بساط االّولياح و يروتکم کما تمرّ االيام حيتمرّ ا

 اهللام مضت بذکر ية طوبى الين اعصارکم الخالية و ايامکم الماضين ايا قوم ايتفّکروا 
آء يم لعمرى ال تبقى عزّة االعزّآء و ال زخارف االغنيو الوقات صرفت فى ذکره الحک

ال ينفع  ريز القديلهو المقتدر العزفنى الکّل بکلمة من عنده انّه يآء سيو ال شوکة االشق
سوف ينتبهون و ال يجدون ما فات  النّاس ما عندهم من االثاث و ما ينفعهم غفلوا عنه

  ٢١٣.عنهم فى ايّام ربّهم العزيز الحميد
پيچد، همانطور که   روزهاى شما مانند باد در مرورند، و بساط عزت شما در هم مى

هاى پيشين شما   فکر آئيد. روزها و زمان  قدرى به بساط پيشينيان پيچيده شد. اى مردمان!
ذکر حکيمش سپرى   ياد خدا گذشت و اوقاتى که به  روزهائى که به  کجا رفت؟ خوشا به

خدا سوگند! نه عزت عزيزان پايدار است و نه زخارف صاحبان ثروت و نه   شد. به
ستى و فنا گرايد. او ني  اى از جانب او به  کلمه  چيز به  کاران. ديرى نپايد که همه  شوکت تبه

رساند. از   آنان نمى  مقتدر و عزيز و قادر است. آنچه مردمان از اثاث دارند، سودى به
ديرى نپايد که بيدار شوند و آنچه را که در . خبرند  سود آنهاست غافل و بى  آنچه به

 اند، نيابند.  روزگاِر ظهوِر پروردگاِر عزيز و قادرشان از دست داده
ببصرک خم اعرفه بنفسک و روحک الّن عرفان غيرک لم يکن  فانظر امر ربّک 

  ٢١٤دليال لک واعراض ما سواک لم يکن حّجة عليک.
روح خود بشناس. نه شناسائى ديگران   بين و او را به  چشم خود به  آئين پروردگارت را به

  براى تو دليل است، و نه انکارشان.
هذا من فضلک عليهم کلّما امرت به عبادک من بدايع ذکرک و جواهر ثنائک 

  ٢١٥.ليصعدّن بذلک الى مقرّ الّذى خلق فى کينونيّاتهم من عرفان انفسهم

 
  کوه طور.  اشاره به 
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آنهاست، تا   ذکر و ثناى تو پردازند، اين از فضل تو به  بندگانت امر فرمودى که به  هرگاه به
وديعه نهادى،   مقام و مرتبت بلندى که در نهاد آنها به  از اين راه با شناسائى خود به

  برسند.
ل اّن دليله نفسه ثّم ظهوره و من يعجز عن عرفانهما جعل الّدليل له آياته و هذا من ق

و من دون ذلک لن يتّم  اهللفضله على العالمين و اودع فى کّل نفس ما يعرف به آثار 
حّجته على عباده ان انتم فى امره لمن المتفّکرين انّه ال يظلم نفسًا و ال يأمر العباد 

  ٢١٦.ه لهو الرّحمن الرّحيمفوق طاقتهم و انّ 
بگو! دليل او نفس اوست و سپس ظهور او. و هر کس از شناسائى اين دو عاجز باشد، 

دهد. و اين از فضل او بر مردمان است.   پروردگار آياتش را براى او دليل قرار مى
وديعه نهاده. در غير   پروردگار در هر نفسى آنچه براى شناسائى گفتارش الزم است، به

شود، اگر شما در امر او بيانديشيد.   ورت دليلش بر بندگانش کامل و تمام نمىص  اين
بندگانش آنچه مافوق طاقت آنان است امر   دارد و به  کسى ظلم روا نمى  يقين او به  به

  دهد. او بخشنده و مهربان است.  نمى
عندهم و لو م و نبذوا ما يم الحکيالعل اهللام لو انتبهوا سرعوا بالقلوب الى ياّن النّاس ن

نبّئکم من عنده علم يذکرهم موالهم بکلمة من عنده کذلک يا کلّها ليکان کنوز الّدن
  ٢١٧.بيالغ

شتابند و   سوى پروردگار عليم و حکيم مى  دل به  مردمان در خوابند، اگر بيدار شوند، به
خاطر اينکه   هاى جهان باشد، به  افکنند، اگر چه همه گنج  آنچه نزدشان هست مى

چنين   ياد آورد. کسى که علم غيب نزد اوست، اين  اى آنها را به  آنها با ذکر کلمهموالى 
  بخشد.  اهى مىگ  آشما   به

  ٢١٨اهلل.ئاتکٍم کما ال تنفعنا حسناتکم انّما ندعوکم لوجه يلن تضرّنا س
شود.   هاى شما نفعى عايد ما مى  رسد، و نه از نيکى  هاى شما ضررى بما مى  نه از بدى

  کنيم.  بخاطر خدا دعوت مىما تنها شما را 
المقتدر المتعالى العليم الحکيم  اهللو يا قوم هل تظنّون بأّن أالمر بيدى ال فونفس 

لو کان أالمر بيدى ما اظهرت نفسى عليکم فى اقّل من آن و ما تکلّمت بکلمة و  اهللفو
  ٢١٩.على ذلک شهيد و عليم اهللکان 
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پروردگاِر قادر و   من است؟ نه، سوگند به دست  اى مردمان! آيا گمان داريد که اختيار به
او، اگر اختيار داشتم، کمتر از يک آن خود را ظاهر   متعالى و عليم و حکيم. سوگند به

  اه است.گ  آآوردم. پروردگار بر اين گفتار شاهد و   اى بر زبان نمى  نمودم و کلمه  نمى
العالمين و  قد قيّد جمال القدم الطالق العالم و حبس فى الحصن أالعظم لعتق

  ٢٢٠.اختار لنفسه أالحزان لسرور من فى أالکوان
گرفتار بند شد براى آزادى عالم. و در زندان بزرگ افتاد براى رهائى  جماِل ِقَدم

  مردمان. و براى خود غم پذيرفت بخاطر شادى ديگران.
يرتّد  ثّم اعلم بأّن هذا الغالم کلّما يکون ناظرًا الى نفسه يجدها احقر الوجود و کلّما

  ٢٢١.البصر الى تجلّيات الّتى ظهرت منها يجدها سلطان الغيب و الّشهود
بيند. و هرگاه   اندازد، خود را کمترين مى  خود نظر مى  به پس بدان که هرگاه اين غالم

سازد، خود را سلطان عالم غيب و   تجلّياتى که در او متجلّى است متوجه مى  نظر را به
  يابد.  پنهان مى

تحجبوا انفسکم عن هذه الّشمس الّتى استضانت عن افق مشيّة ربّکم ايّاکم ان 
الرّحمن...ان افتحوا ابصارکم لتشهدوها بعيونکم والتعلّقوا ابصارکم بذى بصر الّن اهلل 

  ٢٢٢ما کلّف نفسًا اّال وسعها.
مبادا خود را از اين آفتابى که از افق اراده پروردگار بخشنده شما درخشيده محروم 

هايتان را   بينيد. اختياِر چشم  چشم خود آن را به  هايتان را بگشائيد تا به  شمداريد...چ
آنچه مافوق توانائى اوست   صاحب چشِم ديگرى ندهيد. زيرا پروردگار کسى را به  به

  کند.  مکلّف نمى
رّب العرش و الثّرى ليشتعل فى الحين شوقًا  اهلللو يّطلع احد على ما قّدر له فى عوالم 

  ٢٢٣.أالمنع أالرفع أالقدس أالبهى لذاک المقام
هاى الهى   اگر کسى از آنچه خداوند که پروردگار آسمان و زمين است، براى او در عالم

آن مقام بلند و پاک و با شکوه فورًا   اه شود، وجودش از شوق رسيدن بهگ  آمقّدر داشته 
  مشتعل گردد.

 
  از القاب حضرت بهاءاهلل.جماِل ِقَدم : 
  حضرت بهاءاهلل.  : اشاره بهغالم  
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ع و انّه على خسران و رحمته و من يمن اهللقل يا قوم ال تمنعوا انفسکم عن فضل 
  ٢٢٤.عظيم

بگو! اى مردمان، روح خود را از فضل و رحمت يزدان محروم مداريد. هر 
دچار شده است.زيان بزرگى   کس خود را محروم دارد، به



 

 

  
١۵  

  
  انواع دليل

قرار نده. بلکه بر آنچه  نظر از دليل و برهان بر مدار. دليل و برهان را ماتهواِى خود
  حضرت باب ٢٢٥خداوند قرار داده، قرار ده.

ميزان شناسائى يزدان و گفتارش خرد است. خواست خالق ما اين است که 
کمال انصاف و   ماست به  هاى بزرگ او به  اين ارمغان را که از بخشش

تر   عدالت بکار بريم. در پرتو اين راهنما، حل هر مشکلى صد چندان آسان
  فرمايند:  شود. در وصف مقام و منزلت خرد مى  مى

عطيّۀ کبرٰى و نعمت عظمى در رتبۀ اولى خرد بوده و هست. اوست حافظ وجود و 
او مقام انسان ظاهر و   معين و ناصر او. خرد پيک رحمن است و مظهر اسم عّالم. به

 
  کنى.  : آنچه خودت هوس مىما تهواِى خود 
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مشهود. اوست دانا و معلّم اّول در دبستان وجود و اوست راهنما و داراى رتبۀ عليا. 
    ٢٢٦از يمن تربيت او عنصر خاک داراى گوهر پاک شد و از افالک گذشت.
  حضرت بهاءاهلل  

  هاى گوناگون تقسيم نمود، از جمله بررسِى:  راه  توان به  دالئل را مى
پيامبران و امتيازات معنوى آنان بر ديگران. (آفتاب آمد زندگانى   .١

  دليل آفتاب)
  هاى پيامبران و نفوذ آنها بر مردمان  تعاليم يا آموزه  .٢
  شرايط حاکم بر وحى و امتيازات گفتار پيامبران بر گفتار ديگران  .٣
  هاى آسمانى پيشين درباره ظهور پيامبراِن پسين  بينى کتاب  پيش  .٤

دو نوع تقسيم کنند: داليل عقلى و   چنان بوده که داليل را به از ديرباز رسم
)، ولى در حقيقت داليل هاى نقل شده  بينى  پيشداليل نقلى (يعنى 

قضاوت عقل انسانند. از اين نظر همه آنها را داليل   چهارگانه همه متکى به
  شمار آورد.  عقلى بايد به

 اعتباِر بيشتر برخورداريک از اين چهار دليل از   ممکن است بپرسيم: کدام
بينيم که تفاوتى ميان آنها نيست. همه آنها   دقت نظر نمائيم مى  ؟ اگر بهاست
گفتار انسان از روح انسان سرچشمه  هاى گوناگون يک گوهرند.  جلوه
توان   توان پيامبر يزدان را از گفتارش جدا نمود؟ آيا مى  گيرد. آيا مى  مى

هاى آسمانى نيز جزوى   ارات کتابسرعت نزول آيات را ناديده گرفت؟ بش
 

  "اند. بسيارى از   نموده نقلاحاديثى است که مردمان از رسول اکرم و امامان   " اشاره بهدالئل نقلى
توان احاديث   وجدان است. تنها از يک راه مى  ايمان و بى  آنها ساخته و پرداخته فکر مردم بى

و  کتاب مقدس وقرآن هاى   بينى  درست را شناخت، و آن سازگارى آنها با آيات قرآن است. پيش
ها همه سهم مهمى از گفتار   بينى  شمار آورد. آن پيش  جزو داليل نقلى بهرا نبايد  کتاب بيان

 پروردگارند که مطلب اصلى اين کتاب است.
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توان آنها را از گفتار يزدان جدا دانست؟ بنابر اين،   از گفتار يزدانند. آيا مى
همه اين چهار دليل ناظر باشيم. زيرا منبع همه آنها خالق   در داورى بايد به

  ماست.
روشنِى   تواند گفتار خدا را به  هر انسانى که از قلب پاک برخوردار است، مى

بيند و بشناسد. اما کمترين آلودگى، مانند ابر، چشم درون را از   ب بهآفتا
  دارد.  ديدار آن آفتاب درخشان باز مى

ُه اال اْلُمَطهرُوَن َتنِزيٌل مِّن ربِّ اْلَعالَِميَن. يَمس ْكنُوٍن الُه لَُقْرآٌن َكِريٌم ِفى ِكَتاٍب منا    
  ٧٧-٨٠سوره واقعه، آيات   

آن را  دالن  پاکايست پنهان از جانب پروردگار جهانيان که کسى جز   نوشته قرآن کريم
  آن دست نيابد.  لمس نتواند و به

  تواند چشم دل را بپوشاند:  تنها يک توهم يا انتظار نادرست مى
جهان و آنچه در اوست ن ديآن نازکى از د  اى پسران دانش، چشم سر را پلک به

    ٢٢٧د چه خواهد نمود؟يبر چشم دل فرود آ گر پرده آز اگريبهره نمايد. د  بى
  حضرت بهاءاهلل  

    ٢٢٨الحقيقه فائز نشوند.  تا قلوب پاک و مقّدس نباشند به لقاى محبوب فى
  حضرت بهاءاهلل  

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢٩يقت منع نموده.امروز حجاب اکبر بشر را از مشاهدۀ آفتاب حق

  بينى در کتابهاى آسمانى  پيش

گيرند، بشارات يا   داليل از عقل و خرد سرچشمه مىبينيد همه   براى اينکه به
بينى پيامبران را درباره ظهور پيامبران پس از خود در نظر گيريد. ما   پيش
توانيم قوانين رياضى يعنى علم آمار را در مورد آنها بکار بريم و ثابت   مى

صورت تصادف   ها به  بينى  کنيم که بنابر قوانين محکم رياضى، اين پيش
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تفصيل در اين کتاب   ند در مورد شخصى تحقق يابند. اين مطلب بهتوان  نمى
  بحث شده:
)Lord of Lords ۵٢١- ۵٦١، صفحات ٢٠، فصل(  

تفصيل در مورد بشارات کتاب مقدس درباره دو   در آن کتاب قوانين آمار به
موعود عصر ما بکار رفته و ثابت شده که احتمال تحقق آنها در زندگانى آن 

. فکر انسان از درک اين عدد عاجز ١٠٨٠دو موعود بنابر اتفاق برابر است با 
هاى عالم آفرينش. بنابر اين عدد،   برابر است با تعداد اتم ١٠٨٠است. عدد 

قدر   بتواند يک اتم خاصى را در عالم آفرينش بيابد، هماناگر کسى 
تواند ادعا کند که بشارات کتاب مقدس درباره دو موعود عصر ما بنابر   مى

  اتفاق تحقق يافته.
. ندکامًال با عقل و علم سازگار هاى کتابهاى آسمانى  بينى  پيشبنابر اين، 

روف يک جمله براى اينکه اهميت احتماالت را خودتان تجربه کنيد، ح
اندازه   صورت الفبا روى کاغذ بنويسيد و آن حروف را به  اى را به  هفت کلمه

مساوى با قيچى از هم جدا کنيد. بعد چشم بسته سعى کنيد آن حروف را 
پهلوى هم بگذاريد تا آن جمله را بدست آوريد. بنابر  احتماالت، شانس 

هزارها بار اين  شما در درست گذاشتن حروف بسيار کم است. شايد بايد
جاى يک جمله، يک   هدف نرسيد. حال به  کار را تکرار کنيد و باز به

صفحه و بعد يک کتاب را در نظر گيريد. اگر کسى توانست بار اول همه 
حروف يک کتاب را چشم بسته درست در جاى خود بگذارد، آيا فکر 

تاب کنيد که از يک نيروى مافوق قدرت بشر برخوردار بوده است؟ ک  نمى
اند که   مقدس و قرآن مجيد صدها نشانه درباره دو موعود عصر ما بما داده

قدرت الهى چنين چيزى ممکن است؟   همه آنها دقيقًا تحقق يافته. آيا جز به
 ها مراجعه کنيد:  اين کتاب  براى تحقيق بيشتر درباره اين بشارات به
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  صفحه ٩٣٠ بهاءاهلل در قرآن
I Shall Come Again ۵صفحه ٢٠  

Lord of Lords صفحه ٦٣٣  
King of Kings ۵صفحه ٠٨  

  فرستاده يزدان يا
  انديشمند و خيرخواه جهان؟

پذيرش دين ندارند، بر اين باورند که پيامبران   گروهى از مردمان که تمايلى به
اند که براى صلح و ترقى عالم   يزدان افرادى انديشمند و خوش نيت و مصلح

اند و از اين نظر قابل   جهان عرضه داشته  د بههاى ارزشمن    افکار و آموزه
توانند تصور کنند که خالق گيتى با   تمجيد و تقديرند. اين گونه مردمان نمى

آموزد.   آنها مى  گويد و با گفتارش راه و رسم زندگى را به  بندگانش سخن مى
اگر اين باور را بپذيريم که پيامبران، تنها انديشمندان و خيرخواهان جهانند، 

اى نداريم جز اينکه تهمت نادرستى و دوروئى بر   ه فرستادگان يزدان، چارهن
  آنها وارد آوريم. آيا چنين تهمتى رواست؟ آيا شايسته پذيرش است؟

تأکيد و تکرار بما   شمرند، و به  پيامبران گفتار خود را وحِى پروردگار مى
دانا و تواناست. گويند از ايزد   آموزند که از خود سخنى ندارند و آنچه مى مى

نوا را سخن پروردگار دانا و توانا شمردن،   افکار و پندار انسان نادان و بى
همتا، گناهى که ارتکاب آن تنها از مردمى   گناهى است بزرگ و بى

خودخواه، دو رو، دنيا پرست و مکار ممکن است. اينگونه آيات در 
  هاى آسمانى بسيار است:  کتاب

 
  اند.  زبان فارسى ترجمه نشده  ها هنوز به  اين کتاب   
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يکديگر گفتند:   و [حضرت مسيح] تعحب کردند و بهسران قوم يهود از سخنان ا
"عجيب است!چگونه امکان دارد شخصى که هيچوقت در مدرسۀ دينى ما درس 

  نخوانده است، اينقدر معلومات داشته باشد؟"
گويم، از فکر و نظر خودم نيست بلکه از   شما مى  ايشان فرمود: "آنچه به  عيسى به

راستى بخواهد مطابق خواست خدا   کسى بهخدايى است که مرا فرستاده است. اگر 
گويم، از خداست نه از خودم. کسى که   زندگى کند، پى خواهد برد که آنچه من مى

نظر خود را بگويد، هدفش اينست که مورد توجه مردم قرار گيرد؛ ولى کسى که 
ريايى   خواهد خدا مورد تمجيد و ستايش واقع شود، او شخص درستکار و بى  مى

  ١٥-١٨، آيات ٧يوحنا، فصل انجيل   است.

ويا قوم تلک آيات اهلل نزلت علّى بالحق...تاهلل ان هى من تلقاء نفسى بل من لدن 
عزيز محبوب و انّى لعبد آمن باهلل و آياته و ال املک لنفس حرکة و ال سکونًا...و 
کلّما اسکن فى البيت و اصمت عن الّذکر  روح القدس يقومنى على االمر و ينطقنى 

  ٢٣٠الّسموات واالرض و هذا لم يکن من عندى بل من عنده ان انتم تعرفون.بين 
خدا سوگند   حقيقت بر من نازل شده...به  اى مردمان اين آيات الهى است که به !بگو

خدا و آياتش   اى هستم که به  از من نيست. از داناى عزيز و محبوب است. من بنده
هرگاه در خانه ساکت نشينم، روح مؤمنم...نه حرکتى از خود دارم و نه سکونى. و 

اهتزاز آرد و بين آسمان و زمين گويا کند. اين از نزد من نيست، از نزد   القدس مرا به
  اوست، اگر بشناسيد.

 لَيَنا َبَشرٌ مِّْثلُُكْم يُوَحى اَما ان١١٠سوره کهف، آيه   .ا  
  شود.  من وحى مى  من انسانى مثل شما هستم، با اين تفاوت که به

  حضرت باب٢٣١شهد کل ذيعقل ان مثل تلک االيات ما نزل اال من اهلل العزيز الحکيم.ي
شود مگر از پروردگار قادر   دهد که چنان آياتى نازل نمى  هر انسان خردمندى شهادت مى

  و حکيم.

زندگانى فرستادگان يزدان شاهدى است گويا بر اينکه آنها نمونه بارز و 
براى اثبات منشاء آسمانى گفتار خود و اند و   همتاى راستى و صداقت  بى



     : انواع دليل١۵فصل   ٢٣٣

 

پذيرند، و از   جان مى  يزدان، هر بالئى را به  وفادارى و عشق سرشار خود به
هيچ نوع فداکارى حتى جان باختن در راهش بيم و هراسى ندارند. انکار و 
آزار مردمان کمترين اثرى بر رفتار و گفتار و استقامت و وفادارى آنها 

  دارد.  و آنها را از اظهار مقام و پيامشان باز نمىپروردگار ندارد،   به
بردند، و بجاى   اگر پيامبران يزدان از دين و ايمان و وحى و الهام نامى نمى

نام   دانستند و به  خدا، گفتارشان را از خود مى  نسبت دادن گفتار خود به
داشتند، بجاى روبرو شدن با منکران و دشمنان   خودشان اظهار مى

شدند.   احترام مردمان و عزت و راحت اين جهان برخوردار مىسرسخت، از 
همتا از   خاطر يک دروغ بزرگ و بى  پذيرفتن عمرى مصيبت و بال به

هائى چنين فداکار و دانا و پاک سيرت ابدًا با عقل و خرد سازگار   انسان
  نيست.

دو پيامبر عصر ما، حضرت باب و حضرت بهاءاهلل هر دو پيش از ابراز مقام و 
هاى اين جهان بهره وافر داشتند و در نهايت   يام خود، از جميع نعمتپ

زيستند. اّما پس از اعالن فرماِن يزدان تا پايان عمرشان   راحت و عّزت مى
انگيز تازگى   گرفتار زندان و زجر و ظلم ظالمان گشتند. اين سرنوشت غم

بين   مردمان کوتهندارد. پيامبران يزدان همواره مورد رد و اذيت و آزار و انکار 
  اند.  و نادان قرار گرفته

اند   يادگار نهاده  شمار دانشمندانى که در طى تاريخ افکار گرانقدر به
بسيارند. اين دانشمنداِن ُمصلح تا چه حد بر روح و قلب مردمان اثر 

اند؟ آيا نفوذ اين بزرگان بر زندگانى مردمان با نفوذ پيامبران يزدان   گذاشته
حضرت موسى را در نظر آوريد. آن پيامبر از درس علما قابل قياس است؟ 

لکنت زبان بودند. با اينحال در محيطى   اى نداشتند و حتى مبتال به  بهره
تدريج درختى بلند و   مناسب بذر ايمان را در دلها کاشتند، بذرى که به  نا
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بارور شد. اما اين درخت در طى قرنها بارها مورد حمله دشمنان قرار گرفت. 
تصور آيد بر آن وارد شد. حتى کشتار شش مليون نفر از   اى که به  صدمههر 

سال پيش  ٣٥٠٠پيروانش، آن درخت را از بن بر نينداخت. ريشه بذرى که 
ها کاشته شده بود، همچنان پايدار و برقرار بماند. اين ريشه چنان   در قلب

سر عالم گرد هاى شکسته و پراکند خود را از سرا  عميق و نيرومند بود که شاخه
قوم يهود هويتى جديد بخشيد. جز نيروى گفتار و نفوذ پروردگار   هم آورد و به

  انگيزى است؟  ظهور چنين رويداد شگفت  چه نيروئى قادر به
انحطاط است، با اينحال در   اگر چه نفوذ دين و ايمان در عصر ما رو به

و کليسا و سراسر عالم بيش از نيمى از جمعيت جهان در صدها هزار کنيسا 
اى نداشتند،   نام فرستادگانى که از علم علما بهره  مسجد و معابد ديگر به

سوى   شوند، و دست عشق و بندگى به  يادشان گرد هم جمع مى  بالند، به  مى
قدرت پروردگار اين پايدارى و اين دوام و قرار   کنند. آيا جز به  خدا بلند مى
  ممکن است؟

مان اثر دارند، پيامبران يزدان بر زندگانى مردم مصلح و انديشمند بر فکر مرد
و سرنوشت آنان. بنابر يک مورخ آمريکائى، کسانى که بيش از ديگران بر 

  اند:  اند، همه از گروه پيامبران بوده  افکار و عقايد مردمان اثر گذاشته
  . حضرت محمد١
  . حضرت مسيح٢
  ٢٣٢. حضرت بودا٣

. او از استادش همواره گويند ابوعلى سينا شاگردى داشت بسيار وفادار
خواهش او پاسخى   خواست که خود را پيامبر خواند. اما استاد به  مى
داد.بنابر اتفاق يک سحرگاه، ابوعلى سينا احساس تشنگى کرد و از   نمى
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شاگرد وفادارش خواست که از رختخواب گرم و نرم برخيزد و برايش 
رختخواب را از  آلود، راحت و آسايش  اى آب آورد. اما شاگرد خواب  جرعه

گاه پس از طلوع آفتاب، ابوعلى   اجراى خواهش استادش برتر شمرد. صبح
او چنين گفت: "من نيمه شب   سينا شاگردش را خواست و خطاب به

اى آب از تو خواستم. اما تو راحت خواب را از آوردن آب و اجراى   جرعه
جهان عرصه   خواهش استادت برتر شمردى. رسول اکرم قرنها پيش قدم به

زدم، اذان گويان بخاطر او بر   نهاد، اما در همان هنگام که من تو را صدا مى
شاگرد   ستودند. درسى که ابوعلى سينا به  ها ايستاده خدا را مى  سر مناره

وفادارش آموخت، براى همه ما آموزنده و ارجمند است. اين درس تفاوت 
با پيامبرانى که از پردازند   کسب دانش مى  دانشمندان بزرگى را که عمرى به
دهد و بما   روشنى بما نشان مى  اى ندارند به  درس مدرسه و دانش علما بهره

آموزد که دانش پيامبران و نفوذ آنان بر روح مردمان از خالق جهان   مى
هاى نادان و ناتوان. منشاء آن، داناى قادر و   گيرد، نه از انسان  سرچشمه مى

  وا.ن  کار و بى  تواناست، نه بندگان گنه

  چرا مردمان هرگز پيامبران را
  اند؟  در آغاز ظهورشان نشناخته

هاى پيشين، مردمان   پرسند که چرا در زمان  حضرت بهاءاهلل بارها از ما مى
پذيرفتند و حتى مانع گسترش پيام و آئين آنان   دعوت پيامبران يزدان را نمى

بر روح ما فرمايند اگر در اين باره بينديشيم، پرتو آگاهى   شدند. مى  مى
سر منزل مقصود که شناسائى   رهاند و به  تابد، ما را از شک و شبهه مى  مى

هاى پيشين مانع آگاهى و   رساند. آنچه در زمان  يزدان و فرستادگان اوست مى
  شد، حال هم همان موانع در پيش آنهاست.  ايمان مردمان مى
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غفلت و تعصب و آيا مردم عصر ما با پيشينيان متفاوتند؟ آيا آنها از قصور و 
ها موانع ديگر، فارغ و آزادند؟ آيا از آز و حرص   پرستى و ده  توهم و خرافه

بينيم که گذشت   انصاف بنگريم، مى  جمع مال و منال در امانند؟ اگر به  به
دهد. مردم عصر ما مانند همان   زمان سرشت اصلى انسان را تغيير نمى

و گرفتار همان تعصبات و  مردمانند که پيامبران پيشين را انکار نمودند،
پيام يزدان   هاى ناصواب. پس عدم توجه همزمانان به  خرافات و انديشه

موجب شگفتى نيست. پيوسته راه و رسم مردمان چنين بوده و حال هم 
انگيز در زمان ظهور پيامبران يزدان درسى   چنين است. اين رفتار شگفت

س تاريخ را نياموزيم و از اند: اگر در  آموزد. چنانکه گفته  نظير بما مى  بى
  تکرار آن خطاها هستيم.  خطاهاى پيشينيان عبرت نگيريم، محکوم به

  



 

 

  
۱٦  

  
  معجزات

معجزه هاى پيشين از پيامبران براى اثبات ادعايشان   مردمان در زمان
اند. اما خواستار آنها هرگز مورد رضايت پروردگار نبوده. نقشه يزدان   خواسته

چشم تن،   چشم جان و وجدان  بشناسيم نه به  اين است که آفريننده خود را به
کارانى که از راه   اجبار و اکراه. چه بسا فريب  پذيريم نه به  عشق و اختيار به  به

اند. هديه ايمان را از   پيرو خود نمودهدل را فريب داده،   شعبده مردم ساده
  مردمان بخشيدن شايسته يزدان نيست.  راه چشم به

حال مردم   زندگانى پيامبران يزدان جز معجزه چيزى نيست. با اين
  اند.  ايمان نرسيده  استعداد هرگز از اين راه به  بى
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نمودند... چشم خود خوارق عادتيّه و ظهورات الهيّه را مشاهده   چه مقدار عباد که به
هائى] که ابدًا عنداهلل حکم وجود بر آن نشده، چنان   و معذلک به حجباتى [پرده

اند که جميع را انکار نموده، و حال در بيداء [بيابان] ضالل   محتجب گشته
قلب خود ادراک   اند و به  بصر خود ديده  شأنى که آنچه به  [گمراهى] سائرند...به

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣٣اند...  اند، ازجميع غافل شده  نموده

حّجت الئح مبين ظاهر شود، هر آينه مشرکين را نفع حاصل   اگر در کل حين، حق به
اهلل، معجزات و خوارق عادات طلب   نه. چنانچه در کل اعصار، از مظاهر نفس

    ٢٣٤تر شد.  نموده، و هر وقت ظاهر شد، اعراض معرضين و نار بغضاء بيشتر و مشتعل
  حضرت بهاءاهلل  

ما َكانُوْا ِليُْؤِمنُوْا اال ان َيَشاء اهللُ َولَـِكن  ...انَنا َنزْلَنا الَْيِهُم اْلَمالَِٓٔكَة َوَكلَمُهُم اْلَمْوَتى َولَوْ 
  ۱۱۱سوره انعام، آيه   .اْكَثَرُهْم َيْجَهلُونَ 

نمايند...ايمان ها با آنها صحبت   آنها بفرستيم، و اگر مرده  اگر ما فرشتگان را به
  نادانى معتادند.  آورند، مگر خدا بخواهد. اّما بيشترشان به  نمى

اجبار وادار   عالقه را به  لياقت و بى  استعداد، بى  چرا خداوند مردم بى
ملکوت جاودان نمايد؟ بديهى است اين   پذيرش ارمغان ايمان و ورود به  به

عا و التماس اين ارمغان د  کاهد. ما بايد به  کار از مقام و عظمت پروردگار مى
يکتا را آرزو نمائيم. نياز ار ماست، نه از خالق ما. اگر معجزه موجب ايمان 

ايمان و ايقان   ها نفر از ايرانيان را به  شد، شهادت حضرت باب مليون  مى
رسانيد. آن رويداد باعث شگفتى و تحيّر هزارها نفر بيننده شد، اما آنها   مى
خان ارمنى   دهد، حتى سام  آنجا که تاريخ نشان مىايمان نرسانيد. تا   را به

که از حضر باب تقاضا نمود که او را از مسئوليت شهادت ايشان نجات 
  اى نبرد.  آن موعود بهره  بخشد، از ارمغان ايمان به

خدا   توان شناخت، خدا را بايد به  همانطور که آفتاب را از نورش مى
شناخت. چون خدا روح و فکر است، شايسته است او را از فکرش که در 



     معجزات :۱٦فصل   ٢٣٩

 

انگيز. الزمه   گفتارش آشکار است بشناسيم، نه از رويدادهاى شگفت
ترين موفقيت و افتخار انسان است،   يزدان که بزرگ  شناسائى و نزديکى به

عشق و دعاست، التماس و بندگى است، عجز و نياز است. زيرا "يزدان از 
هاى   تر و از هر آشکارى آشکارتر است." پنهان است اگر پرده  ر پنهانى پنهانه

تصور و گمان و وهم و خيال روح انسان را از ديدارش باز دارند. آشکار 
  ها بر کنار روند.  است اگر اين پرده

استعداد ندارد؟ آيا شناسائى يزدان و   آيا موفقيت در هر کارى نياز به
لزوم آمادگى و استعداد و   قانون نيست؟ آياتى که بهفرستادگانش مشمول اين 

  شمارند:  کنند بى  لياقت اشاره مى
و خود را از آنچه سزاوار نيست پاک و پاکيزه نمائيد ،  ،گوينده پاينده را بشنويد نداى

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣٥.شايسته بارگاه آفريدگار شويد تا

  حضرت بهاءاهلل  ٢٣٦هر لبى قابل اين کوثر نه و هر وجهى اليق توّجه نه.

جنود عشق و محبّت الهى بر وجود توّجه نمود، هر قلب را مقبل يافت مسّخر نمود، 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣٧اخذش فرمود.

  حضرت بهاءاهلل  انّه اليُرى ببصر غيره و ال يُعرَُف بدونه.
  شود.  آنچه غير از اوست ديده و شناخته نمى  چشمى غير از چشم خود و به  او به

اى اثبات آئين پروردگار، از تقديس و پاکى و مقام بلند و ذکر معجزات بر
  کاهد:  ارجمند آئين يزدان مى

ذکر خوارق عادات که نزد ايشان است، از شأن و مقام و   آنکه دوستان...به استدعا
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣٨تقديس و تنزيه [آئين يزدان] نکاهند.

روايت شده. اين هاى بهائى معجزات بسيار از دو موعود عصر ما   در کتاب
توان   روايات را بايد سهمى از تاريخ دانست، زيرا واقعيات تاريخ را نمى

عنوان دليل و برهان نبايد شاهد آورد. هيچ   ناديده گرفت. اما هرگز آنها را به
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اى که براى همه کس و   اى قابل قياس با گفتار خدا نيست، معجزه  معجزه
  هميشه زنده و پايدار است.

حضور پيامبران رسند، ديدار آنها   ادت داشتند با قلب پاک بهافرادى که سع
شدند، نه با نور   اند. زيرا آنها با آفتاب روبرو مى  را بزرگترين معجزه شمرده

نام ميرزا حيدرعلى بود. اين   آفتاب. يکى از اين افراد، دانشمندى فداکار به
کتابى  حضور حضرت بهاءاهلل يافت و  دانشمند هفت ماه افتخار تشرف به

انگيزش نگاشت.   درباره شرح حال زندگانى بسيار شگفت الصدور  بهجتبنام 
  بنابر سخن ايشان:

يقين ُمبين بدانيد، از دوست و دشمن هر کس بگويد من توانستم درست در چهرۀ   به
مرّات و کرّات تجربه کرديم و   مبارک [حضرت بهاءاهلل] نظر کنم کاذب است. به

کرديم که رخسار و شمايل مبارک را زيارت نمائيم،نتوانستيم. امتحان نموديم و ِجّد 
شأنى واله و حيران و مجذوب   شود به  حضور مشرّف مى  بعضى اوقات انسان چون به

نمايد.   خود، عالم را فراموش مى  کلّى بى  حقيقت منصعق و مدهوش و به  شود که به  مى
شود و چشم را تيره   ىاش مانع م  نماييد اشّعۀ ساطعه  چه قسم شمس را چون نظر مى

شود، همين قسم چون َحصِر نظر و زيارت   نمايد و از چشم چشمۀ آب جارى مى  مى
  ٢٣٩آيد.  جماِل مبارک نماييد از چشم آب مى

همانطور که ذکر شد، اين گونه رويدادها را بايد سهمى از تاريخ شمرد، نه 
ه ديگران از برهان بر حّقانيت پيامبران. آشکارترين معجزه فرستادگان يزدان ک

انجامش عاجزند، ايجاد انقالب عميق در روح مردمان است. اين انقالب 
گيرد، سخنانى که قدرت و   همتا از سخنان پروردگار سرچشمه مى  پايدار و بى

  عظمتش چون آفتاب در آنها آشکار و هويداست.
آئين بهائى پيوسته بود، پس از بررسى   همسر يک کشيش مسيحى که به

ظهور آئين بهائى، انقالبات و تحوالت درونى   ب مقدس بههاى کتا  مژده
  خود را چنين وصف نمود:
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تمام زندگانى امتداد   تنها آنى طول کشيد، اما نه آنى عادى، بلکه آنى که به
اندازه   اند، اما نه به  يافت. آنى بود که من فهميدم که اگر چه معجزات ظاهرى مهم  مى

بهاءاهلل مرا شنوا نمود. من نابينا بودم، بهاءاهلل مرا بينا معجزات معنوى. من کر بودم، 
دانستم، بهاءاهلل بمن راه رفتن آموخت. من مرده بودم، بهاءاهلل   کرد. من راه رفتن نمى

بهشت حضورش بلند   رفتم، بهاءاهلل مرا به  من زندگى بخشيد. من در زمين راه مى  به
  نمود.

رشته بيان در آورد. نفوذ   توان معجزات پيامبران را به  از اين بهتر نمى
اى ندارند، بر زندگانى مليونها نفر   فرستادگانى که از علم بشرى چندان بهره

توان   مىاى است که   هاى متمادى، بزرگترين معجزه  از مردمان در طى قرن
يارى پروردگار، اظهار چنين قدرتى ممکن نيست. اگر   تصور نمود. جز به

نفوذ جميع فالسفه و حاکمان جهان را گرد هم آوريم، با نفوذ جوانى فقير و 
اى نداشت، قابل قياس نيست. اين جوان   پدر که از درس علما بهره  بى

 بهمظلوم حضرت مسيح است که پس از گذشت دو هزار سال، نزديک 
بالند و گفتارش را وحى الهى   نامش مى  يک سوم از مردم جهان هنوز به

شمرند.  مى

 
  :ترجمه از انگليسى  

It had taken only a moment, not an ordinary moment, but an elastic moment 
that could be stretched to a lifetime. It was a moment in which I realized 
that, great as they were and are, the outer miracles are not as great as the 
inner miracles. I had been deaf; Bahá’u’lláh made me hear. I had been blind; 
Bahá’u’lláh made me to see. I had been lame; Bahá’u’lláh made me to walk. 
I had been dead; He raised me to life. I had walked upon the earth; He 
raptured me into the paradise of His presence. Mercy Campbell 



 

 



 

 

  
۱٧  

  
  خاَتِم انبياء يعنى چه؟

  وحدت پيامبران
  ۲۸۵سوره بقره، آيه   .َن اَحٍد مِّن رُسِلهِ يَال نَُفرُِّق بَ 

  گذاريم.  ميان فرستادگانش فرقى نمى

بندگانش چيزى   ادامه فضل پروردگار به  تازه الهى جز اقرار بهپذيرش آئين 
نيست. زيرا همانطور که خدا يکى است، دين هم يکى است. در طى 

  کند.  هاى گوناگون جلوه مى  ها و صورت  نام  زمان، همان دين به
اند. آفتاب را با آئينه چه شباهتى   پروردگار چون آفتاب و پيامبرانش چون آئينه

ها متنّوع   گيرد. بديهى است آئينه  بخشد، ديگرى نور مى  ر مىاست؟ يکى نو
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 پيامبران و متفاوتند، اما آفتاب تنها و يگانه است. پس نورى که در همه
پرتو   اشاره به "گذاريم  نمى پيامبرانش ميان "تفاوتى است. نور همان تابد،  مى

آفتاب بر هر توان در نور   درخشد. آيا مى  يزدان است که در همه پيامبران مى
توان ميان نورى که   جا و هر موقع بتابد تفاوتى يافت؟ بر همين قياس، آيا مى

از يزدان همواره بر همه پيامبران تابيده تفاوتى ديد؟ پس "بين احد" اشاره 
است که در  واحدى نور  پيامبران نيست. در درجه نخست اشاره به  به

پيامبران يزدان  جهان تابيده است.هاى گوناگون از آئينه پيامبران بر مردم   زمان
  ظاهر متفاوتند، اما بخاطر نور واحد، يک پيامبرند.  اگر چه به

اند. چون تفاوتى   منتقدان از ترکيب "بين احد" يعنى "ميان يکى" ايراد گرفته
توان يافت. اين منتقدان معناى باطنى آيه قرآن   ميان يک چيز با خودش نمى

  اند.  را ندانسته
َن أَحٍد ِمْن يال نَُفرُِّق بَ "د يفرمايم ه مبارکه بود کهين آين در ايراض مشرکاز جمله اعت

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤٠...ن نهيرا ماب "احد"اند که  نموده اعتراض ."ُرُسِلهِ 

وحدت ميان پيامبران و آيات نازله بر آنان بارها در آثار آسمانى بهائى تأکيد 
  و تکرار شده:

آن مبعوث شد و محّمد   نقطه بيان [حضرت باب]، بهاين آيات همان آياتى است که 
آن   آن ناطق و کليم [حضرت موسى] به  آن ظاهر و روح [حضرت مسيح] به  اهلل به  رسول
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤١ثابت.

 .ميان پيمبران جدائى ننهيم چون خواست همه يکى است و راز همگى يکسان
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤٢.جدائى و برترى ميان ايشان روا نه

النبيين". زيرا پيامبران تنها   مشکِل "خاتم  وحدت پيامبران پاسخى است به
اى در عين حال هم اولين و هم   بخاطر نور يزدان پيامبرند. پس هر فرستاده
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آخرين پيامبر است. نور واحد، خالق ماست که واژه زمان يا نوبت درباره او 
  است:صادق نيست. منشأ آن نور هرگاه و هر کجا بتابد، يکى 

  )۱۳، آيه ۲۲مکاشفات يوحنا، فصل حضرت مسيح (  من هم اّولم و هم آخر.

  فرمايند:  درباره رسول اکرم مى
اوست ختمى که بدء [آغاز] از او ظاهر و اوست آخرى که اّول از او باهر...هواالّول 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤٣واالٓخر والّظاهر والباطن.

  سوء تفسير گفتار پروردگار

". اگر شما آخرين پيامبر" يعنى "خاتم انبياءر اين تصورند که "بيشتر ايرانيان ب
بينيد که مترجمين مسلمان از   فارسى نظر اندازيد، مى  هاى قرآن به  ترجمه  به

را  خاَتمورزند. آيا ايرانيان معناى اصلى   ترجمه واژه "خاَتم" امتناع مى
" النبيين  خاتمبرابر " کنند؟ در  را ترجمه نمى واژه اين مترجمين، چرا دانند؟  مى
انگليسى نظر   هاى قرآن به  ترجمه  ". اگر شما بهخاتم انبياءتويسند: "  مى

بينيد که همه مترجمين (چه مسلمان چه غير مسلمان، چه از   انداريد، مى
 پيامبراننويسند: ُمهِر   النبيين، مى  ممالک عربى چه غير عربى) در برابر خاتم

)The Seal of Prophets.(  
اند؟ آنها   اى ميان "ُمهر" و "آخرين بودن" يافته  قرآن چه رابطه مفسرين
مهر آخر مدرک يا نامه است، پس رسول اکرم آخرين  جاىاند: "چون   گفته

حائز اينقدر اهميت است؟ اگر بر تصديق رانندگى  جاى مهرپيامبر است." آيا 
شما مهر را باالى مدرک بگذارند از اعتبار ساقط است؟ هدف مهر تصديق 

  محتواى مدرک است. چنانکه "تصديق امضا" در فارسى مصطلح است.
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تواند تا ابد   نتايج اين سوء تفسير را نبايد هرگز کوچک شمريم. زيرا مى
آيند باز   امبرانى که پس از رسول اکرم آمده و مىمسلمين را از شناسائى پي

  دارد.
اند که موعود   اند و گفته  مسيحيان نيز آنچه مخالف ميلشان است ناديده گرفته

آيد، نه از کشورى مانند عربستان. بيشتر آنان نيز   ما از آسمان سوار بر ابر مى
موعود  مانند مسلمانان از سوء تفسير يک واژه از پذيرش رسول اکرم و دو

  اند.  عصر ما امتناع ورزيده
اند. بيشتر آنان با سوء تفسير واژه "پادشاه"   يهوديان هم همان روش را برگزيده

  اند.  اند محروم شده  از شناسائى پيامبرانى که پس از حضرت موسى آمده
دهند که سوء تفسير تنها يک واژه چه وقايع   هاى پيش نشان مى  نمونه

ه است از سرنوشت پيشينيان درس عبرت گيريم و وخيمى در پى دارد. شايست
  گونه خطاها مستثنا نشمريم.  خود را از اين

ها معانى متعدد دارند. رسم اين است که در آغاز معناى   بسيارى از واژه
معانى ديگر   نظر معقول نيايد، به  معمول واژه را برگزينيم. اگر آن معنا به
واژه "موال" "َسرَور" است و معناى متوسل شويم. مثًال معناى متداول و اصلى 
  ثانوى آن "دوست". رسول اکرم فرمودند:

  من کنت مواله فهذا على مواله.
  داند، على هم موالى او است.  هر کس مرا موالى خود مى

" را برگزيدند و موالاما گروهى از مخالفاِن حضرت امير، معناى ثانوى "
ضرت امير را دوست خود گفتند که منظور رسول اکرم اين است که بايد ح

معناى ثانوى يک واژه، دشمنى و دورنگى   اين ترتيب، توجه به  بشمريم. به
  هاى بسيار شد.  ها و جنگ  ميان مسلمين انداخت و باعث خونريزى
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جاى   اند. مفسرين مسلمان به  " ناميده شدهامت وسطدر قرآن مجيد مسلمين "
اند. مثًال   استنباط نمودهپذيرش معناى درست اين واژه، معانى ديگر از آن 

. عادل و متعادلند" اين است که مسلمين امتى امت وسطگويند: منظور از "  مى
اند؟   آيا هيچ امتى مانند مسلمانان بخاطر مذهب موجب قتل يکديگر شده

  بر چنين امتى عادالنه است؟ عادل و متعادلهاى   آيا اطالق واژه

  نقش پيشوايان مذهبى

اند، پيامبر   همه علم آموخته  رسند: "پيشوايان ما که اينپ  گروهى از مؤمنان مى
اند، چگونه ما بشناسيم؟" اگر شما اين پرسش را داريد، از   شما را نشناخته

دهم؟ خانه پر از علم را، يا خانه   خود بپرسيد: "من کدام خانه را ترجيح مى
ام دهد؟ کد  يک را ترجيح مى  پر از عشق را؟" بر همين قياس، خالق ما کدام

اى پر از تکبر و   اى پر از عشق و بندگى يا خانه  خانه اليق اوست؟ خانه
تعصب و فقه و فلسفه؟ چه انسانى و چه مغزى و قلبى اليق نزديکى 

يک را ترجيح   خداست؟ قلب پاک يا مغز پر از محفوظات؟ شما کدام  به
مسجد رفتن و   دهيد؟ آيا ميان عشق خدا و علم مدرسه شباهتى هست؟ به  مى

اى با شناختن ارمغان   فقه و فلسفه خواندن و زبان تازى آموختن کمترين رابطه
خدا   بها را تنها با قلب پاک و مصفا و عشق به  ايمان ندارد. اين هديه گران

  توان بدست آورد.  مى
اند؟ بيشتر آنها از   در هنگام ظهور پيامبران، پيشوايان چه نقشى داشته

انشان را از شناسائى پيامبران يزدان منع اند و پيرو  هاى "منع" بوده  پرده
  گونه آيات در گفتار پروردگار بسيار است:  اند. اين  نموده

چرا در ظاهر دعوى شبانى کنيد و در باطن ذئب اغنام من ! علم  هاى جهالى معروف ب
قبل از صبح است که در ظاهر دّرى و روشن است و در  ۀل ستارثَ ل شما مَ ثَ مَ  ؟ايد شده

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤٤.هاى مدينه و ديار من است  الل و هالکت کاروانباطن سبب اض
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 لكن زود است كه كلّ ين حق و خلق، واند ب  وم علماى عصر حجاب شدهياگر چه ال
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤٥.نديخسران خود اعتراف نما  هب

ايد و  ذکرش پيشواى خلق شده  اسم حّق بر مسند عزّت جالسيد و به  اى معشر علما، به
حبل انکار   ايد و به او غافل و ُمعرض. تا کى در فراش غفلت مرده ماندهلکن از 

متمّسکيد ؟ يوم، يوم اقرار است و يوم، يوم اقبال. بگذاريد اوهامات و ظنون را و با 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤٦اهلل توّجه نمائيد.  وجه  افئده مقّدسه منزّهه به

هود است. حيف است مژدۀ اين ظهور در جميع کتب آسمانى واضح و ظاهر و مش
انسان از اين مقام بلند ارجمند محروم ماند. و سبب و علّت احتجاب خلق در رتبه 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٤٧اّوليه صاحبان عمائم بوده و هستند.

مالک   آن مفتخرند و به  اى از کلمات حّق خلق شده و عزّت يافته به کلمه  مساجد که به
  بهاءاهللحضرت   ٢٤٨و خالق و محّقق آن کافر و معرض.

هاى   دل  رسم روزگار بر اين بوده که دزدان روح و روان با هنر مکر و ريا به
ترين بخشش يزدان را که ارمغان ايمان   مردم ساده انديش راه يابند و گزيده

يغما برند و اثرى از جاى پاى خود نگذارند. تا مردمان اين سارقان را   است به
ان که کتابشان مملو از دروغ و بهتان نشناسند، دنيا آرامش نيابد. رديه نويس
  است، از اين گونه دزدان روح و روانند:

فوظ ـائنين و ظنون و اوهام محـارقين و خـاسم او از س  هـب کّل بايد َمَقرّ و منزل او را
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤٩دارند.

که چندين مجلّدات از او ظاهر  [حضرت باب] ز است که بر صاحب کتبيچگونه جا
هاى فالن مرد که از روى جهل بعضى کلمات براى القاى شبهه در قلوب   حرف  هشده ب

البالد پيروى   جمع نموده و شيطان عصر شده براى اغفال عباد و اضالل من فى
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥٠؟بهره گردند نمايند و از خورشيد فيض الهى بى

 
   َقلب انسان که مقّر خداست.  : اشاره بهرّ و منزل اوقَ م 
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لى محبّت او شياطين ارض در اضالل عباد کوتاهى ننموده و نخواهند نمود. بايد لئا
اسم او محفوظ داريد تا دست خائنين آن را آلوده ننمايد و از طراوت باز   را به

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥١ندارد.

  ٢٥٢نمايند.  اسم حّق ناس را گمراه نموده و مى  شياطين در کمين بوده و هستند و به
  حضرت بهاءاهلل  

مونس قلوب ذکرش ذاکر و مشغول. اوست   او ناظر باش و برحبّش مستقيم و به  به
اسم او از سارقين و خائنين و ظنون و اوهام   مطّهره. کّل بايد مقرّ و منزل او را به

  حضرت بهاءاهلل  ٢٥٣.محفوظ دارند

پيشوايانى که از مقام و منصب بگذرند و از فرستادگان جديد يزدان پيروى 
نمايند، بسيار کميابند. در بيشتر آنان، علِم فقه و فلسفه غرور و تکبر 

عدالت،  بدون دانش يزدانند. از انسان جدائى موجب که صفاتى ريند،آف  مى
  دارد.  ما را از شناسائى حقيقت باز مى

ديگران و تقليد از پيشوايان مخالف نقشه آفرينش   از اين گذشته، اتکاء به
زند. شخص   ماست. اتکاء و تقليد روابط ما را با خالق ما بکلى بر هم مى

اين مقام   را راهنماى خود داند، پيشوا را بهمقلد بجاى اينکه پروردگار 
  گيرد.  رساند و او را خداى خود مى  مى

اتّباع او   آنچه فهم اوست، نه به  فرمايد از هر نفسى به  يوم قيامت، خداوند سؤال مى
  حضرت باب  ٢٥٤نفسى را...کل بنفسه مکلفند.

ارض جمع ايد که اگر جنود [لشگرها] سموات و   سالسل تقليد چنان بسته شده  به
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥٥شوند از گشودنش عاجز گردند.

چه که هر نفسى را کامل خلق نمودم تا  ،خود را محتجب مسازيد ،حجاب نفس  هب
نفسه قابل ادراک جمال   ههر نفسى ب ،صورت  پس در اين .کمال صنعم مشهود آيد
قط و در مقام نباشد تکليف از او سا چه که اگر قابل اين .سبحان بوده و خواهد بود

جمالم   هاگر از نفسى سؤال شود که چرا ب اهلل [نزد خدا]محضر حشر اکبر بين يدى 
جميع اهل عالم و   هو او متمّسک شود ب  مؤمن نشده و از نفسم اعراض نموده
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 لذا اقتدا ،عرض مشاهده نمودممعروض دارد که چون احدى اقبال ننمود و کّل را مُ 
هرگز اين عذر مسموع نيايد و  ،ام ابديّه دور ماندهايشان نموده از جمال   هب [پيروى]

    ٢٥٦.چه که ايمان هيچ نفسى بدون او معلّق نبوده و نخواهد بود .مقبول نگردد
  حضرت بهاءاهلل  

  



 

 

  چهارمبخش 

  و ايمان نتايج و عواقب عشق
  و ايمان و عدم عشق

  يزدان و فرستادگانش  به
  

هيکل انسانى   از براى نعمت مراتب النهايه بوده و خواهد بود...اّول نعمتى که به
    ٢٥٧عنايت شد خرد بوده و هست. و مقصود از او عرفان حّق جّل جالله بوده.
  حضرت بهاءاهلل  

کّل خير فائز است و صاحب جميع آنچه   فائز شد بهاهلل   محبّت  هر نفسى اليوم به
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥٨محبوب است.

    ٢٥٩أى رّب فاستقمنا على حبّك...ٔالّن هذا أعظم عطيتك لبريتك.
  حضرت بهاءاهلل  

بندگان   اى پروردگار! ما را بر محبت خود پايدار نما...زيرا اين بزرگترين بخشش تو به
  توست.

  



 

 

  



 

 

  
۱٨  

  
  نقش ما در اين دنيا

  بستگى ايمان و عمل  هم

خداوند، آفريننده ما، صاحب ما، و معلم ماست. قوانين مدرسه زندگى را او 
ما. از جمله قوانين مدرسه آفرينش اين است: اگر دانش کند، نه   معيّن مى

معلمش وقعى   آموزى در آزمايش زندگى بهترين نمره را بگيرد، اما به
دهند که براى   هاى آسمانى شهادت مى  کاران است. کتاب  نگذارد، از زيان

اند. هر يک از آنان   کسب رضاى يزدان، ايمان و اعمال نيک هر دو الزم
ل پروردگار نيست. چه فايده اگر انسان عمرى بگذراند، بدون ديگرى مقبو

حساب خودش آدم خوبى باشد، اما رضايت صاحب و عاشق و خالق   به
توان تصور نمود؟   خود را بدست نياورد؟ آيا قصور و غفلتى از اين بيشتر مى
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مردمانى که از پذيرش نقش خود در اين دنيا و سرنوشت   بينيد خالق ما به  به
  گويد:  غافلند، چه مى جاودانى خود

 !اى مردگان فراش غفلت
ساحت   هس پاکى از شما بفَ ايد و نَ  انتها رسانده  همايه را ب  ها گذشت و عمر گران  قرن

مبغوض مرا  .د و کلمه توحيد بر زبان ميرانيديدر ابحر شرک مستغرق .قدس ما نيامد
کمال   هو در ارض من ب ايد  د و دشمن مرا دوست خود گرفتهيا  محبوب خود دانسته

نمائيد و غافل از آنکه زمين من از تو بيزار است و اشياى   خرّمى و سرور مشى مى
الجمله بصر بگشائى صدهزار حزن را از اين سرور خوشتر  اگر فى .ارض از تو در گريز

  حضرت بهاءاهلل  ٢٦٠.دانى و فنا را از اين حيات نيکوتر شمرى

ده و عاشق خود و فرستادگانش که تنها اصوًال چرا انسان از دعوت آفرينن
ايمانى را از   گويند روى بگرداند؟ چرا نتايج وخيم بى  اراده او سخن مى  به

مخاطره اندازد؟ آيا از عشق   خاطر ببرد و  سرنوشت جاودانى خود را به
رسد؟ آيا افتخارى   انسان مى  جهان جاودان، ضررى به  يزدان و ايمان به  به

  توان تصور نمود؟  مى خدا  برتر از نزديکى به
خدا و   عشق ما به  هاى آسمانى، مقام و ارزش ما بسته به  بنابر شهادت کتاب

رسيم که نقش   آزادى حقيقى مى  هاى اوست. ما در صورتى به  پذيرش فرمان
خود را در برابر آفريننده خود بپذيريم. چرا کسى از کسب اين افتخار بزرگ 

بهره   کران و جاودان يزدان بى  هاى بى  سر باز زند و روحش را از بخشش
  گذارد؟ چرا کسى فقر را از غنا برتر شمرد؟

 
  مردم دنياپرست که بجاى   : اشاره بهايد  ايد و دشمن مرا دوست خود گرفته  مبغوض مرا محبوب خود داشته

 پرستند.  ورزند، و بجاى پذيرش حقيقت، توهمات و تعصبات خود را مى  دنيا عشق مى  خدا، به
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  از نظر يزدان، انسان
  خوب کيست؟

  حضرت بهاءاهلل  ٢٦١امم باشيد. خود مشغول نباشيد. در فکر اصالح عالم و تهذيب  به

اسبابى تمّسک نمايند که سبب اصالح عالم و دانائى امم است. و   بايد کّل اليوم به
ست، و ياسبابى است که انسان را حفظ نمايد از آنچه سزاوار نبوده و ندانائى 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٦٢همچنين تعليم نمايد به آنچه که منفعتش شامل او و اهل عالم گردد.

کسى   کارم، ضررم به  گويند: "من آدمى درست  بسيارى از مردم عصر ما مى
اين دسته مردمانيد، دين و ايمان دارم؟" اگر شما از   رسد. چه نيازى به  نمى
  اين چند نکته توجه کنيد:  به
  ميزان خوب بودن و بد بودن انسان دست خداست، نه دست ما. چه بسا

شمرند. مليونها   مردمانى که تعصب نژادى يا جنسى را معقول و مقبول مى
شمردند.   نفر از مردم دنيا در طى هزارها سال برده داشتن را حق خود مى

پذيرند.   ، روابط جنسى خارج از ازدواج را مىبعضى ديگر از مردمان
توان اعتماد   چه کسى مى  خدا به  براى برگزيدن اصول اخالقى، جز به

 داند؟  نمود؟ جز خالق ما چه کسى ميزان انسان بودن را مى
 تواند هر کار زشتى   نگِر انسان مى  طلب و نزديک  نفس خودخواه و لذت

جهان از اين نفس سرچشمه خود زيبا جلوه دهد. بيشتر مشکالت   را به
گيرد. اين نفس بر همه ما کم و بيش حاکم است. جز خالق ما چه   مى

تواند نفس خودخواه ما را مسخر سازد تا با عشق و شوق   کسى مى
اطاعتش پردازيم؟ آيا چنين کارى از دست کسى جز آفريننده ما ساخته   به

 است؟
 

  اصالِح اخالق.: پاکيزه نمودن و تهذيب 
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 نظر حقارت   ديگران به  بالند و به  ثروت خود مى  چه بسا مردمانى که به
کنند و حتى   حساب صرف مى  نگرند.براى عزيزانشان از ثروتشان بى  مى

مردم   خرند، اما وقتى به  ها را مى  شان بهترين خوراک  براى سگ و گربه
گردانند. اگر هم کمکى کنند بسيار ناچيز   رسند، روى مى  نيازمند مى

شهادت   هاين ثروتمندان چگونه است؟ ب  است. داورى خدا نسبت به
يزدان محرومند.   گونه مردمان از افتخاِر نزديکى به  هاى آسمانى، اين  کتاب

شرط اينکه ثروت با سخاوت همراه   در داشتن ثروت ايرادى نيست، به
 باشد:

  !اى مغروران باموال فانيه
هرگز  .و عاشق و معشوق ،بدانيد که غنا سّديست محکم ميان طالب و مطلوب

پس  .مگر قليلى ،نيايد مدينۀ رضا و تسليم در  هغنى بر مقرّ قرب وارد نشود و ب
نيکوست حال آن غنى که غنا از ملکوت جاودانى منعش ننمايد و از دولت ابدى 

اسم اعظم که نور آن غنى اهل آسمان را روشنى   هقسم ب .محرومش نگرداند
  بهاءاهللحضرت   ٢٦٣.چنانچه شمس اهل زمين را ،بخشد

 !اى اغنياى ارض
راحت   هپس امانت مرا درست حفظ نمائيد و ب .فقرا امانت منند در ميان شما

  حضرت بهاءاهلل  ٢٦٤.نفس خود تمام نپردازيد

  .خدا ما را بيهوده نيافريده. او در آفرينش ما هدف و نقشه خاصى داشته
ا و اگر اين هدف و نقشه را ناديده انگاريم، اين نشانه قدرناشناسى م

 عاشق آسمانى و آفريننده ماست.  اعتنائى ما به  بى
رضاى حّق   جميع اعمال خيريه و افعال حسنه عامل شود و به  اگر نفسى اليوم به

  حضرت بهاءاهلل  ٢٦٥فائز نشود، البتّه ثمر نخواهد داشت.
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  نشان انسانيت ما و برترى ما
  بر جانوران چيست؟

توان انسانيت   چه ميزانى مىبراى داورى در هر کارى ميزان الزم است. با 
انسان و مزيت او را بر جانوران تشخيص داد؟ نخستين و مهمترين پرسش 
اين است: آيا نشان انسانيت ما عدم ارتکاب اعمال زشت و نارواست، يا 

تفاوتى که نه خيرشان و نه   هاى خدا؟ مردم بى  همه آفريده  مهر و محبت به
بر جانوران دارند؟ آنها از مقام بلند رسد، چه امتيازى   ديگران مى  ضررشان به

ديگران   اند؟ آيا از پرندگان و گوسفندان زيانى به  اى برده  انسانيت چه بهره
هاى خود   زند؟ آيا آنها از بچه  ها چه کار زشتى سر مى  رسد؟ از ميمون  مى

اندازند؟   خطر نمى  کنند و حتى براى حفظ آنها جانشان را به  نگهدارى نمى
کار بد نکردن و يا پدر يا مادر خوبى بودن   ما منحصر بهاگر انسان بودن 

  ها چيست؟  است، پس امتياز ما بر ميمون
  آموزد:  در اين دو گفتار، خالق ما معناى انسان بودن را بما مى

    ٢٦٦خدمت جميع من على االرض قيام نمايد.  امروز انسان کسى است که به
  حضرت بهاءاهلل  

تر از جميع مخلوق  واّال پست ،انسانيّت مزيّن باشد  همقام انسان بلند است اگر ب
  حضرت بهاءاهلل  ٢٦٧.شود  مشاهده مى

دوستى ارتقاء   جهان  دوستى به  دوستى کافى نيست. وطن  در عصر ما حتى وطن
انسان کسى است...". بنابر ميزان  امروزفرمايند "  همين سبب مى  يافته. به

ه بندگان اوست. اين عشق هم  خدا، آشکارترين نشانه انسانيت ما عشق ما به
نوعان است،   هم  رساند که پيوسته در فکر خدمت به  جائى مى  انسان را به

ديگران برساند. يک نمونه از نفوذ   همواره در اين صدد است که خيرى به
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عشق خدا بر رفتار انسان، مقاومت عاشقان خدا در برابر دشمنان خداست. 
تان، بهائيانى که هدفشان دوس  در عصر ما بيش از دويست نفر از جهان

زبان   عالم انسان بود، جان نثار نمودند، اما آئين خود را حتى به  خدمت به
انکار نکردند. آنها از جان باختن هراسى نداشتند، زيرا فداکارى را نشانه 

دانستند. بسيارى از اين مؤمنان فداکار از   آفرين مى  جهان  عشقشان به
ظالمان و   داشتند، با اينحال ايمان خود را بههاى اين جهان بهره وافر   نعمت

  اين اشعار تحقق بخشيدند:  بهاى جان نفروختند. آنها به  دژخيمان حتى به
  بها را يافتيم  ما بها و خون
  باختن بشتافتيم  جانب جان

  مولوى

  جائى که بجز خدا نبيند  رسد آدمى به
  بنگر که تا چه حد است مکان آدميت

  سعدى

رفتار نيک پى بريم، الزم است وضع اقتصادى جهان  اهميت  براى اينکه به
و فضيلت سخاوت را در نظر آوريم. بنابر آخرين آمار، تنها يک صدم مردمان 

اعتدالى   علت اين ظلم و بى .درصد از ثروت جهانند ۹۹صاحب بيش از 
مشکالت و بالياى   توان به  چيست؟ آيا تنها با قانون و ترس از زندان مى

تواند انسان را از دام حرص و خساست و   داد؟ چه کسى مىجهان پايان 
  مدارج بلند انسانيت برساند؟  تفاوتى برهاند و به  نادرستى و دنيا پرستى و بى

آيا مشکل بزرگ جهان و منشأ اصلى بالهاى آن، ارتکاب گناهان است يا 
ارتکاب رفتار زشت و   نوع انسان؟ آيا گناه تنها منحصر به  قصور در خدمت به

 
   درصد از مردم جهان دارند، يک درصد آنها صاحب يک دالر و  ٩٩در برابر هر يک دالرى که

 هفت دهم دالرند.
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ارواست؟ تنها سهم کوچکى از گناهان، از رفتار زشت و نادرست مردمان ن
زند   گيرد. بيشتر گناهان رفتار نيکى است که هرگز از آنها سر نمى  سرچشمه مى

  رسد.  منصه ظهور نمى  و به
خبرند، خود را از   تفاوتى که از ميزان انسان بودن در نظر يزدان بى  مردم بى

د. بنابر ميزان خودشان انسان خوبى هستند، و شمرن  نياز مى  دين و ايمان بى
خدا و دين و ايمان دارم؟ خرد و   گويند: "من چه نيازى به  در دفاع از خود مى

کارم و از ارتکاب رفتار زشت و ناپسند بکلى   وجدان خداى منند. من درست
اين   ام." نظر يزدان به  ام، نه مال کسى را خورده  کسى ظلم کرده  بر کنار. نه به

فرمايند:   خوانند. مى  ه مردمان چيست؟ حضرت مسيح آنها را "ِوَلرم" مىگون
آنها "نه گرمند و نه سرد". در مکاشفات يوحنّا، رفتار و اخالق و ميزان انسان 

  اند.  بودن آنها را شديدًا محکوم فرموده
در کشتار يهوديان که مايه شرمندگى هر انسانى است، بيشتر مردمان بجاى 

جنايت بزرگ، سکوت نمودند و گامى برنداشتند. آيا  جلوگيرى از اين
پذيرند و   تفاوت رفتار خود را مى  گناه شمرد؟ چرا مردم بى  توان آنها را بى  مى

تر از ارتکاب   مراتب آسان  تفاوتى به  از خود راضيند؟ براى اينکه توجيه بى
  اعمال زشت و ظالمانه است.
ميوه درخت تشبيه   بهدرخت و رفتار نيک را   حضرت مسيح انسان را به

ثمر اليق سوختن است.   ثمر مانند درخت بى  فرمايند: انسان بى  اند. مى  نموده
  برند:  حضرت بهاءاهلل نيز همان مثال را بکار مى

  ٢٦٨شود.  ثمر مشاهده مى  ثمر مانند درخت بى  انسان بى
اّال اثمار مزيّن گشت اليق مدح و ثنا بوده و هست و   هاگر ب .مثابه شجر است  هانسان ب
اخالق مرضيّه و اعمال حسنه و کلمه طيّبه از اثمار اين ...ثمر قابل نار است  شجر بى

  حضرت بهاءاهلل  ٢٦٩.شجره محسوب
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بنابر گفتار روانشناس بنام، آبراهام مزال، بزرگترين لغزش و زيان در عالم 
شود. از   انسان ارتکاب گناه نيست، بلکه استعداداتى است که شکوفا نمى

نوعان است. بنابر پژوهش   هم  خدمت به  دات انسان، عشق بهجمله استعدا
اين روانشناس، تنها يک درصد از مردمان استعدادات خود را بحد کافى 

  دهند.  پرورش مى
تابش نور   آئينه تشبيه نمود. ارزش آئينه بسته به  توان به  انسان را همچنين مى

توان يافت؟ نورى   است. در فضاى تاريک چه اثر و ثمر و ارزشى در آئينه مى
بخشد و نيروهاى نهفته در آن را پرورش   آئينۀ روح انسان جلوه و جال مى  که به
عاشق شادى و صفا   دهد، عشق بنده به آفريننده است، عشقى که به  مى
دهد. در ظهور و بروز رفتار و گفتار   اوِج انسانيت سوق مى  بخشد و او را به  مى

هيچ نيروئى قابل قياس با عشق يزدان  ريا از روح انسان،  و پندار پاک و بى
  نيست.

اند.   حضرت بهاءاهلل نيز مانند حضرت مسيح ما را با گياهان مقايسه فرموده
آموزند که گياهان را راهنماى روابط انسانى نمائيم.   در اين گفتار بما مى

پذيرش اين گفتار از پروردگار، نخستين نشانه انسانيت ما و تنها راه صلح و 
  جات نوع بشر است:صفا و ن

  حضرت بهاءاهلل  ٢٧٠اى اهل عالم! همه باِر يک داريد و برگ يک شاخسار.

هاى يک شاخه بر يکديگر برترى دارند؟   هاى يک درخت يا برگ  آيا ميوه
  يک ريشه متّکى نيستند؟ آيا سرنوشت مشترک ندارند؟  آيا به

نتظار کسى ضرر نرساندن، حد اقل انسان بودن است. ا  درستکار بودن و به
ترين مدارج کمال رسيم، از خودبينى   عالى  خدا از ما اين است که به

بينى رسيم و سرانجام با روحى سرشار از شادى و اميد   جهان  بگذريم و به
  سوى او باز گرديم:  زندگانى جاودانى، رخت از اين سرا بربنديم و به  به
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  حضرت بهاءاهلل  ٢٧١؟جعلت لک الموت بشارة کيف تحزن منه
  براى تو خبر خوشى است، چرا از آن غمگينى؟مرگ 

ليَس الموُت اّال صعود ِمن عالٍم الى عالٍم آَخر اَلطف ِمن االّول و ما هو اّال انتقاُل ِمن 
...روح بعد از صعود [رحلت] عنداهلل حاضر و طائف و بعد توّجه مقاٍم الى مقاٍم آَخر

  اهللحضرت بهاء  ٢٧٢نمايد.  مقام مقّدره از براى خود مى  به

داند که در ايجاد صلح و صفا و يگانگى ميان مردم   خداوند ما را مسئول مى
توانيم   نقشه خدا براى نجات عالم اعتنا نکنيم، نه مى  دنيا بکوشيم. اگر به

اجتماع تحقق   آن انسانى شويم که خدا خواسته، و نه وظيفه خود را نسبت به
صفا در دنيا، بدون بخشيم. پرورش نيروهاى درونى ما و ايجاد صلح و 

 هدايت و حمايت پروردگار ممکن نيست.

  بزرگترين موفقيت و شکست
  در زندگانى انسان

سود ماست که هرچه زودتر نقش خود را در   چه بخواهيم، چه نخواهيم، به
آن تحقق بخشيم. هرچه بهتر خالق خود را بشناسيم و   اين دنيا بدانيم و به

آزادى ما بيشتر است، آزادى از آنچه شايسته او عشق ورزيم،   هرچه بيشتر به
انسان نيست. آزادى از تعصب و دشمنى، آزادى از خودپرستى، آزادى از 

ها و بالهاى ديگر. زيرا   تشويش خاطر، آزادى از ترس مرگ، و بسيارى غصه
دهد.   بخشد و در برابر مشکالت بما يارى مى  خدا بما نيرو مى  بستگى به

خالق ما و پذيرش   عشق ما به  در دو دنيا متکى بهشادمانى و کامرانى ما 
  هاى اوست.  فرمان

 
  مقام ديگر، چيزى ديگر نيست.  تر و انتقال از مقامى به  عالمى لطيف  مرگ جز ارتقاء از عالمى به  
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وديعه گذاشته و بما آزادى بخشيده تا   پروردگار تصوير خود را در روح ما به
يارى او پرورش   اين وديعه وفادار باشيم و آنرا به  اراده خود و با افتخار به  به

از سفر از اين سرا  اين تصوير، غفلتى است بزرگ. پس  اعتنائى به  بخشيم. بى
شود که با   کند و از ما جويا مى  سراى ديگر، خالق ما از ما بازخواست مى  به

بها چه کرديم. آيا آنرا بنابر ميل خود بکار برديم يا بنابر   اين وديعه گران
  راهنمائى و اراده و خواست او.

ر ببريم. اين دنيا اعتماد نمائيم و رويداد مرگ را از خاط  ما تمايل داريم که به
آموزد   آورد و بما مى  ما مىياد   خالق ما بارها، توقف کوتاه ما را در اينجا به
خواهد، ما را   وفا عذر ما را مى  که دير يا زود در زمانى معين، اين دنياى بى

  سپرد:  ديگران مى  ايم به  برد و آنچه اندوخته  درون خود مى  به
تراب [خاک]   پسر آدم! زود است بهگويد: اى   نمايد و مى  در هر حين دنيا ندا مى

احدى قبل از تو وفا   تو وفا ننمايد، چنانچه به  راجع شوى و زخارف و ثروت و عزّت به
  حضرت بهاءاهلل  ٢٧٣ننموده.

ل طير ثَ ل شما مَ ثَ مَ  .پادشاهى فانى دل مبنديد و مسرور مشويد  هب! اى ابناء غفلت
د و بغتًة صيّاد اجل او را غافلى است که بر شاخۀ باغى در کمال اطمينان بسراي

پس پند گيريد اى  .ديگر از نغمه و هيکل و رنگ او اثرى باقى نماند .خاک اندازد  هب
  حضرت بهاءاهلل  ٢٧٤.بندگان هوىٰ 

کمال   بنابر گفتار يزدان، تنها وظيفه پيامبران تذّکر است. با ماست که به
اجبار و اصرار در اين آزادى دعوت يزدان را بپذيريم، يا آنرا ناديده انگاريم. 

  کار ابدًا جايز نيست:
ذروه . و اّال تعرّض باطل ،اگر مقبول افتاد مقصود حاصل ،ديد بنمائيآنچه را دارائ
  حضرت بهاءاهلل  ٢٧٥...ن الى اهلليبنفسه مقبل

 
  خدا روى آوريد.  و به حال خود گذاريد  به او را :ن الى اهلليذروه بنفسه مقبل  
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خداشناسى است. بدون دانشى که پروردگار در   عّزت ما و ارزش ما بسته به
  داشناسى ممکن نيست.گفتار پيامبرانش بما آموخته، خ

    ٢٧٦.اتكينورًا اّال فى معرفة آ ا الهى ما قّدرت عزًّا اّال فى علم كتابك و اليالنّك 
  حضرت بهاءاهلل  

تابت، و نورى مگر در ک  اى مگر در علم به  يقين اى پروردگار من. عّزتى مقّدر نفرموده  به
  تت.شناسائى آيا

  بهاءاهللحضرت   ٢٧٧بوده. اهلل  سبب اعظم آفرينش عرفان

  حضرت بهاءاهلل  ٢٧٨.متابعت آنچه امر فرموده  هشود مگر ب  ىمعرفت حق تمام و کامل نم

  هاى آسمانى تکرار شده:  گونه اخطارها و اندرزها صدها بار در کتاب  اين
اهى...خود را محروم منمائيد...َمن َسِمَع ِلنفسه و َمن گ  آامروز روز دانائى است و روز 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٧٩.کان غنيًا عن االقبال و االيماناَعَرَض فعليها ، انّه 

افاٍك ِتْلَك آَياُت اللِه َنْتلُوَها َعلَْيَك ِباْلَحقِّ َفِبايِّ َحِديٍث َبْعَد اللِه َوآَياِتِه يُْؤِمنُوَن َوْيٌل لُِّكلِّ 
ْرُه ِبَعَذاٍب اِليمٍ َيْسَمُع آَياِت اللِه تُْتلَى َعلَْيِه ثُم يُِصر  اِثيٍم    .ُمْسَتْكِبًرا َكان لْم َيْسَمْعَها َفَبشِّ

  ٦-۸قرآن، سوره جاثيه، آيات   
چه گفتارى جز گفتار خدا و   خوانيم. پس به  آنها آيات الهى است که براى تو مى

گوِى گناهکارى که آيات پروردگار را   حال دروغ  آوريد؟ واى به  هايش ايمان مى  نشانه
  عذاب دردناکى خبر ده.  ورزد، انگار آن آيات را نشنيده. او را به  غرور مىشنود و   مى

آخر رسيد و چه ساعات   هچه شبها که رفت و چه روزها که درگذشت و چه وقتها که ب
سعى نمائيد تا اين چند  .اشتغال دنياى فانى نفسى برنيامد  هانتها آمد و جز ب  هکه ب

 
  خداشناسى.اهلل  عرفان :  
   ِسود اوست، و   هر کس شنيد، به: مانياالقبال و اال ًا عنيها ، انّه کان غنيَع ِلنفسه و َمن اَعَرَض فعلَمن َسم

نياز   يقين پروردگار از قبول  و ايمان بندگان بى  گردد. به  اش باو باز مى  هر کس روى برتافت نتيجه
 است.

   اشاره بهر فردى که آيات پروردگار را در اين زمان توآيات اين آئين و واژه "  " اشاره بهآنها"واژه "
  شنود.  مى
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عمرها چون برق ميگذرد و فرقها بر بستر تراب مقرّ  .باطل نشود هنفسى که باقى ماند
فانوس روشن  شمع باقى بى...تسديگر چاره از دست رود و امور از ش ،و منزل گيرد

پروا بشتابيد و بر آتش  بى !اى پروانگان .و منير گشته و تمام حجبات فانى را سوخته
  ءاهللحضرت بها  ٢٨٠.معشوق بيائيد دل و جان برِ   بى ،زنيد و اى عاشقان

بگو! اى عباد، وقت را از دست مدهيد، چه که بسيار عزيز است. قسم به لئالى بحر 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨١شود.  علم الهى که شبه و نظير از برايش ديده نمى

هرگز قادر بر تدارک آن نبوده و نخواهد  ،اين ظهور از نفسى امرى فوت شود اگر در
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨٢.بود

ن از آنچه که از براى آ  هب ديد فائز شويشا ،ديتا وقت باقى جهد نمائ :اى عباد !بگو
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨٣.ديا  عدم بوجود آمده

  !يگانه اى بيگانۀ با
 بادهاى مخالف نفس و هوىٰ   هآن را ب ،شمع دلت برافروختۀ دست قدرت منست

حّب مرا  .فراموشش منما ،هاى تو ذکر من است  و طبيب جميع علّت .خاموش مکن
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨٤.ر و جان عزيزش دارَص سرمايۀ خود کن و چون بَ 

 !اى خاک متحرّک
اميد تو را بريده و در جميع  ۀسيف عصيان شجر .من بتو مأنوسم و تو از من مأيوس

حال بتو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور و من عزّت بيزوال براى تو اختيار 
آخر تا وقت باقى مانده رجوع کن و  .براى خود پسنديدى هىٰ منت  نمودم و تو ذلّت بى

  حضرت بهاءاهلل  ٢٨٥.فرصت را مگذار

 !اى پسر جود
امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع  مدد تراِب   ههاى عدم بودى و ترا ب در باديه

چنانچه قبل از خروج از  .ذّرات ممکنات و حقائق کائنات را بر تربيت تو گماشتم
شير منير براى تو مقرّر داشتم و چشمها براى حفظ تو گماشتم و  ۀچشمّم دو بطن اُ 

رف جود ترا در ظّل رحمتم پروردم و از جوهر صِ   هحّب ترا در قلوب القا نمودم و ب
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جبروت   هو مقصود از جميع اين مراتب آن بود که ب .فضل و رحمت ترا حفظ فرمودم
ثمر آمدى از تمامى   هغافل چون ب باقى ما درآئى و قابل بخششهاى غيبى ما شوى و تو

قسمى که بالمرّه فراموش   هب ،گمان باطل خود پرداختى  هنعيمم غفلت نمودى و ب
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨٦.ايوان دشمن مقرّ يافتى و مسکن نمودى  هنمودى و از باب دوست ب

 !اى بندۀ من
مت وقت را غني .از بند ملک خود را رهائى بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن

  حضرت بهاءاهلل  ٢٨٧.شمر زيرا که اين وقت را ديگر نبينى و اين زمان را هرگز نيابى

رحمت و محبّت و شفقت و  شأن انسان...اند عالم خلق شده جميع از براى اصالح
  حضرت بهاءاهلل  ٢٨٨.عالم بوده و خواهد بود بردبارى با جميع اهل

  



 

 



 

 

  
١٩  

  
  مسئوليت ما در برابر

  خالق ما
  آيا شناسائى پيامبران
  يزدان دشوار است؟

اند دشوار است. ممکن است کسى   گاهى تميز دادن دو چيز که بهم شبيه
توانم تميز دهم". اگر چه اين ادعا   بگويد: "من پرتقال را از نارنگى نمى

توانيم اين ادعا را   حال بخاطر شباهِت اين دو ميوه، مى  معقول نيست، با اين
توانم پرتقال را از سيب تميز دهم"   بپذيريم. حال اگر کسى گفت: "من نمى

صورت، نظر ما چه خواهد بود؟ آيا ادعاى او موجب شگفتى ما   در اين
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را ميزان شناسائى آئين يزدان قرار دهيد. از نخواهد شد؟ حال مثال پيش 
يک سو آئينى داريم ساخته علم و حکمت خالق جهان، و از سوى ديگر 

خدا نسبت   دروغ و بهتان به  وجدان که گفتارش را به  ادعاى يک انسان بى
گوى   دهد. آيا تميز دادن فکر و حکمت خالق جهان از افکار يک دروغ  مى
توانيم بگوئيم: "من   آيا بنابر ميزان خرد، مىوجدان کارى دشوار است؟   بى

توانائى اين داورى را ندارم"؟ آيا چنين ادعائى در برابر پروردگار معقول و 
اين بهانه خود را از مسئوليت شناسائى و   تواند به  مقبول است؟ آيا کسى مى

  بندگانش، معذور دارد؟  ترين ارمغان يزدان به  پذيرش بزرگ
تفکر، تنها بر اساس تصور و خيال، شناسائى پيامبران  آنان که بدون تحقيق و
اين بهانه دعوت آن برگزيدگان را ناديده   شمرند، و به  يزدان را دشوار مى

  کارانند:  گيرند، بنابر شهادت پروردگار از زيان  مى
مقصود از آفرينش عرفان حّق بوده ، هر نفسى از آن محجوب [در پرده] ماند از اهل 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٨٩َدى الرّحمن [نزد خدا] محسوب است.خسران [زيان] لَ 

او نيست. و هيچ   اهلل [جدائى از خدا] و ايمان به  هيچ عذابى اعظم از احتجاب عن
  حضرت باب  ٢٩٠خداوند و آيات او نيست.  جنّتى [بهشتى] اعظم از ايمان به

  موجب اصلِى مشکالت جهان

آن راه گام برداريم، واّال در محلى بخواهيم برويم، بايد در   ما اگر از محلى به
مانيم. اين امر چقدر بديهى است. اما در رابطه با خدا استثنا   محل خود مى

اين  شمريم. با  بينيم، خدا را مسئول مى  گذاريم. هرگاه ظلم و بال مى  مى
گيريم. بنابر نقشه آفرينش، پروردگار حل مشکالت   نظر، وسيله را ناديده مى

اين فرستادگان که   آموزد. حال اگر ما به  فرستادگانش بما مىما را از راه 
اعتنا باشيم، بايد در انتظار چه باشيم؟   حامِل داورِى شفا بخش جهانند بى
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دستور او رفتار نکنيد، چه   اگر شما بيماريد، اما نزد طبيب نرويد يا به
  شود؟ پيامبران پزشک روح و روان عالم انسانند:  مى

درمان يگانگى   هاند تا ب پرورش گيتى و کسان آن پرداخته  هنند که باکپيمبران چون پزش
زيرا که او بر  ،جاى گفتار نه کدر کردار و رفتار پزش .را چاره نمايند بيمارى بيگانگى

فراز   هزمين ب مردمانِ  نشِ يب اه است و هرگز مرغِ گ  آهاى آن   چگونگى کالبد و بيمارى
بينند جاى نک را با گذشته يکسان روز پزشپس اگر رفتار ام .آسمان دانش او نرسد

و همچنين پيمبران يزدان  .چه که هر روز بيمار را روش جداگانه سزاوار ،گفتار نه
بهر چه سزاوار آن روز بود  ،خورشيد تابان دانش درخشان نمودند  هرا ب هرگاه که جهان

روشنائى دانائى راه   همردم را بسوى خداوند يکتا خواندند و آنها را از تيرگى نادانى ب
چه که همگى را  ،ايشان نگران باشد درونِ  پس بايد ديدۀ مردم دانا بر رازِ  .نمودند

شتگان و آسودگى درماندگان است... گ خواست يکى بوده و آن راهنمائى گم
آن درمان که ساختۀ دست تواناى   هبکوشيد تا آنها را ب ،را بيمارى فراگرفته مردمان

  ٢٩١.هائى دهيديزدان است ر کپزش

حضرت بهاءاهلل بيش از يک قرن پيش وسائل سعادت انسان و جهان را بما 
اين فرستاده يزدان آنطور که بايد اعتنا   آموختند. اما تابحال اکثر مردمان به

اند. غفلت و قصور و گناه از کيست؟ خالق ما بالهاى عصر ما را در   ننموده
  ه:بينى نمود  روشنى پيش  اش به  گفتار فرستاده

عالم را بال احاطه نموده...و احدى از عباد ارض سبب و علت آنرا ادراک 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٩٢ننموده.

آن بر غفلت و [چهره]  جهِ عالم منقلب است و انقالب او يومًا فيومًا در تزايد و وَ 
  حضرت بهاءاهلل  ٢٩٣...المذهبى متوّجه

بين ناس قدرى نمانده. بر اهلل ما   نياهلل و د  وجه عالم متغير است. از براى مذهب
عرفان و استقامت   اصنام اوهام عاکفند و از حّق جّل جالله غافل. هر نفسى اليوم به

فائز شد او از اهل حّق محسوب و از مٔال اعلى مذکور و مادونش معدوم و مفقود . در 
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الحقيقه قهر الهى   هر يوم بالياى عجيبه و غريبه ظاهر، مع ذلک احدى ملتفت نه. فى
  حضرت بهاءاهلل  ٢٩٤گاه نمايد.  آطلبيم جميع را مؤيد فرمايد و   طه نموده. از حّق مىاحا

  حضرت بهاءاهلل  ٢٩٥اند. اوهام انس گرفته  اند و به ظنون تربيت شده اکثر اهل عالم به

هاى منع" را از ميان   خواهيم که "پرده  ها از خدا مى  در يکى از مناجات
ذهن ما با همکارى قلب ما  هاى منع" چيست؟  بردارد. مقصود از "پرده

شمارند. تنها يکى از   ها بى  قادر است، صدها "پرده منع" بيافريند. اين پرده
تواند چون ابرى تيره و تار پرتو حقيقت را از ما پنهان دارد. تا اين   آنها مى

وجود آنها در روح خود اقرار   کمال خضوع و خشوع به  موانع را نشناسيم و به
  پروردگار براى ما مقّدر داشته نخواهيم رسيد.آنچه   نکنيم، به

  شرايط موفقيت در
  شناسائى پيامبران

يکى از بديهيات اين است که براى موفقيت در هر کارى استعداد الزم 
است. آيا خداشناسى و خدا دوستى از اين قانون مستثناست؟ استعداد 

  خداشناسى در پاکيزگى قلب ماست، نه در ُپر بودن مغز ما:
گوينده پاينده را، و خود را از آنچه سزاوار نيست پاک و پاکيزه نمائيد ،  يد نداىبشنو
  حضرت بهاءاهلل  ٢٩٦.شايسته بارگاه آفريدگار شويد تا

] اليق بذر حکمت الهى نبوده و نيست و هر چه در او وديعه   زار  اراضى ُجرُزه [شوره
  حضرت بهاءاهلل  ٢٩٧گذارى ضايع و بى ثمر بوده و هست.

توانائى خود از برهنگى نابودى   هرا سزاوار که آفرينش را ب تايش خداوندىسپاس و س
را از ميان  پس گوهر پاک مردم .پوشش زندگى سرافرازى بخشيد  هرهائى داد و ب

هر که زنگ خواهش از آئينۀ  .پوشش بزرگى آرايش فرمود  هآفريدگان برگزيد و او را ب
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اين . را از برهنگى نادانى رهائى داددل زدود سزاوار اين پوشش يزدانى شد و خود 
  ٢٩٨.را بزرگترين مايۀ آسايش و پرورش است پوشش تن و جان مردمان

حرفين باشد سلطان کلمات اهل ارض بوده و خواهد بود. واهلل از   هکلمه حق اگر چه ب
رضوانش توّجه   يابند و به  نفحات همان کلمۀ وحده، عارفين نفحات حق را مى

 ذائقهسى اخذ شود، صاحبان انما که اگر از شّط عذِب فرات کنمايند. مالحظه   مى
منبع   نمايند که اين ماء [آب] از کدام منبع بوده و از عذوبت او پى برند به  ادراک مى

حسب ظاهر يک کاس ماء بوده. و چون منبع علم و عرفان و عنايت   هاو و حال آنکه ب
است، لذا از آن کلمه و مکرمت و فضل و قدرت و جالل و عظمت جارى و سارى 

  برند...  منبع آن پى مى  نمايند و به  ن و مقربين ادراک مىيمخلص
و اگر نفسى دو کلمه بگويد و در کلمه سيّم معّطل ماند، مبرهن است که اين از منبع 

جميع شؤنش از   خدا] يا عبد، حق به  جاريه ساريه نبوده و نخواهد بود. فواهلل [قسم به
هد بود. بر خود مشتبه مکن. ميخواهى تجربه کن بين يدى دونش ممتاز بوده و خوا

[نزد من] حاضر بشو و يک آيه از آيات اهلل سؤال نما اذا تطلع ببحر الذى يتموج 
 حضرت بهاءاهلل  ٢٩٩بذاته لذاته و لم يکن َالمواجه من نفاد.

  آموزد:  اين بيان کوتاه، شرايط شناسائى پيمبران يزدان را بما مى
کل آنچه شنيده و ادراک نموده طاهر نما و بعد در آيات ُمنِزله قبل قلب و سمع را از 

که بر نبيين و مرسلين نازل شده مالحظه کن. و اين آيات ابدع امنع را مشاهده نما و 
  ٣٠٠حق فائز شوى.  آنچه ذکر شده عمل نمائى به  خود انصاف ده. البته اگر به

  اند:  ودهدر گفتار پيش براى شناسائى موعود، سه شرط مقرر فرم
 ها.  پاکى دل و گوش از شايعات و شنيده 
 هاى آسمانى پيش.  تفحص و دقت در آيات کتاب 
 .مشاهده و دقت در آيات اين آئين 
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ميزان انصاف داورى   فرمايند اگر اين سه شرط را تحقق بخشيم و به  مى
ماست. براى   شناسائى حق فائز شويم. اين وعده خدا به  نمائيم، البته به

لزوم مدرسه   اى به  فرستادگان يزدان، در آيات الهى کوچکترين اشارهشناسائى 
  رفتن و درس فقه و فلسفه و علوم خواندن نشده.

، همين مطلب همراه با شرايِط ديگِر ٤٩- ۵٦در سوره قصص آيات 
  اين صورت تأييد شده:  شناسائى پيامبران، به

  کتاب خدا دليلى کافى است.  .١
  شناسند.  اند، گفتار خدا را مى  دهکسانى که از قبل مؤمن بو  .٢
  آنها از آغاز (قبل از ظهور اسالم) مسلمان بودند.  .٣
  کنند.  آنها از گفتار بيهوده و مجادله دورى مى  .٤

دهد.   روشنى بما نشان مى  مقايسه گفتار پيامبران، منشاء يگانۀ آنها را به
آنان که  چگونه ممکن است کسى آفتاب را امروز بشناسد، اما فردا نشناسد؟

شناسند. همانطور   شناسند، پيامبران ديگر را نيز مى  پيامبر خود را براستى مى
يهوديان فرمودند که اگر شما حضرت موسى را   که ذکر شد، حضرت مسيح به

  ٣٠١شناختيد.  شناخته بوديد، مرا نيز مى

  "نشانه يزدان" در
  هاى يزدان  آفريده

ه پروردگار در همه فرمايند ک  مى ٣٠٢حضرت بهاءاهلل در يکى از آيات
اى که   وديعه گذاشته، نشانه  اى از وجودش به  هاى خود آيت يا نشانه  آفريده

چون خورشيد تابان و درخشان است. بديهى است شدت درخشش اين 
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اين   به فردىفرمايند هر   "نشانه" در انسان از هر موجود ديگر بيشتر است. مى
شناسائى فرستادگان يزدان فائز   افروز به  نشانه راه يابد، او را چون چراغى شب

فرمايند چه کاميابند آنان که از اين بخشش بزرگ يزدان   نمايد. سپس مى
  :هاى "نفس و هوٰى" نپوشانند  بهره برند و پرتو آنرا با پرده

او   [پروردگار] در هر شيئى از اشياء آيتى از آيات خود وديعه گذاشت...هر نفسى به
فائز شود...طوبى از براى نفوسى که او را  راه يابد، به عرفان شمس حقيقت

  ٣٠٣حجبات نفس و هوى محجوب نساختند.  به

سپس توانمندى "نفس و هوٰى" و نقش آنرا در سرنوشت جاودانى انسان با 
  فرمايند:  پلک چشم مقايسه مى
  ٣٠٤بهره نمايد.  دن جهان و آنچه در اوست بىيآن نازکى از د  چشم سر را پلک به

توان يافت؟ آيا   هائى چون پلک چشم در درون انسان نمى  آيا پرده يا پرده
م و خودپرستى و و توهّ  تعّصبو تقليد و  غفلتهاى جهالت و حماقت و   پرده

ترند؟آيا توانائى هر يک از آنها   فريب و ريا از پلک چشم کوچکتر يا نازک
در پوشيدن چشم بصيرت و عالم حقيقت و معنا از پلک سر کمتر است؟ 

تنهائى پرتو   تواند به  حدى است که هر يک از آنها مى  ها به  پرده توانائى اين
ترين نشانه   بندگان و تابنده  بخشش يزدان به آشکارترينخرد و دانش را که 

وجودش در روح انسان است، چون تکه ابرى تير و تار، بپوشاند و مردمان 
  را از افتخار شناسائى و ديدار فرستادگانش باز دارد. بيناظاهر   به

عرفا و شعرا از ديرباز نقش اين پرده را که ساخته و بافته "نفس و هوى" يعنى 
انسان است، در پنهان داشتن پرتو دانش و  مختارنفس نزديک نگر و 

  از جمله اين دو بيت: ،اند  بينش، شناخته و در وصف آن شعرها سروده
  آلتى افسرده است  از غم بى  نفس اژدرهاست او کى مرده است
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  سوى ديده شد  صد حجاب از دل به  آمد هنر [خرد] پوشيده شدچون غرض 

توانند "نشانه يزدان" و چشم بصيرت انسان را بپوشانند و آن   هائى که مى  پرده
ارمغان يکتا و يگانه را از بينش و داورى درست باز دارند بسيارند. پيشوايان 

 ،گذشت زمان با اند.  بوده پيشقدم پيوسته ها  پرده اين بافتن و ساختن در مذهبى
انديش ريشه گرفته و   انگيز آنان در روح و روان مردمان ساده  هاى فتنه  انديشه

  اند.  آسمان کشيده  در عصر ما چون درختانى تنومند سر به
دائمى  بخشد و زندگى  گوش جان بشنو، چه که حيات مى  نداى مقصود عالم را به

  حضرت بهاءاهلل  ٣٠٥.وم نمودهعطا مى فرمايد. اوهام علما امم را از کوثر يقين محر

محسوبند حجاب اکبرند از براى بشر. مبارک  اهلل از جهال  علماى ارض که لََدى
  حضرت بهاءاهلل  ٣٠٦.نفسى که اين حجاب او را منع ننمود

  شايسته است اين دعا و تقاضا را پيوسته بر زبان آوريم:
 لهِ لهِ اسْ ...يي الُ ا  بنُُورِ  مَ العالَ  تُنوِّرَ  بانْ  َك افِ والطَ  َك تِ وَعَظمَ  َك طانِ وُسلْ  َك تِ رَ بُقدْ  َك ا
الذي  َت . انْ َك انِ فَ رْ عِ  وارُ وانْ  َك تِ رَ قُدْ  رارُ واسْ  َك عِ ُصنْ  يٍء آثارُ لِّ شَ في كُ  ىرَ يَ لِ  َك تِ فَ رِ عْ مَ 

 جَ تَ ٍء وَ يْ شَ  ل كُ  َت رْ هَ اظْ    بهاءاهلل حضرت  ٣٠٧.مُ يْ رِ الكَ  الجوادُ  َت انْ  ، إنَك كَ ودِ جُ بِ  يهِ لَ عَ  َت يْ ل
پرتو شناسائيت روشن فرما تا   قدرت و بزرگى و لطف خود جهان را به  پروردگار! بهاى 

هاى آفرينش تو و اسرار قدرت تو و پرتو   اى) نشانه  بندگانت در هر چيزى (هر آفريده
بينند. هر چه هست تو آفريدى و از روى لطف و مرحمت، در آن جلوه   شناسائى تو را به
  اى.  ر آن نمودى). تو سخى و بخشندهنمودى (خود را د

يزدان   خواست خدا اين است که همه بندگانش از ارمغان ايمان و عشق به
زيور   طلبند که همه مردمان را به  بهره برند. در يکى از آيات از خدا مى

يزدان نماند.   عشقش بيارايد تا در زمين حتى يکنفر بدون ايمان و عشق به
پروردگار تو هر بالئى را براى فرستاده خود خواستى تا فرمايند اى   بعد مى

کران تو بهره برند. سپس سوگند   هاى بى  بندگانت از الطاف و بخشش
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خورند که اگر بندگانت در هر آن خود را در راه تو فدا کنند، اين   مى
  هاى تو ناچيز است.  فداکارى در برابر بخشش
هاى   اى جدائى و دريدن پردهه  هاى اوهام و انديشه  از بن برانداختن ريشه

 يارى پروردگار ممکن نيست.  دشمنى و خودخواهى، جز به
    ٣٠٨.موهوم متشبّث و مشغول  مسرورند و به معدوم و مفقود مست و  اکثرى از ناس به

  حضرت بهاءاهلل  

  اين دنياى فانى جاى آمادگى
  براى جهان جاودانى است

زم داريم بايد در جهان بنابر نقشه آفرينش، آنچه را که در جهان پسين ال
پيشين بدست آوريم. هدف ما در عالم رحم، پرورش جسم ما و هدف ما در 
اين دنيا، پرورش روح ماست. چقدر زندگانى ما دشوار است اگر بدون 

اين دنيا پاى گذاريم! با چه مشکالتى روبرو خواهيم شد و از چه   چشم به
توانيم نتايج کورى را   رحم مىبهره خواهيم بود؟ آيا در عالم   هائى بى  زيبائى

فهميم   درک کنيم؟ بر همين قياس، تنها پس از آزادى از رحم اين عالم مى
  که کورى درون چه پيامدهاى ناگوارى در پى دارد.

 چه که عرصه وجود استعداد ظهور آن را نداشته و مقامات عنايات الهى مستور است
  حضرت بهاءاهلل  ٣٠٩.ندارد

ن موضوع پى بريم، چند دقيقه در اين مثال اهميت اي  براى اينکه به
دانستيد که تا ابد نابينا خواهيد بود، اما با   بيانديشيد. اگر پيش از تولد مى

اى   کرديد؟ آيا دقيقه  بينائى دست يابيد، چه مى  توانيد به  کمى کوشش مى
اين بخشش بزرگ دست يابيد؟ بنابر اخطار پروردگار   گرفتيد تا به  آرام مى
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ز بينائى درون در اين عالم محرومند، کورى آنها ابدى است. کسانى که ا
توان تصور نمود؟ توانائى مغز انسان محدود   آيا اخطارى از اين شديدتر مى

است و از درک معناى ابديت عاجز است. اگر کسى در باره اين واژه 
بيانديشد و تا حد امکان از معناى آن آگاهى يابد، هرگز سرنوشت جاودانى 

کوچک نشمارد و آنى آرام نگيرد تا هدف از آفرينش خود را بياموزد  خود را
  آن تحقق بخشد.  و به

آيا خدا شناسى و خدا دوستى و کسب فضائل انسانى مافوق توانائى کسى 
هاى الهى دانش و دانائى است. آيا   همه بخشش  يابى به  است؟ کليد دست

ه دانشى است اين کار مشکل است؟ مقصد از اين بحث و اين کتاب اشاع
تر   کند. آيا دانشى مهمتر و الزم  جهان جاودان مى  که روح ما را آماده تولد به

  توان تصور نمود؟  از اين مى
مال و منال و   روز در کاهش و عشق به  کسب دانش روز به  در عصر ما عشق به

راحت اين دنيا در افزايش و گسترش است. چه کميابند کسانى که عشق 
جاى راحت و   دنيا برتر شمرند و سهمى از عمر گرانبها را به  خدا را از عشق به

رفاه جسم صرف عزت و رفاه روح خود در جهان جاودان کنند. اين قصور و 
  ها.  غفلت، مشکل بزرگ دنياست و رفع آن کليد حل همه مشکل

  گاهى از عدالت الهى  آ

اهى از عدالت خدا. نتيجۀ اجراى عدالت، فقر يا گ  آترس از خدا يعنى 
هاى جاودان و   غناى معنوى است، بهره بردن يا محروميت انسان از بخشش

تر و از هر مهربانى   اى بخشنده  کران يزدان است. پروردگار از هر بخشنده  بى
کند. در   عدالت رفتار مى  تر است. در عين بخشندگى، با بندگانش به  مهربان
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اس بخشش بنا عالم انسان نظر نمائيد. آيا جايز است اجتماعى تنها بر اس
  گيرد.  شود؟ انسان خردمند عدالت خدا را هرگز ناديده نمى

براى تحقق هر کارى وسيله الزم است. پيامبران وسيله و واسطه ميان يزدان و 
آموزد که نتايج انکار يا ناديده   انسانند. خالق ما با تأکيد و تکرار بما مى

دعوت فرستادگانش را نبايد امرى کوچک شمريم، زيرا عواقب ناگوار  گرفتن
  در پى دارد، عواقبى که تا ابد باقى و برقرار است.

هر يک از ما با رفتار خود و تصميم خود، سرنوشت جاودانى خود را در 
کنيم. جبران غفلت و قصور در اين ماجرا   جميع عوالم الهى انتخاب مى

  ممکن نيست:
درياى علم الهى! اگر اليوم از نفسى امرى فوت شود، تدارک آن محال   قسم به
  حضرت بهاءاهلل  ٣١٠است.

اگر در اين ظهور از نفسى امرى فوت شود، هرگز قادر بر تدارک آن نبوده و نخواهد 
  حضرت بهاءاهلل  ٣١١بود.

دهد که اگر نتايج زندگانى خود را در جهان   بندگانش خبر مى  پروردگار به
نند، گروهى از آنها از شدت ترس و غم هالک شوند، و گروهى بي  جاودان به

  ديگر از شدت شادى آرزوى هالک کنند:
خدا سوگند] اگر ظاهر   خدا] مستور بوده و هست. لعمر اهلل [به  اسرار موت و رجوع [به

شأنى مسرور گردند که در هر   شود، بعضى از خوف و حزن هالک شوند و بعضى به
  حضرت بهاءاهلل  ٣١٢موت را طلب نمايند. آنى از حّق جّل جالله

  در گفتار پروردگار بسيارند: ها  گونه اخطارها، اندرزها، و دعوتنامه  اين
هاى مبسوطه را که يد قضا پيچيد و برداشت و ملوک و مملوک هر   چه مقدار از بساط

دو را به خاک فرستاد. کدام صبح را شام از عقب نه و کدام عمر را از پى اجل نه؟ 
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عدم راجع   شود سطوت فنا آن را اخذ کند و به  عنقريب آنچه مشاهده مى
دوام   تاج قبول مزين گردد و به  عملى فائز شويد که به  نمايد...جهد نمائيد شايد به

  ٣١٣ملک و ملکوت باقى و پاينده ماند.
دنيا ناظر نباشيد، چه که عنقريب آنچه در اوست معدوم و مفقود خواهد شد و از   به

    ٣١٤او معادله ننمايد کنائز ارض.  مقّدر شده آنچه که به ِس عاملينبراى نفو
  حضرت بهاءاهلل  

کنند، و شما چنان از خمر غرور   رّب دعوت مى  نمايند و به  جميع اشياء شما را ندا مى
ايد. گوش از براى شنيدن نداى من است و   مستيد که در آنى ملتفت آن [ندا] نشده

    ٣١٥پرهيزيد.  بشنويد و از دونم [غير من] بهچشم از براى مشاهده جمالم. 
  حضرت بهاءاهلل  

فرمايد: امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست يکتا را و   اى دوستان! يزداْن مى
  حضرت بهاءاهلل  ٣١٦اه سازد و آزادى بخشد.گ  آبپذيريد آنچه را که بندگان را 

    ٣١٧کن نبوده و نيست.ى احدى مماز برا امروز انسان قادر است بر اعمالى که بعد
  حضرت بهاءاهلل  

    ٣١٨ها و عصرها نخواهد شد.  آنچه امروز از نفسى فوت شود، تالفى آن در قرن
  حضرت بهاءاهلل  

  حضرت بهاءاهلل  ٣١٩اى دوستان! فرصت را از دست مدهيد و وقت را غنيمت شمريد.

مقامات ايام مثل برق در مرور است. بر هر نفسى الزم در اين ايام معدوده کسب 
عاليه باقيه نمايد. حّق جّل کبريائه محض فضل و کرم خود را ظاهر فرموده و راه 

کمال ايقان و اطمينان   رستگارى را تعليم نموده. طوبى از براى نفسى که به
  حضرت بهاءاهلل  ٣٢٠اوامرش متمّسک گشت.  عرفانش فائز شد و به  به

تغيير و تبديل او در کّل حين  بگو! اى دوستان: دنيا را وفائى نبوده و نيست، چه که
  حضرت بهاءاهلل  ٣٢١شود.  مشاهده شده و مى

 
  .نفوِس عاملين: کسانى که رفتارشان سازگار با خواست خداست  
  بعد از اين، بعد از سفر از اين سرا.بعد : 
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فانى خواهد شد. جهد نمائيد در  دنيا و آنچه در اوست نباشيد، چه که کلّ   ناظر به
عرصه ظهور جلوه   از شما به اعمال و افعال و امورى که اثر آن دائم و باقى است

  ٣٢٢.نمايد
باقى و دائم بماند. عنقريب دنيا و آنچه در امرى فائز شويد که   جهد نمائيد تا به

  حضرت بهاءاهلل  ٣٢٣نمائيد.  اوست فانى و معدوم خواهد شد، چنانچه مشاهده مى

امروز کوثر زندگانى حاضر و روح حقيقى موجود، جهد نمائيد تا از اين فضل 
منتهٰى قسمت بريد...اين روز مبارک را شبه و نظير نبوده و نخواهد بود. آنچه   بى

  حضرت بهاءاهلل  ٣٢٤شود، تدارک آن محال.فوت 

  



 

 



 

 

  بخش پنجم

  هائى از آيات الهى  نمونه
  براى کسانى که با زبان
  عربى آشنائى دارند

  



 

 



 

 

  
۲۰  

  
  يک آزمايش

کند. آنان که   "لحن خدا" يعنى خصوصيات گفتارش در طى زمان تغيير نمى
را در هر کتاب اند، آن سخن   سخن يزدان را در کتاب آسمانى خود شناخته

شناسند. بنابر شهادت حضرت مسيح، مردمانى که   آسمانى ديگر نيز مى
اند. چطور   شناسند، پيامبر آئين خود را نيز نشناخته  موعود تازه يزدان را نمى

ممکن است اين مردمان لحن خدا را در آئين خود بشناسند، اما همان لحن 
  را در موعود تازه نشناسند؟

آورديد. زيرا او درباره من   من نيز ايمان مى  داشتيد، به  ايمان مىموسى   اگر شما به
  هاى او ايمان نداريد، چگونه گفتار مرا باور خواهيد کرد؟  نوشته  نوشته است. اما اگر به

  )۴٦-۴۷، آيات ۵حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   
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ْكتُُموَن اْلَحق َوُهْم يقًا مِّْنُهْم لَ ياءُهْم َوان َفرِ ْعِرفُوَن اْبنَ يْعِرفُوَنُه َكَما يَناُهُم اْلِكَتاَب يَن آتَ يالذِ 
  ۱۴٦سوره بقره، آيه   .ْعلَُمونَ ي
شناسند.   مى را فرزندانشان طور که  شناسند، همان  ايم، آنرا مى  کسانى که کتاب را داده  به

  کنند.  دانند و انکار مى  اّما گروهى از آنها حقيقت را مى

اثبات رسد، در اين   بين آثار و گفتار پروردگار بهبراى اينکه شباهت و وحدت 
—عربى  از قرآن و آثار آسمانى بهائى به—فصل صد نمونه از آيات الهى

بينيد   ها را با دقت بخوانيد، با هم بسنجيد، و به  شود. اين نمونه  تقديم مى
توانيد بين آيات قرآن و آثار آسمانى آئين   آيا تفاوتى بين آنها هست؟ آيا مى

  بينيد؟  ى فرقى بهبهائ
اين آزمايش، شبيه آزمايش ديگرى است که حدود صد سال پيش از جانب 

نام ميرزا حيدرعلى که "فرشته   يک دانشمند خّالق و با شهامت بهائى به
کرمل" لقب يافته، در شهر نائين انجام يافت. خوبست خالصه و مضمون 

  زبان امروز بشنويم:  آزمايش را از آن دانشمند به
از مسلمين که پدرم بين آنها بود، هر صبح بعد از اداء نماز در تاالرى جمع  گروهى

کردم، اّما در بين   خواندند. من هم در قرائت آيات شرکت مى  شده آياتى از قرآن مى
  خواندم.  هر سه چهار آيه از قرآن، يک آيه از آثار حضرت باب را بدون ذکر مرجع مى

تشام الدوله، والى اصفهان بود. از او دوستى صميمى داشتم که صندوقداِر اح
خواستم   خواهش نمودم که در موقع مقرّر مرا در منزلش پنهان کند، زيرا کارى که مى

  بکنم بسيار پر خطر بود.
در روز معيّن با دوستم وارد اين جمع شديم. پدرم همراه با حاکم شهر و حدود سى 

ايستاده، گفتم: سؤالى دارم. دادند. من جلوى پدرم   صحبت من گوش مى  نفر ديگر به
چشم نديده بودم،   گفت بگو. گفتم: فرض کنيد من کور متولّد شده بودم و شما را به

شناختم. پدرم پرسيد مقصودت چيست؟   اّما از راه گوش، صدا و صحبت شما را مى
سفر رفتيد و پس از چند سال برگشتيد و اظهار محبّت و   گفتم: فرض کنيد شما به
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شما، شما را نشناسم؟   موديد. آيا ممکن بود که پس از گوش دادن بهمن ن  شفقت به
حاضرين گفتند: شناختن پدرتان امرى غريزى و بديهى است. سپس چنين ادامه دادم: 

خواندم، بعضى از آيات عربى   در طى اين روزها که آيات قرآن را براى شما مى
صوت و صداى رسول گذاشتم. اگر اين آيات،   حضرت باب را هم در بين آنها مى

  اکرم نبود، چرا نفهميديد و چيزى نگفتيد؟
کمک   گردم، تاالر را فورًا ترک گفته، به  اى که بر مى  بهانه  پس از ذکر اين مطلب، به

دوستم از آن محيط فرار نمودم. يکماه در منزل دوستم پنهان شدم، سپس از بيراهه 
  ٣٢٥شتند، مرا نيافتند.اصفهان رساندم. هر چه دنبالم گ  خود را از نائين به

     
حال شما خواننده اين کتاب نيز فرصت داريد با چنين آزمايشى روبرو شويد 

شنويد صحبت و صداى آشناست، يا سخن و   بينيد آنچه در اينجا مى  و به
  صداى بيگانه؛ آيات يزدان است، يا گفتار مردمان.

  يک آزمايش

  يک از اين آيات از قرآنند؟  کدام
  آثار آسمانى بهائى؟يک از   کدام

  صاحب سمع، صوت اصلى را
  ٣٢٦از صوت عاريتى تميز دهد...

  حضرت بهاءاهلل  

  هدف از اين آزمايش اثبات دو مطلب است:
 .تفاوت بين سخن يزدان و گفتار مردمان 
 .شباهت بين آيات قرآن و آيات آئين بهائى  
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مجيد اين آزمايش براى کسانى است که با زبان عربى آشنائى دارند، قرآن 
اند، و با لحن گفتاِر پروردگار تا حّدى آشنا هستند. اگر   عربى خوانده  را به

جاى   زبان خواهش کنيد که به  دانيد، از يک دوسِت عرب  زبان عربى نمى
  شما خود را بيازمايد. در اين آزمايش رعايت نکات زير الزم است:

 اى را   شناسيد. اگر آيه  آياتى باشد که نمى  پاسخ شما بايد منحصر به
 زنيد از قرآن است، آنرا عالمت نزنيد.  ايد و حدس مى  قبًال خوانده

 قالب آنها.  معناى آيات توّجه کنيد تا به  بيشتر به 
 مراجع آنها   ايد، به  تا تمام "صد نمونه" از آيات منتخبه را نخوانده

 نگاه نکنيد.
 که در آخر اين کتاب داده مراجع آيات   بعد از اتمام آزمايش، به

بيند قضاوت شما چگونه بوده.  شده، نگاه کنيد و به



 

 

  آيات الهى

رسند که از لحن گفتار يزدان دورند و با شيوه سخنش   اگر آياتى بنظر شما مى
روى خطى که در طرف راست هر نمونه  ×ناسازگار، آنها را با عالمت 
  گذاشته شده، مشخص کنيد.

ن سراجًا يكون للعالميعبده بالحّق ل ىزل الكتاب علن ىالّذ هللالحمد ۱
الّسموات واالرض فمن شاء  ىف اهللوّهاجًا...اّن هذا لهوالحّق صراط 

و من عنده  اهللب ىم و كفين القيًال اّن هذالهوالّديبالحّق سب اهلل ىاتّخذه ال
  ٣٢٧دًا.يعلم الكتاب شه

ن ياجور الّذ ىوفيوانّه ل ىوة تفنى وكّل نفس تنصرم الى اهلل ربّ يقل تلك ح۲
 شيئر كّل يمقاد ىجريصنعون واّن اهلل ربّك يكانوا  ىصبروا احسن الّذ

مرضات ربّك اولئك هم  ىعملون فين يشاء بامره واّن الّذيف يك
  ٣٢٨.الفائزون

ة يوهو المتفرّد باالحد يئنهما بامره ال من شيبدع الّسموات واالرض وما ب۳
  ٣٢٩.عرفه كما هو اّال هويوال  بشيئقترن ذاته المقّدس ية لم يالصمد

بعوا السبل فتفرق بکم عن سبيله بعوه وال تتّ هذا صراطى مستقيما فاتّ  وانّ  ٤
  ٣٣٠.قونکم تتّ ذلکم وصاکم به لعلّ 

لن ...ن قل سبحان اهلليعجز عنها كّل العالمية يتنزلّن بآير اهلل ان يقدر غيهل  ۵
شتبه الباطل بالحّق يحّجته تتفّكرون وال  ىان انتم ف رهيشتبه الحّق ابدا بغي

  ٣٣١.حّجة الحّق تتفّكرون ىان انتم ف

م و نبذوا ما يم الحکيام لو انتبهوا سرعوا بالقلوب الى اهلل العلياّن النّاس ن  ٦
  ٣٣٢هم بکلمة من عنده.يذکرهم موليا کلّها ليعندهم و لو کان کنوز الّدن
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  ٣٣٣اهلل له و من يتوّکل عليه انّه هو يحرسه عن کّل ما يضرّه.من کان هلل کان  ۷

طوبى لمن نبذالغدير و سرع الى الکوثر الّذى جرى من اصبع القدير اال انّه  ۸
  ٣٣٤من الفائزين.

  ٣٣٥.يذهبکم ايها الناس ويات بآخرين وکان اهلل على ذلک قديرًا ءان يشا ۹

ن من يقّدر و ما للّظالم ىظهرّن امر الّذيانّه لم يالعظ ىالعل ىربّ  اهللفسبحان  ۱۰
  ٣٣٦ر.ينص

قل ما من حسنة اّال من عند اهلل و ما من سيئة اّال من انفسکم افال  ۱۱
  ٣٣٧تعرفون.

قل يا اهل االنشاء دعواالغّل والبغضاء و زيّنوا هياکلکم برداء المحبته  ۱۲
مرتم به من لدن آمر واالتحاد و رؤسکم باکاليل المّودة والوداد هذا ما ا

  ٣٣٨عليم.

  ٣٣٩يجمعکن اهلل فى محضر کان على العالمين مکتوبًا. ۱۳

تيه الباطل من بين أه لکتاب عزيز ال يهم وانّ ئا جاکر لمّ ذين کفروا بالذّ الّ  انّ  ۱٤
  ٣٤٠.يديه وال من خلفه تنزيل من حکيم حميد

قدر نقير و قطمير فسوف و ان لن تتّبعوا اهلل فى امره لن يقبل اعمالکم على  ۱۵
تجدون ما ا کتسبتم فى الحيوة الباطلة و تجزون بما عملتم فيها و اّن هذا 
لصدق يقين فکم من عباد عملوا کما عملتم و کانوا اعظم منکم و رجعوا 
کلّهم الى التّراب و قضى عليهم ما قضى ان انتم فى امر اهلل لمن 

النفسکم   لّتى لن تجدوا فيهاالمتفّکرين و ستلحقون بهم و تدخلون بيت ا
  ٣٤١ال من نصير و ال من حميم و تسئلون عّما فعلتم فى ايامکم.
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ال تتّبعوا الّشيطان ثّم اتّبعوا الحّق فى هذه االيام القليل ستمضى ايامکم  ۱٦
  ٣٤٢کما مضت على الّذينهم کانوا قبلکم.

  ٣٤٣من خاف اهلل لن يخاف سواه. ۱۷

لعب ولهو وللدار االٓخرة خير للذين يتقون افال  وما الحياة الدنيا اال ۱۸
  ٣٤٤.تعقلون

مًا و عن يقد كان بكّل  عل اهللما خلق الخلق اّال لمعرفته و اّن  اهللو اّن  ۱۹
  ٣٤٥ًا.ين غنيالعالم

  ٣٤٦.العالمين صالتى ونسکى ومحياى ومماتى هلل رّب  قل انّ  ۲۰

۲۱ 
 

ومئٍذ كلّهم اجمعون عباد ين واّن من على االرض يرٌ للمتقيفاّن ما عند اهلل خ
غفر ين فاولئك عسى اهلل ان يات اهلل موقنينهم بآياهلل فمن آمن وكان من الّذ

ن يالّذ م واّن يانّه هو الغفور الرّح رحمته   ىدخلهم فيهم ويديلهم ما قّدمت ا
ن ينات وكتاب مبيات بياهلل بفضله من آ ىوجحدوا ما اكرمن ىاستكبروا عل

ر يوال نص ىوم الفصل من ولّ يهم كلمة العذاب وما لهم يفاولئك حّقت عل
  ٣٤٧.رجعونيه يبدع الخلق ثّم كّل الي ىفوالّذ

ذين ا الّ فامّ  مبينًا کم وانزلنا اليکم نورًااس قد جاءکم برهان من ربّ ها النّ يا ايّ  ۲۲
 آمنوا باهلل واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم اليه

  ٣٤٨.مستقيمًا صراطًا

کونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على انفسکم او الوالدين واالقربين ان  ۲۳
يکن غنيا او فقيرا فاهلل اولى بهما فال تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او 

  ٣٤٩.تعرضوا فان اهلل کان بما تعملون خبيرًا
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لهم دار السالم  م يذکرونوهذا صراط ربک مستقيما قد فصلنا االٓيات لقو ۲٤
  ٣٥٠.عند ربهم وهو وليهم بما کانوا يعملون

  ٣٥١دع الکائنات عن ورائک و توّجه بکلّک الى اهلل منزل االٓيات. ۲۵

ا الحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وامّ ذين آمنوا وعملوا الّص ا الّ فامّ  ۲٦
وال يجدون لهم من دون اهلل  اليمًا بهم عذابًاذين استنکفوا واستکبروا فيعذّ الّ 

  ٣٥٢.ا وال نصيرًاوليّ 

ان الذين کذبوا بآياتنا واستکبروا عنها ال تفتح لهم ابواب السماء وال  ۲۷
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وکذلک نجزى 

  ٣٥٣.المجرمين

 ىر وهو الّذيم الخبيالّسموات واالرض وهو الحك ىله ما ف ىالحمد هلل الّذ ۲۸
نصر من يع قل هو الغالب على امره يف المنيشاء بامره وهو اللّطيبدع ما ي
م وله ملك الّسموات واالرض يالحك زيشاء بجنده انّه ال اله اّال هو العزي

  ٣٥٤.زيالعز ّىوهو القو

ك سلطان نصره من يمتنع عن مليقدر ان يقل اهلل انصر فوق كّل ذا نصر لن  ۲۹
شاء بامره انّه يخلق ما ينهما ياالرض وال ما ب ىالّسموات وال ف ىاحٍد ال ف
  ٣٥٥.رًاينص ناصرًا كان نّصارًا

نهما يسبحانك اللهم انّك تنصر من تشاء بجنود الّسموات واالرض وما ب ۳۰
د سبحانك اللّهّم يامًرا من عندك انّك انت الملك الحّق ذو البطش الّشد

  ٣٥٦.كيتوب اليانّك تغفر من عبادك من 

ذين الّ  .ار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيميريدون ان يخرجوا من النّ  ۳۱
  ٣٥٧.فوق العذاب کفروا وصدوا عن سبيل اهلل زدناهم عذابًا
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ه يوكّل ال شيئده ملكوت كّل يسبحان من له ملك الّسموات واالرض وب ۳۲
 رحمةر ويالكتاب ما هو خ ىنزل فيو شيئر كّل يدبّر مقادي ىوهو الّذ قلبوني

  ٣٥٨.شكرونيفى دينه  ن هميللّذ

قل يا قوم ان اترکواالبغى والّضالل انّا خلقناکم لعرفانى و ذکرى ان انتم من  ۳۳
العارفين قل هل ينفعکم الهوى ال و رّب االسماء انّه يدعوکم الى الفحشا 

  ٣٥٩انّا ندعوکم الى الهدى.

ملكوت الّسموات واالرض وما  ىبدع اهلل كّل نور بامره انّه هو النّور في ۳٤
ثبت اقدامكم بنوره لعلّكم تشكرون قل اّن هذا ينّور اهلل قلوبكم وينهما يب

جنّة المأوى قل اّن هذا مسجد االقصى قل اّن هذا سدرة المنتهى قل اّن 
ة الكبرى قل اّن هذا طلعة العظمى قل اّن يهذا شجرة الّطوبى قل اّن هذا آ

  ٣٦٠.هذا وجهة الحسنى

لن تضرّنا سيئاتکم کما ال تنفعنا حسناتکم انّما ندعوکم لوجه اهلل يشهد  ۳۵
  ٣٦١بذلک کّل عالم بصير.

اّن الّذين غفلوا سوف يجدون انفسهم فى خسران عظيم قل لواراد اهلل  ۳٦
  ٣٦٢ليقبضهم بامر من عنده انه لهوالمقتدر القدير.

سمعوا آياته کفروا برب  اذا رأى المشرکون قدرة اهلل قالوا هذا سحر و اذا ۳۷
  ٣٦٣العالمين.

شاء لطاعته انّه ال اله اّال هو وله االسماء يوّفق من ي ىفقل الحمد هلل الّذ ۳۸
ن اوتوا النّور وابتغوا يالّذ ىهديشاء ويف يالقول ك ىجري ىالحسنى وهو الّذ

ن يوال تتّبع اهواء الّذ ىّ وضح ىّ عش ىل التّقى اتّق اهلل ربّك واذكره فيسب
  ۱.٣٦٤كفروا لتكن من اهل الهوى
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ف اعترف يا محبوب الموجودات و كيف اذكرك يت كيسبحانك و تعال ۳۹
ما  ةيغا و االفئدة تستعرج ما ىمنته انّ  و الممكنات مرهوب اي بحّقك

قد ظهر  ىذّوت بامرك و ظهور الّذ ىتدرك العقول واالنفس هو اثر الّذ
من ان تذكر بذكر دونك او ان ت انّك انت اجّل يبظهورك فسبحانك و تعال

  ٣٦٥رك.يبثناء غ ىتثن

كم يزكيمن الرّسل ل فترةٍ  ىعل اهللا اهل االرض و لقد جائكم الّذكر من عندي ٤۰
الحّق فاتبغوا الفضل من عنده فانّا قد  اهللام يّطهركم من االرجاس اليو ل

  ٣٦٦مًا.يدا و حكياالرض شه ىجعلناه بالحّق عل

وكان اهلل  ىّ انّه هو الغن ىاّال ما شاء ربّ  وال ضرًّا نفعًا ىوما انا املك لنفس ٤۱
  ٣٦٧.طايمح يئبكّل ش ىموال

ن قد شرح اهلل قلوبهم بانوار العلم والحكمة ال ياولئك الّذؤمنون...ينهم يالّذ ٤۲
شاؤن اّال ما قد شاء اهلل وهم بامره يدون اّال اهلل وهم بذكره ذاكرون ما يري

ن ينشرحّن اهلل قلوب الّذيكذلك ل...شاءياء كّل ما يمراقائمون كان صدورهم 
  ٣٦٨.اته وهم باالٓخرة موقنونيؤمنون باهلل وآيهم 

لکل نفس ينبغى ان يختار لنفسه ما ال يتصرف فيه غيره و يکون معه فى کّل  ٤۳
  ٣٦٩االحوال تاهلل انّه لحّب اهلل لو انتم من العارفين.

اهلل بينکم...ستسئلون عن امانته فى يوم الّذى اعلموا باّن الفقراء امانات  ٤٤
تنصب فيه ميزان العدل و يعطى کّل ذيحّق حّقه و يوزن فيه کّل االعمال من 

  ٣٧٠کّل غنّى و فقير.

وا عن سبيل اهلل فسينفقونها ثم تکون ذين کفروا ينفقون اموالهم ليصدّ الّ  انّ  ٤۵
ليميز اهلل الخبيث  حشرونم ييغلبون والذين کفروا الى جهنّ  عليهم حسرة ثمّ 

ب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرکمه جميعا فيجعله فى من الطيّ 
  ٣٧١.جهنم اولئک هم الخاسرون
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واب عند اهلل الدّ  شرّ  انّ  وال تکونوا کالذين قالوا سمعنا وهم ال يسمعون ٤۶
ولو علم اهلل فيهم خيرا السمعهم ولو اسمعهم  ذين ال يعقلونم البکم الّ الّص 

  ٣٧٢.لتولوا وهم معرضون

ًنا ياالرض لقد جائكم النّور من اهلل بكتاب هذا على الحّق بالحّق مب ا اهل ي ٤۷
لتهتدوا الى سبل الّسلم ولتخرجوا من الّظلمات الى النّور باذن اهلل على هذا 

  ٣٧٣.الّصراط الخالص ممدودًا

٤۸ 
 

على  حكمنا نحكم   عنوان تعرضوا  ئاتكم يخط  اهلل نغفر لكم ان تتّبعوا امر
على انفسكم بالنّار االكبر وانّا ال نظلم على النّاس  بالكتاب  الحّق  

   ٣٧٤.رًايقطم

قل عنده علم کل شئى ال يعزب عن علمه ما هوالمستور فى صدورالخاليق  ٤۹
  ٣٧٥اجمعين يجزى کل نفس بما کسبت و انّه بکل شئى عليم.

۵۰ 
 

م وال تقولوا بكلمة النّصارى ثالث يالى مرناها يح كلمتنا قد القيانّما المس
فى الّذكر فى اّم الكتاب  ثلثة فاّن ذلك بهتان على الّذكر وقد كان الحكم

  ٣٧٦عظيًما.

۵۱ 
 

ان  كم ياهلل ف الّسواء قد احّب   خّط  ن اهلل الواحد اخواًنا علىيد  ىفأصبحوا ف 
  تعّکسونيهم وهم يتتعّکسون ف  انتم ن يالدّ   ىف قلوبكم مرآًتا الخوانكم  تكون  
  ٣٧٧.دًايتعملون شه  بما كان اهلل  ز بالحّق وياهلل العز صراط   هذا  كميف

۵۲ 
 

بالحّق الخالص و ال  ىمع اهللقد انزل  ىا اهل االرض آمنوا بالنّور الّذي
شرك يغفران يربّكم و اّن ال  اهللأمركم بالّشرك بيطان فانّه يتتّبعوا خطوات الشّ 

  ٣٧٨مًا...يئ عليكان بكّل ش اهللشاء و هويفردون ذلك لمن غيبه و 

و  اهللكبّرون يظلٍل من الغمام والمالئكة حوله  ىكم الّرحمن فيأتيوم ي ۵۳
أالمر و كان الحكم  ىالحّق و قد قض ىاتنا عليؤمنون بآين يستغفرونه للّذي
  ٣٧٩ًا.ياّم الكتاب مقض ىف
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من ؤقوا بين اهلل ورسله ويقولون نويريدون ان يفرّ ذين يکفرون باهلل ورسله الّ  انّ  ۵٤
اولئک هم  خذوا بين ذلک سبيالً ببعض ونکفر ببعض ويريدون ان يتّ 
  ٣٨٠.مهينًا الکافرون حقا واعتدنا للکافرين عذابًا

ن ينهم وتليض من الّدمع اعيًة من هذا الكتاب تفيانّما المؤمنون اذ اسمعوا آ ۵۵
اولئك هم اهل  مًايقد مًايد وهو اهلل كان عليالحمافئدتهم للّذكر االكبر هلل 

ط به انفسهم ياهلل ما ال تح عند  اّال من ئًايها شيف روايلم  ابدًا الفردوس خالدًا
  ٣٨١.قولون الّسلم سالمًايلقونهم المؤمنون من اهل الجنان ويو

نهما يملكوت االرض والّسموات و ما ب ىمن ف ىو اّن رحمتنا قد سبقت عل ۵٦
اولئك هم  اهللات ين احتجبوا عن آين و لكّن الّذيالعالم ىمن ف ىعل ثمّ 

  ٣٨٢دخلون...يال  اهللرحمة  ىانفسهم ف

ذى جعلکم خالئف االرض ورفع بعضکم فوق بعض درجات وهو الّ  ۵۷
  ٣٨٣.ه لغفور رحيمليبلوکم فى ما آتاکم ان ربک سريع العقاب وانّ 

دركه ينهما لن يملك الّسموات واالرض وما ب هو له شهد اهلل انّه ال اله االّ  ۵۸
كن له من مثل وال يوجده لم يفال  شيئوّحده من يعرفه وال يوال  يئمن ش

شبه وال من كفٍو وال عدٍل فلتكبّروا اهلل ولتعّظموه ولتقّدسوه ولتوّحدوه 
الجنّة ان انتم  ىدّخلنكم فيًما ذلك ما يًما َعظيولتعزّزوه ولتعّظموه تعظ

  ٣٨٤. توقنونات اهلليبآ

  ٣٨٥و ان وجدتم من ذليل ال تستکبروا عليه الّن سلطان العزّ  يّمر عليه. ۵۹

ذين اذا ذکر اهلل وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته منون الّ ؤما المانّ  ٦۰
  ٣٨٦.لونهم يتوکّ زادتهم ايمانا وعلى ربّ 

  ٣٨٧.ا جعلنا ما على االرض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عمالً انّ  ٦۱



     يک آزمايش :۲۰فصل   ٢٩٥

 

  ٣٨٨.ما انذرکم بالوحى وال يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرونقل انّ  ٦۲

عبًدا  مة يالق  ىء وكّل قد اتاه فىكون معه شيانّما اهلل الٌه واحٌد سبحانه ان  ٦۳
وما انا اّال اّول   ًال ما انا اّال عبد اهلل وكلمتهيوكفى باهلل على الحّق وك

  ٣٨٩.ًدايشه شيئ  كلّ  على   اهلل وكان   ىالعل  ن هلليالّساجد

اذ تستغيثون ربکم فاستجاب لکم انى ممدکم بالف من المالٓئکة مردفين  ٦٤
اهلل   من عند اهلل انّ به قلوبکم وما النصر اّال   بشرى ولتطمئنّ وما جعله اهلل اّال 

  ٣٩٠.عزيز حکيم

شرك يال اله اّال هو ومن  ن وحّد اهلل وقالوا انّهيقل اّن قّوة اهلل فى قلوب الّذ ٦۵
  ٣٩١.اء على االرض فانّهم امواتيقلبه فال ترونهم اح ىت فيباهلل فانّه هو م

قل کفى باهلل شهيدا بينى وبينکم ومن  ذين کفروا لست مرسالً ويقول الّ 
  .عنده علم الکتاب

قد شهدت االٓيات لمظهرالبيّنات والنّاس فى سکر عجاب يسمعون نداءاهلل  ٦٦
ينکرونه اال انّهم من الهائمين قد تّمت الحّجته و ظهرالبرهان و انّه ينادى و 

  ٣٩٢فى قطب االمکان قد انار افق الّظهور ولکّن القوم اکثرهم من الغافلين.

ب يهو العالم بالغ ىسئلونك النّاس عن الّساعة قل انّما علمها عند ربّ يواذا  ٦۷
  ٣٩٣.دةٍ خلقكم من نفٍس واح ىال اله اّال هو الّذ

فان تولوا فقل حسبى اهلل ال اله اال هو عليه توکلت وهو رب العرش ... ٦۸
  ٣٩٤.العظيم

ما يوخرهم ليوم تشخص فيه ا يعمل الظالمون انّ عمّ  وال تحسبن اهلل غافالً  ٦۹
  ٣٩٥.االبصار

ويجعلون هلل ما يکرهون وتصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنى ال جرم  ۷۰
  ٣٩٦.هم مفرطونار وانّ ان لهم النّ 
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۷۱ 
 

كون من يتذكر او يلمن اراد ان  ىئيه حكم كّل شياّن هذا كتاب...ف
ن...و لقد يقسطاس مب ىلمن شهد بامر ربّك ف ىئيه حكم كّل شين فيالمهتد
تّبعون الحّق و ينهم ين خلق افئدتهم من نور ربّك و هم كانوا من الّذيآمن الّذ

  ٣٩٧وقنون...يهم 

ّن بمثل يأتينهما ان يملكوت الّسموات واالرض و ما ب ىلو اجتمعّن من ف ۷۲
االرض  ىقدرّن و لو انّا جعلناهم عليعن و لن يستطيذلك الكتاب لن 

  ٣٩٨ن.يفصحاء بالغ

 حرٍف  ىكم افتقدرون عليات حّجة لكلمتنا عليو انّا نحن قد جعلنا االٓ  ۷۳
لو اجتمعت االنس  اهللرا تيالحّق بص اهللبمثلها فأتوا برهانكم ان كنتم ب

عوا و لو كان يستطيمن هذاالكتاب لن  اتوا بمثل سورةٍ يان  ىوالجّن عل
  ٣٩٩رًا.يالحّق ظه ىعل بعضهم لبعضٍ 

اينما تکونوا يدرککم الموت ولو کنتم فى بروج مشيدة وان تصبهم حسنة  ۷٤
يقولوا هذه من عند اهلل وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندک قل کل من 

  ٤٠٠.اهلل فما لهوالء القوم ال يکادون يفقهون حديثاعند 

اس ال ولکن اکثر النّ  ک الحّق ذى انزل اليک من ربّ تلک آيات الکتاب والّ  ۷۵
  ٤٠١.منونؤي

 کباسط اّال  يئذين يدعون من دونه ال يستجيبون لهم بشوالّ  له دعوة الحّق  ۷٦
  ٤٠٢.فى ضالل رين االّ کفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکاف

لهم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب االٓخرة اشق وما لهم من اهلل من  ۷۷
  ٤٠٣.واق
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قل اّن االٓيات بنفسها مرآت اهلل الّن فيها انطبعت صفات اهلل ان انتم  ۷۸
تشعرون، و انّها هى اّول خلق حکت عن اهلل فى ظهور اسمائه و صفاته ان 

اهلل خلق ما کان و ما يکون ان انتم تشهدون...و انتم تفقهون، و بها خلق 
انّها لحجة الّتى بها ثبت امر اهلل من قبل القبل و يثبت الى آخر الّذى ال آخر 
له ان انتم فيها تتفّکرون، اّن الّذين يکفرون بآيات اهلل و يلعبون بها اولئک 

  ٤٠٤کفروا باهلل فى ازل االٓزال.

د مثلهم يطان مريجهرًة و اولئك اتّبعوا كّل ش اهللقل اّن اكثر النّاس كفروا ب ۷۹
اّال  د ما من الهٍ ينهم مضوا من قبلهم و اولئك صّد قوا كّل جبّار عنيكمثل الّذ

  ٤٠٥ر.يف الخبيو له ملك الّسموات واالرض و هواللّط اهلل

الم يعلموا ان اهلل هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ الصدقات وان اهلل هو  ۸۰
  ٤٠٦.رحيمالتواب ال

أكل منه اّال يحوله وال   ىجتمع فيت ال يم كلٍب  ا كمثل يوة الّدنيح لاّن مث ۸۱
  ٤٠٧.نيكانوا باالٓخرة هم كافر نهميالّذ 

ها على حرٍف من االمر اقرب من ينا االرض ومن عليانّا نحن لو نشاء لهد ۸۲
  ٤٠٨.عًاين جميلمح الع

وال تشتروا بعهد ...يغفر لکم من ذنوبکميا قومنا اجيبوا داعى اهلل وآمنوا به  ۸۳
  ٤٠٩.اهلل هو خير لکم ان کنتم تعلمونما عندانّ  اهلل ثمنا قليالً 

ذين صبروا اجرهم باحسن ما ما عندکم ينفد وما عند اهلل باق ولنجزين الّ  ۸٤
  ٤١٠.کانوا يعملون

 ىاته اولئك هم اصحاب الحّق واولئك هم فين آمنوا باهلل وآيقل اّن الّذ ۸۵
ن كفروا باهلل وما اظهر من عنده اولئك اصحاب النّار يم واّن الّذيجنّات النّع

  ٤١١.نيها خالديواولئك هم ف
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ومن اراد االٓخرة وسعى لها سعيها وهو مومن فاولئک کان سعيهم  ۸٦
  ٤١٢.مشکورًا

كّل  ىه انا كّل به مؤمنون...و انّا كنّا عليب فيال ر اهللقد نزل هذا كّل من عند ۸۷
  ٤١٣ن.يلمقتدر ىئيش

ذى قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من ذين ظلموا منهم قوال غير الّ ل الّ فبدّ  ۸۸
  ٤١٤.ماء بما کانوا يظلمونالسّ 

 ىولقد استهزئ برسل من قبلك وما انت اّال عبد اهلل على الحّق فسوف نمل۸۹
 .رًايقطم يئعلى ش شيئظلم بيهم واّن اهلل ال يدين كفروا بما قد فعلوا بايالّذ
٤١٥  

بّشرهم يهم ويزکّ يلى رجل منهم لانا الكتاب يعجٍب ان اوح ىكان النّاس فا ۹۰
  ٤١٦.دًايشه شيئاهلل ربّهم وهو اهلل كان بكّل  عند من  قدم الّصدق  على 

وهلل غيب السماوات واالرض واليه يرجع االمر کله فاعبده وتوکل عليه وما  ۹۱
قل لن يصيبنا اال ما کتب اهلل لنا هو موالنا وعلى  .ربک بغافل عما تعملون

  ٤١٧.اهلل فليتوکل المومنون

اولئک  الذين يصدون عن سبيل اهلل ويبغونها عوجا وهم باالٓخرة هم کافرون ۹۲
لم يکونوا معجزين فى االرض وما کان لهم من دون اهلل من اولياء يضاعف 

يبصرون اولئک الذين  لهم العذاب ما کانوا يستطيعون السمع وما کانوا
  ٤١٨.خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون

اليه مرجعکم جميعا وعد اهلل حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزى الذين  ۹۳
قل يا ايها الناس قد جاءکم الحق من  .آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

انا  ربکم فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما
  ٤١٩.عليکم بوکيل
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۹٤ 
 

االرض و انّه ال اله اّال  ىالّسموات و ما ف ىعلم ما في ىسبحان الّذ
وم الفصل بالحّق و انّه ال اله اّال ي ىقضي ىم هوالّذيهوالملك القّهار العظ

ال اله اّال هوالوتر  ىئيده ملكوت كّل شيب ىهوالفرد الجبّار المنيع و هوالّذ
  ٤٢٠االحد.

قبال  يئاننا نزلنا اليهم المالٓئکة وکلمهم الموتى وحشرنا عليهم کل شولو  ۹۵
  ٤٢١.ما کانوا ليومنوا اال ان يشاء اهلل ولکن اکثرهم يجهلون

  ٤٢٢و آمن به قليل النّاس و قليل من عبادناالّشاکرين. ۹٦

نهما ال اله اّال يملكوت الّسموات واالرض و ما ب ىلمن ف اهللهذا صراط  ۹۷
  ٤٢٣ع.يز الممتنع المنياناالعز

 ىالّسموات وما ف ىسبحانك اللهّم انّك انت الملك الحق تعلم ما ف ۹۸
  ٤٢٤ .نير قد نزلت االمر من عندك على قدر مبيك المصياالرض وان ال

دعوا ما عندکم ثّم طيروا بقوادم االنقطاع فوق أالبداع کذلک يأمرکم  ۹۹
  ٤٢٥العالمين.مالک االختراع الّذى بحرکة قلمه قلب 

م...و اّن ملككم هذه يالحك اهللها باذن يفانّا نحن قد نرث االرض و من عل۱۰۰
كم حسن المأب يمول اهللن و اّن عنديا للمشركيمتاع الّدن اهلل باطلة و قد جعل
  ٤٢٦مًا...يالحّق قد ىقد كان بالحّق عل

مختصر خود نمره بدهيد، بطور   ها نگاه کنيد و به  جواب  پيش از اينکه به
نظر شما با بقيه متفاوتند، بيانديشيد. سپس   درباره هر يک از آياتى که به

بنويسيد چرا متفاوتند. آيا تفاوت آنها در طرز بيان است، در مطالب 
  آنهاست، يا در هر دو؟ براى يافتن نمره خود اين مراحل را طى کنيد:

 .تعداد آياتى را که درباره آنها سابقه ذهنى داريد بنويسيد 
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 کم کنيد. ۱۰۰آوريد از عدد   دست مى  عددى که به 
 آوريد نمره واقعى شماست.  دست مى  اى که به  نتيجه 
 هاى شما درستند.  پس از اين حساب کنيد چند درصد از جواب 



 

 

  
  ضميمه

  
  در درون مردمان

  گذرد؟  چه مى
ها براى بدست   ما شلوغ و پر غوغاست. رقابت ميانه رسانهدنيا در عصر 

آوردن و هدر دادن وقت مردمان در نهايت شدت است. در اين ميان توجه 
روز در کاهش است. معلوم نيست پايان اين   نيازهاى معنوى انسان روز به  به

  قوس نزولى چه خواهد بود.
دارد و نشان   مىانگيز عصر ما بر   اين ضميمه پرده از روى تمدن حيرت

  دهد که در پس اين پرده چشمگير، چه بالهائى پنهان است.  مى
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  بيمارى جهان و تنها داروى
  شفا بخش آن

ها و نه دايره گسترش   مردم عصر ما سخت گرفتارند، اما نه سبب گرفتارى
چند آمار نظر اندازيم و بپرسيم:   دانند. شايسته است براى نمونه به  آنها را مى
رى از کشورهاى متمدن دنيا اينقدر بدبختى و بال بر روح مردمان چرا در بسيا

هائى خاص خود دارد، با اينحال   حکمفرماست؟ هر کشورى بالها و سختى
وضع درونى همه مردم عصر ما   اى به  اين آمار که دائمًا در تغييرند، روزنه

  گشايند. بيشتر آنها نشانگرمحيط زندگى در آمريکاست.  مى
  

متمدن مانند آمريکا اينقدر جنايتکار هست؟ در اين کشور هر  چرا در کشورى
مليون و دويست هزار نفر در  يک رسند و  قتل مى  نفر بههزار  ۱٦بيش از  سال

يک   زنان در سال به  زندانند. شماره همه جنايات مانند دزدى و تجاوز به
  رسد.  مليون و ششصد هزار نفر مى

کنند؟ شماره   ر نفر خودکشى مىچرا در آمريکا هر سال بيش از چهل هزا
  رسد.  صدها هزار نفر مى  شوند يا آرزو دارند بميرند به  کسانى که موفق نمى

رانندگان مست در آمريکا موجب سيصد هزار تصادف و مرگ حدود ده هزار 
رسد.   ميليارد دالر مى ١٣٢شوند. مخارج اين تصادفات در سال به   نفر مى

  کنند.  در حال مستى رانندگى مىبگاه   مليون نفر گاه ٢٨بيش از 
چرا در بسيارى از ممالک ثروتمند دنيا از جمله آمريکا، نود و نه درصِد 

عدالتى   ثروت در دست تنها يک درصد از مردمان است؟ سبب اين بى
  چيست؟
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هاى آزاد که راه تقلب و   چرا نادرستى و فساد مالى از بانکها گرفته تا در شغل
، اينهمه گسترش يافته؟ مردم متقلب هر سال نادرستى در آنها باز است

  ربايند.  ميليارد دالر از آمريکائيان مى ۵٠حدود 
کنند؟ (با   چرا در کشورى مانند آمريکا، مليونها نفر زير سرحد فقر زندگى مى

وجود اينهمه فقر، حدود سى تا چهل درصد از محصوالت غذائى در اين 
  شود.)  کشور دور ريخته مى

هاى روانى است؟ اين   بيمارى  از هر شش نفر، يکنفر مبتال بهچرا در آمريکا 
هائى که   هاست. خانواده  بار خانواده  عدد بهترين نمايانگر وضع اسف

دهند؟   اند، چه نوع فرزندانى پرورش مى  فضيلت محبت و عدالت آراسته  به
سبب اصلى اينهمه بيمارى روانى جز پرورش کودکان و جوانان در 

هاى روانى در اين کشور موجب   م چيست؟ شماره بيمارىهاى ناسال  خانواده
ميان   ها و سياستمداران سخنى از آن به  تحير است. با اينحال رسانه

  آورند.  نمى
طالق   ها به  چرا در بسيارى از کشورها حدود پنجاه درصد از ازدواج

ورزند، روابط   انجامد و در ميان بقيه همسران که از طالق امتناع مى  مى
  آميز و عادالنه کمياب است؟  محبت

چرا انحراف و روابط نامشروع جنسى اينقدر در گسترش است؟ در آمريکا از 
  گيرد.  هر سه دختر، يکى مورد سوء استفاده جنسى قرار مى

چرا پنجاه درصد از همسران اين کشور (بنابر اقرار خودشان) در دوران 
ر از همسر خود ازدواج خود، مرتکب روابط جنسى با مردان و زنانى غي

  شوند؟  مى
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کودکان تجاوز نمودند و چرا   هاى کاتوليک به  چرا تعداد بسيارى از کشيش
کليسا از اين رفتار جلوگيرى ننمود و رفتار اين جنايتکاران را ناديده گرفت؟ 

  پرداخت ميلياردها دالر غرامت شد.)  (بخاطر اين قصور کليسا مجبور به
  شويش خاطر اينقدر متداول است؟چرا مصرف داروهاى ضد افسردگى و ت

مليون نسخه  ٢۵٩برند؟ در آمريکا هر سال   چرا اينهمه مردمان از درد رنج مى
  شود.  براى تخفيف درد نوشته مى

چرا اينقدر فساد و دشمنى و کار شکنى در سياست رواج يافته؟ چرا توهين و 
که در دانيد   تحقير ميان کانديدهاى سياسى اينقدر متداول است؟ (آيا مى

آمريکا اعضاى کنگره که بايد ساعات پر ارزش خود را صرف راحت و رفاه 
مردمان کنند، براى حفظ مقام خود بايد هر هفته حدود سى ساعت از راه 
تلفن از ثروتمندان تقاضاى کمک مالى کنند؟ ساعاتى که صرف اين کار 

  رسند.)  امور کشور مى  کنند بيشتر از ساعاتى است که به  مى
ابر تحقيقات دانشگاه معتبر جان هاپکينز، سومين موجب مرگ در چرا بن

آمريکا (پس از سکته و سرطان) اشتباه و قصور پزشکان است؟ شمار کسانى 
ميرند به دويست و پنجاه هزار نفر   اين سبب مى  که هر سال در اين کشور به

رسد. چرا سياستمداران و مسئوالن ديگر براى جلوگيرى از اينهمه   مى
ها اين مشکل بزرگ را   دارند؟ چرا رسانه  هاى نابهنگام گامى بر نمى  مرگ

  گيرند؟  ناديده مى
اين تصورند   هاست. مردمان به  رسانه  يک مشکل بزرگ دنيا، اتکاء مردم به

آنها خواهند گفت، و حال آنکه ابدًا   ها به  که آنچه مهم و الزم است، رسانه
جلب هرچه بيشتر شنونده و ها تنها يک هدف دارند:   چنين نيست. رسانه

يک انگزيره: کسب درآمد بيشتر از راه تبليغات. براى رسيدن   بيننده. تنها به
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شوند.   انگيز مى  ها و اخبار هيجان  انتشار داستان  اين هدف، آنها متوسل به  به
ترين   قتل دو نفر بدست يک ورزشکار معروف، چندين ماه در آمريکا از مهم

هاى مهيج و اسرارآميز   ها و خيانت  در گزارش جنايت ها  اخبار روز بود. رسانه
ها   کنند. مديران رسانه  دائمًا در رقابتند، زيرا از اين راه شنونده جلب مى

ها و   دانند که مردمان در فشارند و دائمًا در پى يافتن راه فرار از غصه  مى
 هاى روزگار. هدف آنها رفع نياز مردمان است، نه نشان دادن وضع  گرفتارى

گويند،   مردمان مى  ها چيزى نيست که به  اسفبار آنها. بزرگترين مشکل رسانه
عدالتى   بى گويند. کمتر کسى متوجه اين کمبود و  آنها نمى  چيزى است که به

  است.
زندگى چنان شلوغ و پر غوغاست که مردمان دائمًا در شتابند. آنها حتى 

م خوابى، صرف فرصت کافى براى خانواده خود ندارند. کمبود ورزش، ک
غذاهاى آماده و نامساعد، دردهاى جسمى، و گرفتاريها و فشارهاى زندگى، 

ها را گسترش بخشيده. براى آرامش جسم و روح، بسيارى از   دايره بيمارى
) و pornography(ها   مشروبات الکلى، مواد مخدره و ديدن فيلم  مردمان به

نيازمندان معنوى آرزو  اند. بيماران و  روابط جنسى غير مشروع روى آورده
بدون اينکه بدانند که جام آرامش و شادمانى دست يابند   دارند که به

سرچشمه شادمانى و آرامش جاودانى در درون آنهاست، در پرورش و غناى 
  روح آنهاست، نه در جسم آنها و ثروت اين دنيا.

ته و رقابت انداخ  پيشرفت تمدن مادى و امکانات درآمد بيشتر، مردمان را به
هاى معنوى   آنها را بر آن داشته که هرچه بيشتر از يکديگر پيشى گيرند. ارزش

هاى دنيوى شده. مردمان ميزان موفقيت و معيار افتخار خود را   فداى ارزش
دانند، نه در کسب علم و دانش و پرورش فضائل   در شغل و درآمد خود مى

  معنوى.
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دانش ممکن است؟  دانش غذاى روح ماست. آيا زندگانى معنوى بدون
مطالعه و کسب دانش رو   کسب مال و منال گسترش يافته و ميل به  حرص به

  را بر حيوان امتيازى است؟ دانش  آيا انسان بى انحطاط رفته.  به
بدبختى و بال   چرا مردمانى که از ثروت دنيا بهره کافى دارند، اينهمه به

  گويند؟  سادها سخن مىندرت از اين بالها و ف  ها به  گرفتارند؟ و چرا رسانه
هائى از صدها مشکالت ديگر است که مردم   آمارى که ذکر شد تنها نمونه

دهند که عالج مشکالت جهان   آنها گرفتارند. اين آمار نشان مى  عصر ما به
يزدان است،   در روح و وجدان انسان است، نه در قانون و فرمان، در عشق به

  نه در دموکراسى و کسب ثروت اين جهان:
که از باده ى مردمان. فرا گرفته و او را بر بستر ناکامى انداخته کرانيتى را دردهاى بيگ

ۀ نست که خود و هميا. ندا  هدانا را از او باز داشت پزشک ،اند نى سر مست شدهيخود ب
راست را کژ  .شناسنديدرمان م نه ،دانندينه درد م .ندا  همردمان را گرفتار نمود

  ....ندا  هدشمن شمرد و دوست را ،ندا  هانگاشت
آن درمان که ساختۀ دست تواناى   هبکوشيد تا آنها را ب ،را بيمارى فراگرفته مردمان

  حضرت بهاءاهلل  ٤٢٧.يزدان است رهائى دهيد کپزش

گرفت چه   ماند و دنيا را تاريکى محض فرا مى  اگر آفتاب از تابش باز مى
ماست. بدون پرتو شد؟ شناسائى خدا و عشق خدا منشأ و مايه زندگانى   مى

اين شناسائى و گرمى اين عشق، دنيا جز زمستانى سرد و تاريک چيزى 
يقين   دانند چرا؟ به  دانند مشکلى دارند، اما نمى  نيست. مردم عالم مى
اين دو بخشش يزدان بيارائيم، مشکالت جهان صد   بدانيد که اگر عالم را به

  يابد.  چندان کاهش مى
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لم را تشخيص ندهيم و داروئى که خالق ما تا هنگامى که سبب بالهاى عا
روز شدت   هاى دنيا روز به  براى نجات ما تجويز نموده بکار نبريم، بيمارى

اى با بيمارى   خواهد يافت. دموکراسى براى نظم عالم الزم است، اما رابطه
خانه   روحى ما ندارد. بيمارى انسان درونى است، نه بيرونى. دموکراسى به

صاحبخانه کارى ندارد. صاحبخانه روح ماست. تا   ا بهما نظم بخشد، ام
  روح ما آرامش نيابد، جهان آرامش نيابد و روى صلح و صفا نبيند.

مقصود از زندگانى که خدا شناسى و خدا دوستى است، نائل   آنان که به
  شوند، در نظر يزدان چون مردگانند:  نمى

هر . ديد و بنوشيبشتاب ،دهديگانى ميزدانى آب زند دست بخشش ،گان! اى مردبگو
  حضرت بهاءاهلل  ٤٢٨.ابديمرد هرگز زندگى ن و هر که امروز ،رديکه امروز زنده شد هر گز نم

اند، جز   بهره  در زندگانى مردمانى که از عشق خدا و داروى شفابخش او بى
  توان داشت؟  رنج و بيمارى و بال چه انتظارى مى
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 صلح و سعادت جهانى

کتابى است نسبتًا مفّصل در باره تعاليم و تاريخ آئين بهائى که  آئين بهائى
هائى از   کتاب همچنين شامل نمونهزبان ساده و سليس نگارش يافته. اين   به

  فارسى و عربى است.  آثار آسمانى بهائى به
دى و ديويدى   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
  ديگرى آن کتاب براى آينده جهان دارد.

  

  اين  چرا به
جهان 
  ايم؟  آمده

  
  دهد:  ها جواب مى  اين سؤال  به ايم؟  اين جهان آمده  چرا به
 پرده   جود انسان نتيجه تصادف است، يا نقشه و نظامى در پسآيا و

 پنهان است؟
  ،آيا ممکن است که طّراح هستى انسان را براى سفرى زودگذر

 اين جهان بياورد؟  هدف و مقصود، به  بى
 تنهائى روح انسان را آرامش و   اين دنيا، بههاى   نعمت  آيا دسترسى به

 بخشد؟  صفا مى
 ايم؟ اگر چنين است،   اين جهان آمده  آيا ما تنها براى زيستن و مردن به

 پس تفاوت ما با جانوران چيست؟
  چه هدف و مقصودى شايسته انسان است؟ آيا داشتن و انباشتن مال

 و منال، موجب غنا و اعتالى روح ماست؟
 سرائى ديگر؟  زندگى است، يا سفر به آيا مرگ پايان 
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 ها و   ها، خودخواهى  ها، ظلم  شمار جهان، جنگ  علت مشکالت بى
 عالم رهائى براى راهى خردگرا مردم چرا چيست؟ تعصبات

 اند؟  نيافته
 مقام بلند انسانيت   روح انسان اعتال بخشيد و به  توان به  چگونه مى

  رسانيد؟
    

  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 
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 . معرفى آئين بهائى و پيامبر آن٤
Bahá’u’lláh: The One Promised in All Scriptures 
Bahá’í Faith: God’s Greatest Gift to Humankind 

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 

 
  . اثبات حقانيت رسول اکرم٦

 ايرادات مسيحيان  بهو پاسخ 
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 
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  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 
 

ها هنوز   مسيحيان است. اين کتاب  هاى نگارنده خطاب به  بيشتر کتاب
انگليسى در سراسر دنيا رواج يافته، اند، اّما چون زبان   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  شبهاءاهلل از سرزمين ايران پي

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
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آئين مسيح   يافته که گروهى از مسليمن، اسالم را رها کرده بهاخيرًا رواج 
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 
آنها را اين جهان باز گشته و   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
صدها کتاب بر ضد اسالم هاى مسيحى   هاى اخير علما و کشيش  در سال
اين   به بزرگى مسيح شهادت داد  محّمد: روحى که به اند. کتاِب   نگاشته

که خطا از  دهد  کمک آثار آسمانى، پاسخ داده، نشان مى  ايرادات، به
  منّقدان مسيحى است نه از پيامبر اسالم و قرآن مجيد.

 
Muhammad:  

the Spirit Who 
Glorified Jesus 

  ها مراجعه کنيد:  اين سايت  اطالعات بيشتر درباره اين کتابها بهبراى کسب 
www.globalperspective.org  

www.TheKnowledgeOfGod.com 
www.Baha9.com  
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  اگر سؤالى يا پيشنهادى داريد با اين آدرس اينترنتى با مؤلّف تماس بگيريد:
info@globalperspective.org 

    
  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 
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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 
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 
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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 

  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  و ريشه بدىدروغ: پايه
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 .٤۲سوره ابراهيم، آيه   .٣٩٥
 .٦۲سوره نحل، آيه   .٣٩٦
    .۵، صفحه ىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ .٣٩٧
 .۲۲ ، صفحهىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٣٩٨
  .۲۸ ، صفحهىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٣٩٩
  .۷۸سوره نساء، آيه   .٤٠٠
  .۱سوره رعد، آيه   .٤٠١
 .۱٤سوره رعد، آيه   .٤٠٢
 .۳٤سوره رعد، آيه   .٤٠٣
 .٤۰حضرت بهاءاهلل، لئالى حکمت، جلد دوم، صفحه   .٤٠٤
  .۱۱۸ ، صفحهىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٤٠٥
 .۱۰٤سوره توبه، آيه   .٤٠٦
  .۱۰- ۹ ، صفحهىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٤٠٧
 .٤۵ ، صفحهىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٤٠٨
  .۹۵؛ سوره نحل، آيه ۳۱سوره احقاف، آيه   .٤٠٩
 .۹٦سوره نحل، آيه   .٤١٠
 .۱۱۸ ، صفحهىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٤١١
 .۱۹سوره اسرا، آيه   .٤١٢
  .١٩، صفحه ىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٤١٣
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  .۱٦۲آيه  سوره اعراف،  .٤١٤
  .٤۵ ، صفحهىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٤١٥
  .٤٣ ، صفحهىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٤١٦
 .۵۱؛ سوره توبه، آيه ۱۲۳سوره هود، آيه   .٤١٧
 .۱۹-۲۱سوره هود، آيه   .٤١٨
 .۱۰۸؛ سوره يونس، آيه ٤سوره يونس، آيه  .٤١٩
  .٩صفحه ، ىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٤٢٠
  .۱۱۱سوره انعام، آيه   .٤٢١
 .۹۹منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٤٢٢
  .۲۲ ، صفحهىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٤٢٣
  .١٢۵ ، صفحهىٰ ات از آثار حضرت نقطۀ اوليمنتخبات آ  .٤٢٤
 .۹۵منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٤٢٥
  .۲۷ ، صفحهىٰ اولات از آثار حضرت نقطۀ يمنتخبات آ  .٤٢٦

  .٥٩منتخباتى از آثار حضرت بهاءاهلل، صفحه   .٤٢٧
  .٢٦١- ٢٦٢مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، صفحات   .٤٢٨


