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  :تقليد

  بيمارى و بالى بزرگ
  اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد  خلق را تقليدشان بر باد داد

ترين   ين، و مقبولتر  ترين، شايع  دهد كه "تقليد" بزرگ  ىنشان م نوشتهاين 
پذيرفته و آنرا راست ها   است كه مردمان در طى قرن تصّور نادرستى

بالها و  بسيارى از سرمنشاء و سررشتۀ اند. اين تصّور نادرست  پنداشته
خطاى ديگر در سرنوشت بشر اثر بيشترى  هاى عالم بوده، و از هر  بدبختى

  داشته است.
  ) يعنى:قّالدهريشه با واژه   تقليد يعنى چه؟ تقليد (هم

 شيوه ديگران، بدون تفّکر و تأّمل.  انجام دادن کارى به 
 .آداب و رسوم اجدادى را بدون جستجو و تحقيق پذيرفتن 
 .پيروى نمودن از دستور پيشواى مذهبى 
 گردن انداختن.  بند) به  قالّده (گردن  

علم وحكمت را از  مولوى، شاعر بزرگ و عارف انديشمند ايران كه سرمايۀ 
هاى رّ دانش، دُ  كراِن   ىقرآن اندوخته، و با تعّمق و تأّمل در آن درياى ب

بها يافته، و اسرار بسيار آموخته، و بر آنها لباس داستان   گوناگون و گران
اين رمز بزرگ پى برد، و اين بيت را در قباحت   هها پيش، ب  دوخته، قرن
  تقليد سرود:
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  اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد  ادخلق را تقليدشان بر باد د
در سرودن شعر، مبالغه مقبول و متداول است. اّما مولوى در بيان مطلب 

حّدى است كه آنرا "دو صد" لعنت كافى   همبالغه ننموده. قباحت تقليد ب
راه آزادى و دشمن راحت و سعادت  اين راهزِن  نيست. اگر از سيماى پنهاِن 

ايم و قباحتش   هانسانى، با بيت بعد پرده برداريم، باز هم داد سخن را نداد
  ايم:  هرا آنطور كه هست فاش ننمود
  هر چه لعنت هست بر تقليد باد  خلق را تقليدشان بر باد داد

و صفا تقليد رهايى نيابد، جهان نور صلح  تاريك و ترسناِك  تا افق عالم از ابرِ 
ها نتابد. اين دروغ بزرگ و پر خطر، نه تنها   نبيند، و پرتو اميد و شادى در دل

ابدى هر انسانى را. هر چه  سرنوشت جهانى را در دست دارد، بلكه آيندۀ
نما بكوشيم، و اسرارش را فاش كنيم،  اين دشمن دوست بيشتر در شناختِن 

ر بوده و هست. اين قدرتش اسي باز هم كم است، زيرا قلب عالم در قبضۀ
تواند انسان را از دست   ىتنهايى م  هدشمن زيرك و مّكار چنان تواناست كه ب

هاى دو   يزدان و برترين شادى ين هديۀتر  ين و درخشانتر  پرشكوه  هيافتن ب
توان تصّور نمود؟ خطر   ىجهان باز دارد. آيا دشمنى از اين بزرگتر براى بشر م

است كه غالب مردمان نقش نافذ آن را بزرگ اين دشمن نيرومند در اين 
 دهند، و سرِ   ىدل راه م خانۀ  هشناسند و با كمال يقين و اطمينان آن را ب  ىنم

  نهند.  ىبندگى در برابرش بر زمين م
خاطر نفوذ و قدرتى كه تقليد در سرنوشت جاودانى ما دارد، شايسته است   هب

يم، و دايره نفوذ و نما و پر كين بنگر اين دشمن دوست  هبا نظرى تيزبين ب
ها   نظيرش را در گمراه كردن ما و جدا ساختن ما از خدا و شادى  ىنيروى ب

  بشناسيم. اين فصل گامى است كوتاه در راه اين مقصد بزرگ.
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  نقش تقليد در دين و ايمان
تفّكر و  دين و ايمان، چه ميزانى شايسته اعتماد است؟ ميزاِن  در عرصۀ

قضاوت يزدان و  بنابريد از نياكان و پيشوايان؟ تقل دقيق؟ يا ميزاِن  تحقيقِ 
ميزان عقل و خرد، تحقيق و جستجو با انصاف و ذهن باز و تيزبين سرچشمۀ 

  هاست:  همۀ نيكى
 خروج العبد عن الوهم و التّقليد... ورأس كل ما ذكرناه لك هواالنصاف و ه

  حضرت بهاءاهلل  ١والمشاهدة فى كّل أالمور بالبصر الحديد.

توّهم و تقليد است...و  آزادى انسان ازانصاف است،  نموديمسرمنشأ آنچه ذكر 
  ر امرى با نظر تيزبين.هتوّجه ب

بگو اى داراى بصر! ناديده مگو و نارسيده گواهى مده. راه پيدا و روشن است. 
  حضرت بهاءاهلل  ٢ببين و برو...

  هاءاهللحضرت ب  ٣.مبتال هوىٰ   هند و بکد متمسيتقل  هاکثرى از عباد ب

سيراب ننموده تشنگان را ...در وادى مهلکه است که...ل سرابثَ د مَ يل تقلثَ مَ 
مثالم   بى زالل سلسال الزوال  هسراب فانى چشم برداشته ب از. نخواهد نمود...و

  حضرت بهاءاهلل  ٤.ديدر آئ

يقدَر أن يُقبَل الى هذا الوجه الّدّرى  قل من لن يطّهَر قلبه عن حجبات التّقليد لن
  حضرت بهاءاهلل  ٥.الرفيع

اين   توجه به  هاى تقليد پاک و منّزه نکند، هرگز قادر به  بگو هر کس قلبش را از پرده
  صورت درخشان و رفيع نخواهد بود.

  حضرت بهاءاهلل  ٦.خود را محروم منمائيد...گاهى امروز روز دانائى است و روز آ

توان   يمان را چطور مىيکى از اسرار بزرگ بين ما و خالق ما اينست: هديه ا
تفصيل در فصل بعد مورد بحث قرار گرفته. در   دست آورد؟ اين مطلب به  به

ترين مانع در راه کسب ايمان   يعنى بزرگ—تقليد—اين کتاب، مطلِب بحث
  دهد:  است. طرح زير رابطه بين ايمان و تقليد را نشان مى
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كت و كفش و  طلبد: در امور عادى چون انتخاِب   ىاين سؤال جواب م

شمرند. پس چرا در امور دين و ايمان   كاله، مردمان جستجو را الزم مى
خدا و شناختن برگزيدگانش از انتخاب كت   هگذارند؟ آيا ايمان ب  ىم ءاستثنا

است؟ بر خالف رسم و تصّوِر مردمان، قرآن  تر  و كفش و كاله كم ارزش
 كند، و تحقيق و تتبّع را نشانۀ  ىتفّكر و تأّمل در امور ترغيب م  ههمواره ما را ب
رسم تقليد،   هشمرد. آيه بعد در مورد مردمانى نازل شد كه ب  ىعقل و خرد م

پرداختند و از جستجو و تحقيق   ىطاغوت، بت بزرگ آن زمان، م پرستشِ   هب
  دانستند:  ىنياز م  ىآئين اسالم و يزدان پرستى، خود را ب در بارۀ

ْر ِعَبادِ  َتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتِبُعوَن اْحَسَنُه اْولََِٔك الِذيَن َهَداُهُم اللُه َواْولََِٔك الِذيَن َيسْ  َفَبشِّ
  ۱۷- ۱۸ اتسوره زمر، آي  .ُهْم اْولُوا اْالْلَباِب 

شنوند و نيكوترين آن را پيروى   ىها را م  مردمانى ده كه گفته  هپس "خبر خوش" را ب
هدايت نمايد و آنها را از صاحبان عقل و خرد كنند. پروردگار چنين كسانى را   ىم

  شمرد.
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زندگى  پذيرفتند، و آنرا سرمشق  جان مى  اگر مردم عالم آيه پيش را به
هر تصميمى، چه كوچك چه  نمودند، دنيا دنياى ديگرى بود. زيرا نتيجۀ  مى

اهى و نعمت و منقبت الهى است. گ  آپيروى از اين ميزان   هبزرگ، مرتبط ب
  آموزد:  ىپروردگار اين نكات را بما مدر آيه پيش، 

  مردمانى است كه حقيقت را جستجو كرده،  از آِن سعادت و كامرانى
  ).َيْسَتِمُعوَن اْلَقْولَ شنوند (  ىگوش خود م  هگفتاِر مّدعيان را ب

 پذيرند و از آن پيروى   ىو پس از تحقيق، آنچه را حقيقت يافتند م
  ).َيتِبُعوَن اْحَسَنهُ كنند (  ىم

  در اين راه  است. كسانى كه کاوشتتبّع و   هراه راست، منوط ب يافتِن
اْولََِٔك الِذيَن از يارى و راهنمايى پروردگار برخوردارند ( گام نهند

  ).َهَداُهُم اللهُ 
 تتبّع   هانسان عاقل و خردمند كسى است كه عقيده و ايمانش متّكى ب

  ).اْالْلَباِب اْولََِٔك ُهْم اْولُوا باشد ( تحقيقو 
رمز كامرانى و شادمانى در دو جهان، در آيه پيش آشكار و پنهان است. 
آشكار است، زيرا در آيه مباركه ابدًا ابهامى نيست. پنهان است، زيرا پرده 

بها را از ديدگان مسلمانان جهان پنهان داشته و  تقليد آن ارمغان گران
ويا بر عظمت و ابّهت قرآن، آن اى است گ  هتنهايى نشان  هدارد. اين آيه ب  ىم

شهادت   هاى كه ب  هكتابى كه دائرةالمعارف دانايى بشر است، آن نوشت
هاست. اّما افسوس كه اين درس كه   اسرار و درس پروردگار، شامل همۀ

 هاست، محكوم و اسير دشمِن   همه شادى ها و سرچشمۀ  درس سرمنشأ همۀ
كار و خودپرست از  مقلّدان ستمدست   هها پيش ب  خود تقليد شد، و قرن بزرِگ 

  پاى در آمد.
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آيا پيروى از مراجع تقليد، بدون تفّكر و تدبّر، نشانه عقل و خرد است؟ عقل 
انسان است. و نخستين و   هين موهبت يزدان بتر  و خرد، نخستين و بزرگ

و تفّكر و تأّمل در امور است.  کاوشين نشانه عقل و خرد، تحقيق و تر  بزرگ
بخشد، مشمول   ىاهى بما مگ  آش، عقل و خرد نه تنها پرتو آيه پي بنابر

از دو راه بما مدد  کسب دانش و تفّکر و تأّملهدايت الهى نيز هست. پس 
كند، و هم پرتو هدايت يزدان را   دهد. هم چراغ فكر انسان را روشن مى  مى
  اندازد.  ىما م راهِ   هب

الهى. عقل معنوى عقل دو نوع است:عقل مادى و دنيوى، و عقل معنوى و 
  تمامًا در دست خداست: و الهى (بينش يا بصيرت،

  ۲٦۹سوره بقره، آيه   .يُؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاء
  بخشد.  ىپروردگار بهر كه بخواهد عقل و خرد م

 "علم الهى"كوشش بسته است. و   هكه ب کتابى"علم "علم نيز دو نوع است. 
  ور:حديثى مشه بنابركه منشأ و منبعش خداست. 

  ٧فى من قلب من يشاء. اهللالعلم نور يقذفه 
  تابد.  ىعلم پرتوى است كه پروردگار در قلب هر كه بخواهد م

 " با راه كسِب الهىگوهر يكتاى "عقل   ه"علم الهى" و دسترسى ب راه كسِب 
" الهىتوان "عقل   ى" بكلّى متفاوت است. از چه راه مکتابى و عقل "علم

  بهره گرفت:آموخت و از "علم الهى" 
 تيزبين وسيع، تأّمل و تفّكر و تتبّع پرداختن و در امور با نظر  هپيوسته ب، 

  و نّقاد نگريستن.
 ريا از او مدد خواستن.  ىعاشق خدا بودن و با دل پاك و ب  
  فكر و عدالت در هر چيز  قالّده تقليد را گسستن و با كمال آزادِى

  نگريستن.
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آورد؟ از راه مدرسه رفتن، كتاب  " بدستکتابىتوان "علم   ىاز چه راه م
بينيد تفاوت بين "علم   هحافظه سپردن. پس ب  هخواندن، و مطالب بسيار ب

  كجا.  ه" از كجاست تا بکتابىالهى" و "علم 

  مقايسه بين علم کتابى
  و علم الهى
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گوش دادن تشويق   هر بررسى كرديم، پروردگار ما را بمُ اى كه از سوره زُ   هدر آي
، اى  هعقيد طرفداران  هب گوش دادن به چه كسانى؟ .)َيْسَتِمُعوَن اْلَقْولَ ( كند  ىم

؟ بديهى است اگر كسى خواهان شناختن اسالم باشد، اى  هيا دشمنان عقيد
بايد از مسلمانان جويا شود، نه از منكران اسالم. اين حقيقتى است آشكار. 

يرفتن اين حقيقت و اديان پيوسته از پذ شهادت تاريخ، پيروان همۀ بنابراّما 
هاى "رديه" پيوسته   همين سبب كتاب  هاند. ب  هاجراى اين روش سر باز زد

هاى "استدالليه" نظير اين كتاب، كمتر مورد   محبوب مردمان بوده و كتاب
پرست نيز همين روش مرسوم بود.  توّجه آنها قرار گرفته. در بين اعراب بت

 بت جاى تقليد از نياكاِن   هسوره زمر، پيامبر اكرم از آنها خواستند كه ب بنابر
جستجو پردازند و حقيقت اسالم   هپرست، و پرستش بت بزرگ (طاغوت) ب

  را از مسلمين بشنوند.
لئالى علم ربّانى جز از معدن الهى بدست نيايد و رائحه ريحان معنوى جز از گلزار 

  ءاهللحضرت بها  ٨حقيقى استشمام نشود.

  چشم خويشتن است:  هراستى، ديدن ب نخستين گام در راه يافتِن 
ما  اهلل ان افتحوا ابصاركم لتشهدوها بعيونكم و التعلّقوا ابصاركم بذى بصر النّ 

  حضرت بهاءاهلل  ٩كلّف نفسًا اّال وسعها.
هاى خود را   چشم خود بينيد. چشم  ههايتان را بگشاييد تا حقيقت را ب  چشم

  مگذاريد. پروردگار كسى را بيش از تواناييش مكلّف ننمايد.ديگران وا   هب
  حضرت بهاءاهلل  ١٠.آياتش را بشنويد خود گوش  به و نظر نمائيد امر الهى خود در بصر  به

خود در  [قلب] و فؤاد چشم و گوش  هوم بر هر نفسى من عنداهلل فرض شده که بيال
  حضرت بهاءاهلل  ١١.د و تفّکر کندياو مالحظه نما امرِ 

بلوغ رسد بايد   هفرمايند كه انسان چون ب  ىدر بيانى ديگر م اهللحضرت بهاء
تفّكر   هيزدان و روحى آزاد از عقايد ديگران ب  هتفّحص نمايد و با توّكل ب
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چشم ديگران   هبيند. چه اگر ب  هگوش خود و چشم خود بشنود و ب  هپردازد. ب
  ١٢الهى محروم ماند. برگزيدۀ اهى و شناسايِى گ  آبنگرد، از ديدن پرتو آفتاب 

مهّم تقليد توّجه كنيم. نخستين نتيجۀ تقليد تعّصب  دو نتيجۀ  هخوبست ب
خاطر تعّصب مذهبى در جهان روى داده، چه   هها كه ب  است. چه جنگ

اسم دين ويران   هكه ب ها  اسم خدا بر زمين ريخته، چه خانه  هها كه ب  خون
تقليد، انسان را كه  كه از قلب جهان رخت بربسته. ها  گشته، و چه شادى

كه  را خرد و عقل دارد و ارمغان باز تفّكر از ،است يزدان ين آفريدۀتر  بزرگ
سطح   هب را مردمان و باطل سازد، و عاطلنخستين نشانه انسان بودن است 

آنكه بدانند   ىجانورانى كه گروه گروه در جهتى دوانند، ب  —جانوران رساند
  رسند.  ىروند و م  ىكجا م  هدوند و ب  ىدنبال چه م

  علل و موجبات تقليد
مهّم تقليد انكار پيامبران يزدان است. هنوز پس از گذشت  دّومين نتيجۀ

خاطر تقليد از گذشتگان، از تحقيق عادالنه در آئين   هبيست قرن، موسويان ب
قرن از  ١٤حضرت مسيح رو گردانند. تقليد، صدها مليون از مسيحيان را 

داشته است. هنوز يك قرن و نيم پس از پيدايش شناختن آئين اسالم باز 
كيشان و پيشوايان، از  سبب تقليد از هم  همسلمانان، ب آئين بهائى، عامۀ

شمرند. هنوز در اين   ىنياز شمرده و م  ىتحقيق و تتبّع در آئين بهائى خود را ب
طرفانه، تنها   ىجاى پژوهش ب  هعصر علم و دانايى، بسيارى از مردمان ب

  گردند.  ىروند و از دادگاه تقليد راضى برم  ىقاضى م  هب
زندگى مردم جهان  ين شيوۀتر  چرا تقليد، خاّصه در قلمرو دين و ايمان، رايج

است؟ علل بسيار در كارند. در اين چند علّت بيانديشيد. هر يك از اين 
تنهايى، ياراى غلبه بر روح انسان را دارد. ديگر اگر با هم بياميزند   هب ها  علّت
اى بر روح مردمان خواهند   هيارى يكديگر پردازند، چه قدرت و غلب  هو ب

  داشت؟



  

١٠ 

  در امور دين و ايمان، مردمان پيشوايان را عادل و عالم بر حقيقت
  شمرند.  ىدانسته، پيروى از آنها را معقول و مقبول و الزم م

  بستگان و نياكان   هوفادارى ب ظاهر مخالِف   هديگر ب تحقيق در ادياِن
  است.

 نيازهاى جسمى و ضرورى توّجه خاص نموده،   هتمايل دارند ب مردم
  در امور معنوى غفلت ورزند.

  باورهاى خود را برتر شمرندمردم تمايل دارند.  
  بسيارى از مردمان سخت گرفتار كار و كسب معاشند، و كمتر فرصت

  و سرنوشت معنوى خود دارند. خدا و عقبىٰ   هتوّجه ب
 مجاهدت و كوشش بسيار است.  تحقيق مستلزم جرأت و شهامت و

  است. تر  عادات قديم پرداختن آسان  هراه آشنا پيمودن و ب
 احساسات عميق انسان است. آئين تازه گزيدن   هدين و ايمان مرتبط ب

  هويت و شخصيت تازه است. مانند پذيرفتِن 
در اشاعه تقليد و بازداشتن مردمان از تحقيق، پيروى از پيشوايان از هر عامل 

ظاهر   همرسوم و ب هم بيشترى داشته و دارد. شايسته است اين شيوۀديگر س
معقول را مورد آزمايش و بررسى قرار دهيم. آيا لزوم تقليد از پيشوايان، حكم 

يزدان و شناختن پيامبران نيازمند   هقرآن است، يا تصّور مردمان؟ آيا ايمان ب
تصّور نادرست علم و دانش بشرى است؟ تقليد از پيشوايان از اين   هب

فقه خواندن و زبان دانستن  سرچشمه گرفته كه كسب دين و ايمان نتيجۀ
پايه و پر خطر، پيوسته باعث گمراهى بشر شده است.   ىاست. اين خيال ب

ميان آمده،   هى آسمانى هرگاه سخن از پذيرش يا انكار حقيقت بها  در كتاب
دانش آنها، از رفتار و  علم و  هعقل و قلب و بينش مردمان اشاره شده، نه ب  هب

  طينت آنها سخن رفته، نه از مقام و قدرت آنها.
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يك مشكل مهّم در داورى مردمان، تميز نگذاشتن بين "علم" و "عقل" 
داورى نمودن. بعضى   هدانستن است، عقل مرتبط ب  هاست. علم مرتبط ب

اى ندارند، اّما در داورى و قضاوت سرآمد   همردمان از علم چندان بهر
دارند، اّما از  وافر رانند. بعضى ديگر، از علم در مغز خود ذخيرهديگ

گيرند. تنها   ىقضاوت و داورى عاجزند. اين افراد از تجربيات زندگى پند نم
  آن: ند، نه عامِل معل حامِل 

كرُ اال اْولُوْا االْلَباِب  ۲٦۹سوره بقره، آيه   .َوَما َيذ  
  گيرند.  ىتنها صاحبان عقل و خرد پند م

مقام پيشوايى و اجتهاد را دارند كه از هر دو منقبت برخوردار  كسانى شايستۀ
باشند، هم عالم باشند و هم حكيم. واّال علم بدون حكمت، و دانش بدون 

  اى است در دست كودكى خردسال.  هبينش مانند حرب
؟ د باشنداند كه بايد مقلِّـ  هطلبد: مردمان از كجا آموخت  ىاين سؤال جواب م

د شغلى ندارند! شايسته است از زبان پيشوايان، همان كسانى كه بدون مقلّـِ
خود راه  خانۀ  هنما يعنى "تقليد" را كه بيشتر مردمان ب اين دزد دوست

اش برافتد و   هاين سه دادگاه ببريم و محاكمه كنيم تا نقاب از چهر  هدهند ب  ىم
  اسرارش فاش شود:

 دادگاه تاريخ  
 دادگاه قرآن  
 عقل و خرد دادگاه  

  دادگاه تاريخ
آوران آسمانى، گواه بر آن   افزاى پيام  ى الهى، و سرنوشت غمها  داستان آئين

است كه تقليد از علما و پيشوايان كارى است پرخطر. زيرا آنها پيوسته پيشرو 
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اند.   هبرگزيدگان پروردگار بود  هانكار و منشأ بيداد و رد و اذيت و آزار نسبت ب
جاى ايمان و   هعلما و رؤساى يهود در موعودشان نديدند، و بپرتو يزدان را 

رزانى چند   گيران و رنگ  ظلم و زجر و شكنجه پرداختند. اّما ماهى  هاذعان ب
بهره و برى بودند و از متاع روزگار جز   ىكه از دانش ظاهربينان و رياكاران ب

روزان نيت پاك سهمى نداشتند، پرتو راستى را در آن مظهر خدا تابان و ف
بن  ى و ابوعامر راهب و كعبُابَ  اهلليافتند. علماى نامدار عرب چون عبد

اشرف، قدرت و عظمت پروردگار را در گفتار پيامبر اكرم نيافتند، و 
مخالفت و دشمنى برخاستند. اّما بالل و ابوذر كه از دانش رياكاران و   هب

و پاكى نيت مزين و زيور انصاف و عدالت   هب و متظاهران وارسته و آزاد بودند
  آراسته، در آسمان ايمان، ستارگانى تابنده و نورافشان گشتند.

در ظهور مسيح جميع علماى عصر...اعراض نمودند و حنّان كه اعلم علماى 
عصر بود و همچنين قيافا كه اقضى القضاة بود حكم بر كفر نمودند و فتواى قتل 

فداه، علماى مّكه و مدينه در دادند و همچنين در ظهور رسول، روح ما سوئه 
سنين اّوليه بر اعراض و اعتراض قيام نمودند و نفوسى كه ابدًا اهل علم نبودند 

از علم نخوانده بود  فرمائيد. بالل حبشى كه كلمۀ ايمان فائز شدند. قدرى تفّكر  هب
نفاق   هابى كه از علماء بود ب اهللسماء ايمان و ايقان ارتقاء نمود و عبد  هب

  حضرت بهاءاهلل  ١٣ت.برخاس
در آغاز ظهور پيامبران يزدان، تخّصص در علوم دينى و زبان، هرگز يار و ياور 

فتواى هفتاد نفر از علماى اسالم   هعلما و پيشوايان نشده است. امام حسين ب
  شهادت رسيدند. چرا؟  هب

  حضرت بهاءاهلل  ١٤ حسين را علماى عصر بر شهادتش فتوى دادند.

  دادگاه قرآن
  كند:  ىشّدت محكوم م  هپروردگار تقليد را ب
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َواَذا ِقيَل لَُهُم اتِبُعوا َما انَزَل اللُه َقالُوا َبْل َنتِبُع َما َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباءَنا اَولَْو َكاَن 
ِعيرِ  لَى َعَذاِب السْيَطاُن َيْدُعوُهْم ا ۲۱سوره لقمان، آيه   .  الش  

د از آنچه پروردگار فرستاده پيروى كنيد، در جواب شو  ىآنها گفته م  هوقتى ب
عذاب   هكنيم. چه! حتّى اگر شيطان آنها را ب  ىگويند: ما از پدرانمان پيروى م  ىم

  كنند)؟  ىآتش دعوت كند (باز هم پيروى م

َوَجْدَنا آَباءَنا لََها  َقالُوا اْذ َقاَل ِالِبيِه َوَقْوِمِه َما َهِذِه التَماِثيُل الِتي انتُْم لََها َعاِكُفونَ 
  ۵۲-۵۳ اتسوره انبياء، آي  َعاِبِدينَ 

پرستيد؟ در   ىچيست كه م ها  وقتى (ابراهيم) از پدر خود و قوم خود پرسيد: اين بت
  كنيم).  ىپرستند (ما هم از آنها تقليد م  ىجواب گفتند: ما ديديم پدران ما آنها را م

َل اهللُ َقالُوْا َبْل َنتِبُع َما اْلَفْيَنا َعلَْيِه آَباءَنا اَولَْو َكاَن آَباُؤُهْم َال َواَذا ِقيَل لَُهُم اتِبُعوا َما انزَ 
  ۱۷۰سوره بقره، آيه   .َيْعِقلُوَن َشْيئًا َوَال َيْهَتُدونَ 

  ۱۰۴همچنين سوره مائده، آيه   
را  گويند: "نه، ما آنچه  را پيروى کنيد." مى گفتار خدا  آنها گفته شود: "  چون به

کنيم." چه؟ حتّى اگر   پيروى مى پذيريم و از آن  مى اند  پدرانمان بما تلقين کرده
  عقل بودند و هم گمراه؟  پدرانشان هم بى

  دهيد.  ايد انجام مى  ايد که مرا بکشيد...آنچه از پدرتان شنيده  شما آماده
  )۳۷-۳۸، آيات ۸ت مسيح (انجيل يوحنا، فصل حضر  

پدر و مادر، وظيفه وجدانى ماست. بايد پيوسته آنها را   هعشق و محبّت ب
اهى و گ  آبزرگ داريم و در راحت و سعادت آنها بكوشيم. اّما اگر آنها بدون 

حكم يزدان  بنابرپذيريم،   هتحقيق عادالنه از ما بخواهند كه عقايد آنها را ب
ر پروردگار بينيد آزادى انديشه در نظ  هبايد از اطاعت از آنها امتناع ورزيم. ب

  چه مقام ارجمند و بلندى داراست:
نَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َوان َجاَهَداَك ِلتُْشِرَك ِبي َما لَْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم َفَال  ْيَنا اْال َوَوص

  ۸سوره عنكبوت، آيه   .تُِطْعُهَما
نيكى رفتار كنند. اّما اگر آنها   هكه با پدر و مادرشان ب نماييم  ىمردمان وصيت م  هب

شما بياموزند، از آنها   هشما، در باره من چيزى ب ِى اهگ  آبدون تجّسس و  کهبكوشند 
  پيروى مكنيد.
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  ٦۲سوره هود، آيه   .اَتْنَهاَنا ان نْعبَُد َما َيْعبُُد آَباُؤَنا
  کنى؟  آيا ما را از پرستيدن آنچه اجداد ما پرستيدند منع مى

" بزرگگناهان  " از الهى درگاه در گاهى،  آ و جستجو بدون ديگران از پيروى
شديد پروردگارند. هر دو  غضِب  رود. مرتكبين اين گناه، موردِ   ىشمار م  هب

دسته از مردمان كه حكم يزدان را نديده بگيرند، چه مقلدان چه مراجع 
دوزخ   هآيات قرآن، وقتى مقلدان ب بنابر"عذاب" دارند.  تقليد، وعدۀ

برند و از خداوند مجازات شديد براى   ىاشتباه خود پى م  هرسند، ب  ىم
دانند. آن گمراه   ىطلبند. زيرا آنها را سبب گمراهى خود م  ىپيشوايان خود م

  گويند:  ىنالند و م  ىشدگان از درد عذاب م
ِبيَال  وَنا السَضل  ِمَن اْلَعَذاِب  َربَنا َربَنا انا اَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراءَنا َفا

ِ
  ...آِتِهْم ِضْعَفْين

  ٦۷- ٦۸ اتسوره احزاب، آي  
يم، و آنها ما را گمراه كردند. نموداى پروردگار! ما از پيشوايان و بزرگانمان پيروى 

  مجازات آنها را دو برابر كن...

  دادگاه عقل و خرد
و اقرار  توان دريافت كه يافتن و شناختن راه راستى  ىاز روى عقل نيز م

است.  تر  مشكل ديگران از مراتب  هبراى پيشوايان ب الهى پيامبران تازۀ  هب
آنها شغل آنهاست. در  ِل اوّ  پيشوايان و علما دو مشكل مهم دارند. مشكِل 

، آن ءآئين بهائى پيوستند بيانديشيد. بدون استثنا  هسرنوشت علمايى كه ب
منفور پيروان و دوستان علما نه تنها شغل و مقام خود را از دست دادند، بلكه 

شدند. گروهى از آنها حتّى جان خود را در اين راه از دست دادند. پيوسته 
  چنين بوده و هست.

مشكل دّوم علما و پيشوايان علم آنهاست. چندى پس از پيدايش هر آئينى، 
آميزد و قلبشان   ىعقايد و افكار بسيارى از علما با توّهمات و خرافات م



  

١٥ 

 است، گمراهى موجب خودخواهى، و غرور  هب آلوده دانشِ  .گرايد  ىم غرور  هب
  دانش و حكمت الهى: اهى و درِك گ  آنه راه 

  ۲۳سوره جاثيه، آيه   .اَضلُه اللُه َعلَى ِعلٍْم 
  علمش گمراه نمود. ۀوسيل  هپروردگار او را ب

گمراهى خود شوند. يزدان مهربان هرگز  بديهى است مردمان خود باعِث 
. علم و دانش اگر با عقل و خرد و داد و بينش همراه ننمايدبندگان را گمراه 

 گاهى را از تابش و درخشش باز دارد. پردۀ  ، چون ابرى تاريك نور آنشود
  انكار از تار و پود علم و تكبر و غرور بافته شده است.

ِلينَ  ِبِرينَ نُه َال يُِحب اْلُمْسَتكْ اِ  وَساِطيرُ االُكْم َقالُوْا انزََل َرباَذا اَذا ِقيَل لَُهم مَوا 
َما  ِلَيْحِملُوْا اْوَزاَرُهْم َكاِملًَة َيْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن اْوَزاِر الِذيَن يُِضلوَنُهم ِبَغْيِر ِعلٍْم اَال َساء

  ۲۳-۲۵ اتسوره نحل، آي  .َيِزُرونَ 
شما  شود: پروردگارِ   ىآنها گفته م  هر مردم متكبّر را دوست ندارد. هر گاه بپروردگا

ى قديم را. پس در روز قيامت اين متكبّران، هم ها  گويند: قّصه  ىچه نازل كرده؟ م
مردمانى را كه از روى  گناهِ  حمل كنند، و هم سهمى از بارِ  تمامًاخود را  گناهِ  بارِ 

  كنند!  ىجهالت گمراه نمودند. پس چه بد است بارى كه حمل م
روند؟ كسانى كه سبب   ىشمار م  هآيه پيش، چه كسانى از "متكبّران" ب بنابر

شوند. چه كسانى چنين قدرتى دارند؟ بديهى است   ىگمراهى ديگران م
علم و   هايانى كه باين كار در مقام اّول از دست پيشوايان ساخته است، پيشو

حكم قرآن،  بنابرنگرند.   ىنظر حقارت م  هديگران ب  هبالند و ب  ىمقام خود م
قادر و متكبّر در روز جزا بارى بس سنگين دارند. زيرا عالوه بر  اين مردماِن 

  گناه خود، سهمى از گناه مقلّدان و پيروانشان نيز بر دوش آنهاست.
معنوى، انسان  اهى و تكامِل گ  آبر خالف تصّور مردمان، "علم مدرسه" بدون 

شهادت يزدان، علم اكثر  بنابردارد.   ىرا از شناسايى فرستادگان الهى باز م
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ان. زيرا دانش، بدون تقوى و تفّكر و پيامبراى است بين آنان و   هعلما پرد
  كند:  ىم راضى خود از را انسان بينش،

ُهْم ُرُسلُُهم ِباْلَبيَِّناِت َفِرُحوا ِبَما ِعنَدُهم مَِّن اْلِعْلِم َوَحاَق ِبِهم ما َكانُوا ِبِه َفلَما َجاءتْ 
  ۸۳سوره غافر، آيه   .َيْسَتْهِزُؤون

علم خود از   ههنگامى كه پيامبران با دليل و برهان نزد آنها (علما) آمدند، آنها ب
كردند، آنها را احاطه نمود   ىسخره مخود راضى و شادمان شدند. اّما آنچه را كه م

  در قبضه قدرت خود اسير كرد).و (
در طى يك قرن و نيم گذشته، صدها نفر از علماى  :در اين نكته بيانديشيد

آئين جديد، مقام و منصب خود را   هاند كه با اقرار ب  هدانست  ىاسالم با اينكه م
حال از  شد، با ايناز دست داده گرفتار فقر و زجر و زحمت بسيار خواهند 

اند. بسيارى از اين علماى   همقام و منبر دست كشيده ديانت بهائى را پذيرفت
در دين و موعود جديد، جان فدا نمودند.   هخاطر ايمان ب  هپر شهامت، ب

 ايمان تقليد ابدًا جائز نيست. اّما اگر بنابر قصور مقلّدان، آنرا الزم شمريم،
حفظ مقام و   ها شايسته تقليداند؟ آنهايى كه ببايد بپرسيم: كدام دسته از علم

 پردازند، يا آنهايى كه هر چه داشتند در راه ايماِن   ىمنصب پرداخته و م
  حقيقت فدا نمودند؟  هب

فرمايند و از ما   مطرح مى کتاب ايقانحضرت بهاءاهلل همين مطلب را در 
و جان و مال و زن پرسند: چه کسانى قابل اعتمادند؟ علمائى که "  مى

اند   براى ذهب از مذهب گذشتهيا علمائى که " ١٥،"اند  فرزند...را انفاق نموده
گذرند تا چه رسد   اى از اعتبار ظاهرِى ملکى در سبيل دين الهى نمى  و...از ذّره

 َفَتَمنُوا اْلَمْوَت ان ُكنتُْم َصاِدِقينَ فرمايد: "  اين است که مى" ١٦؟"جان و مال  به
  فرمايند:  در باره علماى مؤمن مى ١٧)."٦٢:٦(قرآن، 

 
  گوئيد، تمنّاى مرگ کنيد.  اگر راست مى  
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اين طريق   دليل بر صدق قولشان، فعلشان بس. آيا شهادت اين نفوس قدسيّه که به
  ١٨ کند...؟  جان در راه دوست دادند...کفايت نمى

ميل و   بهرا دهند كه بر هر فردى واجب است كه راه خدا   ىآيات قرآن نشان م
امتناع ورزد، نتايج ناگوار در انتظار اراده خود برگزيند. و اگر از اين كار 

  كنيد: بسيار اوست. در معانى و اسرار اين آيه تفّكر و تأّمل
 اْهَتَدى َفانَما َيْهَتدي ِلَنْفِسِه َوَمن َضل َفانَما َيِضل َعلَْيَها َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اْخَرى 

ِ
من

ِبيَن َحتى َنْبعَ    ۱۵، آيه اسرائيل  بنىسوره   .َث َرُسوالً َوَما ُكنا ُمَعذِّ
پذيرد، خود سود برد، و هر كس گمراهى برگزيند، خود   ههر كس هدايت الهى را ب

ديگرى را نبرد. ما هيچ اّمتى را مبتالى عذاب  ضرر بيند. كسى كه بار دارد، بارِ 
  نكنيم، مگر از پيش پيامبرى براى آن اّمت فرستاده باشيم.

دهد. اين رابطه بر سه "اصل" و   ىيزدان را با انسان نشان مآيه پيش رابطه 
  دو "نتيجه" متّكى و پيوسته است:

  اصول
 دهد و از او انتظارى دارد.  ىپروردگار بهر انسانى مسئوليتى م  
 ديگرى   هكس نبايد خود را از اين مسئوليت معاف شمرد و آن را ب هيچ

  سپرد.
  ،يا از قبول آن امتناع ورزد.هر فردى آزاد است كه بار خود را بردارد  

  نتايج
 رسد.  ىم او خود  هب قصورش نتيجۀ ندارد، خود را بر هر فردى كه بار  
  بر دوش نگيردهر ملّتى كه هدايت الهى را نپذيرد و بار خود را ،

صورت بال و عذاب در آن ملّت نمودار   هآن سرپيچى ب نتيجۀ
  شود.  ىم
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. اّما آيه خود را مظلوم شمريمى خود بناليم و ها  ما عادت داريم از بدبختى
دهد كه بايد خود را مالمت كنيم، زيرا هم گناه از   ىپيش بروشنى نشان م

روى برتافتن آنها از  بال، نشانۀ  هماست و هم بال از ما. گرفتارى مردمان ب
برگزيدۀ خداست. پروردگار هرگز در انجام وظيفۀ خود قاصر نبوده و نيست. 

است كه يزدان مهربان، فرزندان عزيز خود را از ياد ببرد و در زمان آيا ممكن 
  يارى آنها نيايد؟  هپناهى و نياز ب  ىب

  ٦۴سوره يوسف، آيه   .َوُهَو اْرَحُم الراِحِمينَ 
  است. تر  يزدان از هر مهربانى، مهربان

فرض كنيد پدر و مادرى قصد سفر دارند. پيش از سفر، بهر يك از فرزندان 
دهند. در ابتدا آن فرزندان وظايف خود را كم و بيش   ىخاّصى موظائف 
تدريج از كار خسته شده، از قبول مسئوليت امتناع   هدهند. اّما ب  ىانجام م

گذرد   ىگرايند. زمانى بر اين منوال م  ىخودپرستى و جدايى م  هورزند، و ب  ىم
و منظرى  بينند؟ منزل  ىگردند. در آن حال چه م  برمىتا پدر و مادر از سفر 
ى كثيف در هر طرف ها  ى نشسته در هر گوشه، لباسها  مانند خرابه، ظرف

يى از غّصه و رنج آكنده. آيا ها  انباشته، و فرزندانى آشفته و فرسوده، با دل
تقصير از پدر و مادر است؟ فرض كنيد، فرزندان عالوه بر اختالف و دشمنى 

خانه  سفر نشناختند، و درِ خود را هم هنگام مراجعت از  با هم، پدر و مادرِ 
اين هم اكتفا ننموده، پس از چندى آنها را دشمن   هرويشان بستند. ب  هرا ب

حبس انداختند، يا هدف گلوله ساختند! در اين داستان   هخود انگاشتند و ب
 عصر ما، و سرنوشت پيامبران خدا در همۀ پيامبرِ  اغراق نيست. اين داستاِن 

  عصرها بوده.
كار   هگن يارى آنها نيامدن، حتّى از ما بندگاِن   هاد بردن و بفرزندان را از ي

پروردگار. اّما اگر بندگان يارى يزدان را   هشايسته نيست، تا چه رسد ب
  نپذيرند، سبب بدبختى آنها كيست؟ بايد خدا را مالمت كنند، يا خود را؟
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عالم  " ما نيز ازالّزماِن  آرى در عصر ما بار ديگر، تاريخ تكرار شده. "صاحب
جاى تحقيق و   هجهان نهاد، اّما مردم قدرناشناس، ب عرصۀ  هپنهان قدم ب

اش ساختند! حال بيش   هتكفيرش پرداختند، و سرانجام هدف گلول  هتقدير، ب
گذرد، اّما هنوز مردمان در انتظارش   ىاز يك قرن و نيم از ظهورش م

كشتار   هو ب، بر اسبى سوار شود در آيدچاهى  اند كه ناگهان از تهِ   هنشست
زندانى تنگ و   هموعودشان را ب"دشمنان" پردازد! رسم مردمان چنين است. 

كنند. خودش را   ىيادش چراغانى م  هرا ب ها  اندازند، اّما خيابان  ىتاريك م
  :سازند  ىگاهش را زيبا و پر شكوه م  كشند، اّما آرام  ىم

سازيد و   ىمبران را ماى پيها  رياكار! شما مقبره واى بر شما اى مّاليان و فريسيان
 در ما "اگر گوييد:  ىو م دهيد  زينت مى يادبود مقّدسين ساخته شده  هبناهايى كه ب

  ١٩كرديم."  ىنم شرکت قتل پيامبران در آنان با هرگز بوديم، زنده خود پدران زمان
  )۲۹- ۳۰ ات، آي۲۳(انجيل متى، فصل  حضرت مسيح  

اسالم، علما و پيشوايان سنّت مردمان تغيير ناپذير است. در زمان ظهور 
رِى مردمان از يقش هميشگى خود را که جلوگن—يهودى و مسيحى نيز

  رساندند:  اجرا مى  به—پذيرش موعود زمان است
ُكلُوَن اْمَواَل الناِس ِباْلَباِطلِ   َيا ايَها الِذيَن آَمنُوْا ان َكِثيًرا مَِّن االْحَباِر َوالرْهَباِن لََيا

وَن َعن َسِبيِل اهللِ  ۳۴سوره توبه، آيه   .َوَيُصد  
اى مؤمنان! بسيارى از علما و پيشوايان مذهبى، [يهودى و مسيحى] مال مردمان را 

  دارند.  خورند، و آنها را از راه خدا باز مى  ناحّق مى

  ۳۱توبه، آيه سوره   ...اتَخُذوْا اْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم اْرَباًبا مِّن ُدوِن اهللِ
  شمرند...  جاى خدا پروردگار خود مى  [مردم مقلّد] علما و پيشوايان را به

کورى   پيشوايان متعّصب مذهبى، به  در کتاب مقّدس اتّکاء مردم مقلّد به
  تشبيه شده که کور ديگرى را راهنماى خود نمايد:

 
  نظر، و قشرى.  : يهوديان متعّصب، کوتاهفريسيان  
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  د.افتن  تواند کور ديگرى را راهنما شود؟ هر دو در چاله مى  آيا کورى مى
  )۳۹، آيه ٦حضرت مسيح (انجيل لوقا: فصل   

—ان و تاريخ اديان، تنها اين يک درس را بياموزيمپيامبراگر از سرنوشت 
ما را کافى است، زيرا —يعنى از تقليد که پذيرِش بردگى است امتناع ورزيم

  هاست.  و نيکى فضائلهمۀ   آزادى فکر و وجدان نخستين گام در راه نيل به
عزيز را هرگز از ياد نبرد، اّما  است، و فرزنداِن  تر  مهربانى، مهربانيزدان، از هر 

  افسوس كه فرزندان، قدر ناشناسند:
ُكورُ  ۱۳سوره سبا، آيه   .َوَقِليٌل مِّْن ِعَباِدَي الش  

  بندگان شكرگزار من كميابند.

عزيز على بان تجعل احدًا من خلقك محرومًا عن رحمة الّتى اختصصتها بايامك 
تك اّن عبادك ارادوا ضرّى و ابتالئى و انّى اريد تقرّبهم اليك و دخولهم فى فو عزّ 

  حضرت بهاءاهلل  ٢٠جنّة االبهى.
(اى پروردگار) براى من مشكل است احدى از بندگان تو را از رحمت و عنايتى كه 

عّزت تو سوگند! بندگان تو، براى من بال و زيان   هخاّص روز توست محروم دارم. ب
توست، و ورود آنها آستان   همن نزديك نمودن آنها ب و حال آنكه ارادۀطلبند،   ىم
  بهشت پر شكوه تو.  هب

ما. ما تنها  خداست، نه ماِل  " ماِل آفرينش اه باشيم كه "خانۀگ  آبايد 
استقبالش رويم،   هخانه" آمد، بايد ب  دار. وقتى "صاحب مستأجريم و امانت

او شمريم، حتّى دل و جان را  مقدمش را گرامى داريم، و هرچه هست از آِن 
اوست، كليد  منزل او دانيم و وقف او سازيم. زيرا نه تنها خانه و كليد از آِن 

  سعادت ما و سرنوشت ابدى ما نيز در دست اوست.
دهند" رابطه ما را با خدا و سبب   ىصاحبش نم  هَمَثل "فرزندانى كه خانه را ب

گفتار پروردگار، اگر  بنابرهد. د  ىروشنى نشان م  هرا ب ها  اصلى بالها و رنج
مردم عصر ما موعودشان را پذيرفته بودند، در زمانى بس كوتاه، زمين بهشت 
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شد. زيرا دست پروردگار در كار بود، و لطف و مرحمتش مددكار.   ىبرين م
  پس "از ماست كه بر ماست:"

۴۴سوره يونس، آيه   .َسُهْم َيْظِلُمونَ ان اهللَ َال َيْظِلُم الناَس َشْيا َولَـِكن الناَس انفُ 
  

  خود ستم كنند.  همردمان ستم نكند. مردمان ب  ههيچ وجه ب  هپروردگار ب
جاى اينكه مردمان بار مسئوليت معنوى خود را بر   ههنگام ظهور موعود ما، ب

آنها گفتند: شما اين   هدوش كشند، آن بار را بر دوش پيشوايانشان نهاده، ب
خبرى و   ىاست. آنها هم از خدا خواستند. از ب تر  ى شما قوىبار را ببريد، پا

حبس انداختند. حاكمان   هخانه را ب غفلت مردمان جرأت يافته، صاحب
تحريك و همكارى گروهى از پيشوايان، حضرت باب را   همستبد زمان ب

را  اهللحضرت بهاءدورترين زندان در غرب ايران (ماكو و چهريق) و   هب
  در غرب امپراطورى عثمان (عّكا) تبعيد نمودند. دورترين زندان  هب

تحقيق پرداختند و موعودشان را   هدر بين اين پيشوايان گروهى نيز بودند كه ب
شناختند. اّما اين پيشوايان، مورد نفرت و غضب ديگران قرار گرفتند و 

ين گناه بود، شهرت تر  "بابى بودن" كه در نظر عاّمه مردم آن زمان، بزرگ  هب
يافتند. بعضى از آنها حتّى جان نثار نمودند. اگر شما با چنين خطراتى 

كرديد؟ خود را جاى ديگران گذاشتن موجب بيدارى و   ىمواجه بوديد، چه م
  اهى است.گ  آ

كسب   هپادزهر تقليد تأّمل و تفّكر است. يزدان مهربان در سراسر قرآن ما را ب
از تأّمل و تفّكر عايد ما اى   هاين موهبت بزرگ تشويق فرموده. چه فايد

شود؟ براى آزمايش، چند سؤال بعد را براى يك هفته هر روز از خود   ىم
افكار خود را بنويسيد. در پايان هفته، از اين آزمايش  بپرسيد و هر بار نتيجۀ

  بينيد چه تغييرى در روح شما حادث شده.  هنتيجه بگيريد، و ب
  بودند، دين من چه بود؟ يهودىاگر پدر و مادر من  
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 اگر پدر و مادر من زردشتى بودند، دين من چه بود؟  
 اگر پدر و مادر من مسيحى بودند، دين من چه بود؟  
 اگر در چين يا هندوستان متولّد شده بودم، دين من چه بود؟  
 اگر در بين قبايل آمازون يا آفريقا متولّد شده بودم، دين من چه بود؟  

دهد كه دين شما همان دينى بود كه پدر و مادر شما   ىمتجربه و تاريخ نشان 
اهى شما از اين حقيقت و تأّمل و تفّكر گ  آوطنان شما داشتند.  يا غالب هم

ين دشمن شما "تقليد" تر  بزرگ عميق شما در اين واقعيت، نقاب از چهرۀ
نمايد. پس جاى تعّجب   ىشما م  هدارد و قباحت آنرا چون آفتاب ب  برمى

آزادى انديشه و تحقيق و   هزد دانا ما را از دام تقليد تحذير، و بنيست كه اي
  جستجو و تعّمق در نتايج هر تصميمى تشويق و ترغيب فرموده.

پرستى سرگرم   بت تراشى و بت  هدر هنگام ظهور اسالم، اعراب باديه نشين ب
اند، با اين   هخوش بودند. مردم عصر ما نيز همان روش را در پيش گرفت  و دل

تفاوت كه بت اعراب از سنگ و خاك بود، "بت بزرگ" مردم عصر ما از 
  ى هزار ساله ساخته شده.ها  تصّورات و خيال

ايد، و ناظر خاريد و نام آنرا گل   هساجد خياليد و اسم آنرا حّق گذاشت
  حضرت بهاءاهلل  ٢١ايد.  هگذارد

 تر  محكمتكامل اين "بت بزرگ" پرداخته و آنرا زيباتر و   هاى ب  ههر نسل تاز
 ساخته. در عصر ما، اين بت چنان عظمت و قدرتى يافته كه بر عامۀ

نيروى عشق   هخواهد كه ب  ىمسلمانان جهان سايه انداخته. پروردگار از ما م
  خداى يگانه برخيزيم و اين "بت بزرگ" را در هم شكنيم:  هب

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢.بشکنيدقّوت توحيد   هاصنام تقليد را ب
مقلّدين و مراجع تقليد   هين تصويرها در قرآن متعلّق بتر  ترسناكين و تر  تاريك

گوى بين پيشوايان و   است. آن كتاب آسمانى، تصويرى ترسناك از گفت
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بار در آن  ها  گو كه مليون  دهد. اين گفت  ىدر جهان پسين بما م ،پيروان
دوزخ، حالت   هشود حاكى از آنست كه پس از ورود ب  ىجهان تكرار شده و م

گيرد. زيرا اين   ىبسيارى از مردم مقلّد را فرا م روِح  ،و تأّسف شديد تحير
اند كه اگر چنين يا چنان كنند، بهشت   هپيروان از پيشوايانشان پيوسته شنيد

اميد بهشت   هآنهاست. بديهى است، عمرى را ب برين و حوريان دلنشين از آِن 
قبضه دوزخ اسير سپرى نمودن، اّما پس از مرگ، روح خود را ناگهان در 

شهادت قرآن، مردمان مقلّد بايد  بنابرين تجربه است. اّما تر  يافتن، دردناك
اى باشند. اخطارها و اندرزهاى الهى را   هدر انتظار چنين روزى و چنين تجرب

در آيات بعد بخوانيد و درباره آنها بيانديشيد، زيرا سرنوشت ابدى شما 
  اهى از آنهاست:گ  آ  همرتبط ب
َعْت ِبِهُم االْسَباُب اْذ تَ  ُوْا اْلَعَذاَب َوَتَقطَبُعوْا َوَراِذيَن اتِبُعوْا ِمَن الِذيَن اتال اَوَقاَل  َبر

َمالَُهْم الِذيَن اتَبُعوْا لَْو ان لََنا َكرًة َفَنَتَبرا ِمْنُهْم َكَما َتَبرُؤوْا ِمنا َكَذِلَك يُِريِهُم اهللُ اعْ 
  ۱٦٦-۱٦٧ اتسوره بقره، آي  .َحَسَراٍت َعلَْيِهْم َوَما ُهم ِبَخاِرِجيَن ِمَن النارِ 

شمرند.   ىزمانى خواهد رسيد كه پيشوايان، خود را از مقلّدان و پيروان برى و بيزار م
گويند:   ىشود. مقلّدان م  ىبينند و رابطه بين آن دو گروه قطع م  ىآنگاه عذاب را م

اگر ما يك فرصت ديگرى داشته باشيم (كه بعالم پيشين بر گرديم) از پيشوايان 
اند. اين   هكه آنها از ما (در اين عالم) بيزارى جست همانطوربيزارى خواهيم جست، 

آنها نشان خواهد داد. حسرت بر آنهاست. راه   هب طور پروردگار نتيجه رفتار آنها را
  فرارى از آتش دوزخ ندارند.

انا اَطْعَنا ...َيْوَم تَُقلُب ُوُجوُهُهْم ِفي الناِر َيُقولُوَن َيا لَْيَتَنا اَطْعَنا اللَه َواَطْعَنا الرُسوَال 
ِبيَال  وَنا السَضل   ٦٦- ٦٧ اتسوره احزاب، آي  .َساَدَتَنا َوُكَبَراءَنا َفا

روز) خواهند گفت: اى روزى فرا رسد كه صورتشان در آتش دگرگون شود، (در آن 
كاش از خدا و پيامبر او پيروى كرده بوديم...ما از پيشوايان و بزرگانمان پيروى 

  كرديم، و آنها ما را گمراه نمودند.
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َعَفاء ِللِذيَن اْسَتْكَبرُوا انا ُكنا لَُكْم َتَبًعا َفَهْل انتُم  اِر َفَيُقوُل الضوَن ِفي الن ْذ َيَتَحاجَوا
 ارِ ما َنِصيًبا مَِّن النِفيَها. ْغنُوَن َعن ا ُكلنِذيَن اْسَتْكَبرُوا اَه َقْد َحَكَم َبْيَن  .َقاَل الالل نا

  ۴۷-۴۸ ات، آيغافرسوره   .اْلِعَبادِ 
اند با يكديگر جدل كنند. مستضعفين (مردم معمولى)   هنگامى كه گرفتار آتش

توانيد   ىم كرديم. پيروى شما از گويند: ما  ىشمردند مرا بزرگ  كه خود آنهايى  هب
در  سهمى از آتش ما را (براى خود) برداريد؟ آنهايى كه خود را بزرگ شمردند،

گويند: ما همه گرفتار آتشيم. پروردگار بين بندگان خود چنين حكم   ىجواب م
  فرموده!

اشاره شده، آنها   هگفتگوى بين مقلّدين و مراجع تقليد كه در آيات پيش ب
حّدى   هبايد مايه عبرت هر مؤمنى باشد. شّدت كالم يزدان در آيات پيش ب

اى را بيدار و هر غافلى را هشيار نمايد. آن اخطارها و   هاست كه هر خفت
تفّكر در سرنوشت آسمانى و ابدى خود   هاندرزها را چندين بار بخوانيد و ب

هدف پروردگار از اينهمه تأكيد  اهى در آنها تابان است.گ  آپردازيد. زيرا پرتو 
ماست. تا فرصت داريم بايد  ما نيست، بيدار نمودِن  و تكرار، ترساندِن 

  گلستان دانايى و بينايى قدم گذاريم.  هبكوشيم تا از دام تقليد برهيم و ب
 لكم انّ فالحّق  اهلل...و اعرضوا عّما تأخذون من غير كتاب اهلليا معشرالعلماء اتّقوا 

  حضرت باب  ٢٣مسئوال. كان قد الحّق  على موقفًا الّصراط على القيمة فى
آن   هب و كتاب يزدان —اى گروه علما! از خدا بترسيد...و از آنچه در دست داريد

كه محل يرا در روز رستاخيز، در "صراط" (روى گردان شويد. ز —حكم ننموده
  خاطر مقامى كه داريد مسئوليد.  هقضاوت است) ب

صاحبان عمائم بوده و  خلق در رتبه اّوليّه پرده ماندن] در[ سبب و علّت احتجاب
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤.هستند

گفتار زير را حضرت مسيح دو هزار سال پيش بيان فرمودند. اّما آن گفتار 
، انگار امروز و براى مردم امروز بيان ها  هنوز تازگى دارد. پس از گذشتن قرن

  شده:
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آنها دوست دارند عباهاى بلند بپوشند و راه از مراجع قانون (فقها) برحذر باشيد. 
آنها سالم احترام آميز ادا كنند، و در كنيساها و   همردم ب ها  بروند و در خيابان

زنان را   هنشينند. اينها مردانى هستند كه مال بيو  هدر جاهاى بلندباال ب ها  مهمانى
آورند.   ىخورند، در حالى كه براى خودنمايى، دعاهاى طوالنى بر زبان م  ىم

  ۳۸-۴۰ ات، آي۱۲انجيل مرقس، فصل   سهم آنها است! ها  شديدترين مجازات
واى بر شما اى مراجع قانون (فقها)...اى دورويان! شما درهاى ملكوت آسمانى 

گذاريد آنهايى كه   ىشويد، نه م  ىداخل م دبنديد. نه خو  ىروى مردمان م  هرا ب
  ۱۳، آيه ۲۳ى، فصل انجيل مت  مايلند، داخل شوند.

پيوسته چنين بوده. اّول منكر برگزيدگان الهى، و اّول سّد راه راستى و 
اهى، پيشوايان دينى بوده و هستند، و در پس آنها انبوه مردم مقلّد كه گ  آ
خود، عنان آزادى و زمام سرنوشت جاودانى و   هسبب عدم اطمينان ب  هب

دست پيشوايان دنياپرست و خودستا سپرده و   هآسمانى خويش را ب
  سپارند.  ىم

ام آن را بخواهيد.   هى خود بگذريد و آنچه من خواستها  اى بندگان، از خواهش
راهنما نرويد و گفتار هر راهنما را نپذيريد. بسيارى از راهنمايان گمراهانند   ىراه ب

اند. راهنما كسى است كه از بند روزگار آزاد است و هيچ   هو راه راست را نيافت
  حضرت بهاءاهلل  ٢٥راست باز ندارد.چيز او را از گفتار 

معرفت  ميزانافعال عباد را از عاِلم و جاهل  اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و
سر منزل بقا نرسد و از جام قُرب و رضا مرزوق   به...قرار دهد هرگز حّق و اولياى او

  حضرت بهاءاهلل  ٢٦نگردد.

 اُس َقْد َجاءُكُم اْلَحقَها النيَما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمن قُْل َيا اناْهَتَدى َفا 
ِ
ِمن ربُِّكْم َفَمن

  ۱۰۸سوره يونس، آيه   .َضل َفانَما َيِضل َعلَْيَها
سود اوست و   هبگو! اى مردمان اين حقيقت از پروردگار شماست. هركه راه يافت ب

  زيان او.  هگمراه شد بهركه 
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عن الخلق  اهللو بآياته لكنّا ب اهللن تكفروا بان احسنتم احسنتم النفسكم و ا اهللت
  حضرت باب  ٢٧والملك على الحق غنيًا.

ايد. و اگر پروردگار و آياتش را   هخدا سوگند! اگر نيكى كنيد، بخود نيكى كرد  هب
نيازيم.  ىب آن مردم و جهان اين از با داشتن يزدان ما شويد، منكر
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