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  معيار سنجش حقّانيت ظهور الهي :آيات

 
 محمّد افنان

 
در بحث ضرورت دین و اصالت ادیان مطالعات و نظرات فراوانی اظهار شده که 
غالباً بر این نکته استوار است که دین وسیلۀ تربیت و ترقّی انسان است و سابقۀ آن 

ی این تصوّر را با اینکه بعض.  گردد به ابتدای حیات بشری در عالم وجود برمی
اند که دین در عهد تکامل عقل و فهم انسانی الزم نیست و امروز  مطرح ساخته

رشد نظری و علمی بشر به جائی رسیده که انسان را از پیروی دین و راهنمائی 
نیاز ساخته است، ولی بر اهل  نفوس برگزیدۀ الهی به عنوان رسول و پیامبر بی

نسان مانند هر موجود دیگری همواره در حال تعقّل و انصاف پوشیده نیست که ا
تبدّل و تکامل است و نمیتوان مدّعی بود که به کمال مطلق رسیده یا حتی روزی 
تواند رسید و لذا محتاج ادامۀ تربیت و استمرار فیوضات تربیتی الهی است و اگر 
این حقیقت به نظر علمای جدید دینی بعید به نظر رسد، امّا مقایسه و بررسی 

نماید،  تطبیقی تحوّالت حیات انسانی بر اساس اصل ترقّی نوع آن را تأیید می
الخصوص که تأثیر توسعۀ علوم و صنایع نیز همواره مشهود بوده و هست و  علی
شک ترقّیّات و تحوّالت علمی و اجتماعی محتاج استفاضه از تربیت و هدایت  بی

.  س علوم مادّی جلوگیری نمایداخالقی و روحانی است تا از انجماد افکار بر اسا
رود این مقّدمه مورد تردید یا عدم قبول هیچ یک از متدیّنان صاحب  تصوّر نمی

نظر و انصاف باشد، امّا متأسفانه اکثریت اهل ادیان به نوعی تکامل مطلق در بارۀ 
 معتقدند و بر این اساس است که (absolutism)عقاید و تعالیم و معتقدات خود 

دانند، در  د را آخرین دیانتها و کافل سعادت عموم بشر در همۀ ادوار میدیانت خو
داند و دقیقًا به  حالی که امر بهائی هیچ امری را در عالم ممکنات مطلق نمی

دهد  بودن همۀ مطالب و حقائق در عالم وجود معتقد است، و چنین تعلیم می نسبی
 ان نیز همواره در معرض که چون ترقّی و تکامل نوع انسان تدریجی است، ادی
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شوند  تغییر و ترقّی هستند، زیرا ادیان برای هدایت و تربیت بشر تأسیس شده و می
و لذا باید متناسب با تحوّالت زندگانی اجتماعی و روحانی بشر باشند، و این 

عالم محتاج به نفثات "همان نکته است که در تعالیم بهائی  تحت عنوان 
 .جّه قرار گرفته استمورد تو" القدس است روح

مستقل از مبانی نظری مربوط به دین که در مقدّمه ذکر شد مسئلۀ اثبات حّقانیّت 
ای است که همواره ذهن اهل ادیان را به خود  ظهورات الهی و آسمانی مسئله

عموماً علمای ادیان اثبات عقیدۀ خود را بر اساس .  دارد مشغول داشته و می
نمایند، و بعضاً نیز   در مقابل معجزات معرّفی میخوارق عادات و الزام مردم

استشهاد از کتب دینی قبل را که نوعی توجیه و تفسیر بشارات مندرج در کتب 
امر بهائی در این خصوص دیدگاهی مخصوص .  دارند مزبور است نیز ملحوظ می
کوشش می  .شود تا مفهوم دقیق آن توضیح داده شود دارد که ذیالً 

 اهل ادیان اصالت اعتقاد خود را در گرو معجزات و خوارق چنانکه گفته شد
نمایند و الزام و تسلیم مردم را منوط به عجز همگان از مقابله با  عادات معرّفی می

کتب دست دوم ادیان سراسر معجزاتی است که نه  معجزات می شمارند و معموًال 
 عملی و مطمئن در اعصار بعد قابل تکرار است و نه مدارکی تاریخی یا شواهدی

از آن بر جای مانده است تا عقل استداللی بتواند آن را بپذیرد، گرچه عموماً 
 .اند معجزات بر حسب روایات متوالیه همه جنبۀ مادی و محسوس داشته

ای در عالم وجود با توجّه به کیفیّات محسوس و غیرمحسوس،  از آنجا که هر پدیده
معنوی عقالً و علمًا قابل تقلید و تکرار یا به عبارت دیگر خصوصیات مادّی یا 

است، به همین جهت وقایع و اتّفاقاتی را که در گذشته، حال، و یا آینده قابل 
توان معجزه نامید، چه که لفظ معجزه حکایت  تجدید و تقلید نباشد اصطالحاً می

عاجز ها اشخاص و افراد از ارائۀ همانند آن  ها و مکان از آن دارد که در سایر زمان
شود  علم به تجربه دریافته است که هر چه در عالم وجود مادی دیده می.  باشند

باشد و بطور مصنوعی نیز در  همه به نحوی قابل تقلید بطور عادی در طبیعت می
 .حیطۀ علم و تجربه و فنّ تجدید آن میسّر است

ۀ ارادۀ در عالم روحانیات معجزه به مفهوم خاّص خود پذیرفته شده و فقط در سای
 الهی و منحصراً توسّط برگزیدگان حقّ اظهارپذیر است و کتب اصیل دینی نیز به 
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بحث معجزه به مفهوم متداول در آثار ثانوی ادیان مورد نظر .  انواع آن اشاره دارد
اند و مخصوصًا در  در این گفتار نیست، چه که کتب مقدّسه هم آن را تأیید نکرده

ان به موارد متعدّدی از قرآن استشهاد نمود، امّا ظهورات این باره از کتب قبل میتو
الهی همواره اعجاز خود را در متن کتب مقدّسۀ آسمانی آشکار نموده، یعنی 

آن  اند عاجز و ناتوان دانسته دیگران را از آوردن شبیه آنچه آنان آورده اند و عمًال 
الم ادیان الهی عرضه ای که ع موردی از معجزۀ پاینده.  اند را به اثبات رسانده

کید شده است،  داشته است قرآن مجید است که در متن کتاب نیز به اعجاز آن تأ
 .یعنی امکان اتیان به مثل آن در قرآن از همۀ عالمیان سلب شده است

 )لوح شیخ (انّا ننصرک بک و بقلمک
 ٰىللّه و حضرت نقطۀ اولمتقدّمین علماء فی البهاء، مستند به آثار حضرت بهاءا

عناوین زیر را برای اثبات اصالت و حقّیّت مظاهر امر الهی مذکور داشته و مورد 
مبانی اوّلیۀ این تقسیم مبتنی بر آثار مبارکۀ ظهور بدیع، یعنی .  اند استناد شمرده

 : و بسیاری آثار تنزیلی دیگر استدالئل سبعه شریف و رسالۀ ایقان
 ات فطری؛ادعای مظهریّت و ابالغ کلمه، یعنی نزول آی -
 تأثیر کلمةاللّه و ایجاد خلق جدید؛ -
 استقامت و پایداری؛ -
 .استمرار دوام و ترقّی -

ها در مبانی بنیادی  نکتۀ اصلی که در این باره میتوان گفت این است که این کیفیّت
شود، اگرچه اکثریّت  و اوّلیۀ همۀ ادیان که امروز در عالم موجودند دیده می

صلی و اساس آن غافلند، زیرا از سرچشمۀ فیض، یعنی متدیّنین امروزه از سّر ا
نمایند و فقط به مطالب کلّی و معتقدات   حقیقت کتب آسمانی خود، استفاضه نمی

این نکتۀ مشابهت و مناسبت خود دلیل کافی بر .  اند خوش ثانوی مشغول و دل
وحدت اساس و حقیقت ادیان و اصول بنیادی آنهاست و نموداری از نقشۀ ازلی 
ابدی الهی است که حقّ جلّ جالله برای تربیت و ترقّی اشرف مخلوقات خود 

وحدت اساس ادیان  در ضمن تعالیم بهائی تحت عنوان معیّن فرموده است، و
ذیًال در بارۀ مطالب فوق از آثار مبارکه شواهدی نقل شده .  تصریح شده است

 . استٰىطۀ اولاظر به ظهور امر حضرت نقبحث مطالب مقاله عموماً ن.  است
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 تنها برهانی است که اختصاص به نفس مظهر ظهور الهی دارد و به  انزال آیات-۱
 :مختصّات زیر ممتاز است

چشم امکان چنین فضلی ندیده و قوۀ " در ایقان شریف است از جمال اقدس ابهٰى
سمع اکوان چنین عنایتی نشنیده که آیات به مثابه غیث نیسانی از غمام رحمت 

جاری و نازل شود، چه که انبیای او لو العزم که عظمت قدر و رفعت رحمانی 
مقامشان چون شمس واضح و الئح است مفتخر شدند هر کدام به کتابی که در 
دست هست و مشاهده شده و آیات آن احصاء گشته و از این غمام رحمت 
رحمانی این قدر نازل شده که هنوز احدی احصاء ننموده چنانچه بیست مجّلد 

آید و چه مقدار که هنوز به دست نیامده و چه مقدار هم که تاراج  اآلن به دست می
 ) ۲۴۰ بند ،ایقان(."اند شده و به دست مشرکین افتاده و معلوم نیست چه کرده

 این حقیقت در آثار مبارکه –غیر از مظهر الهی کسی قادر به انزال آیات نیست 
إِن كُنتُمْ فِي رَيٍْب مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَْبِدَنا َو: "فرماید در قرآن می.  مکرّر آمده است

كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ فَإِن لٍّمْ َتْفَعُلوْا . مِّن مِّثْلِِه وَادْعُوْا شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللِّه إِنْ 
سورۀ بقره  ("لِلْكَافِرِيَن حِجَارَةُ أُعِدَّتْفَاتَّقُوْا النَّاَر الٍّتِي وَقُودُهَا النَّاُس وَاْل وَلَن تَفْعَلُواْ

به عنوان شاهد، به .  مفهوم این آیه در قرآن مکرّر است.  ۲۴ و ۲۳، آیات )۲(
 ) .یکی اکتفاء شد

و انّا نحن قد جعلنا اآلیات حجة لکلمتنا " است االسماء قیومدر کتاب مبارک 
نتم باللّه الحقّ بصیرا تاللّه لو علیکم افتقدرون علی حرف بمثلها فآتوا برهانکم ان ک

اجتمعت االنس و الجنّ علی ان یأتوا بمثل سورة من هذا الکتاب لن یستطیعوا ولو 
منتخبات  –) ۲( سورةالعلماء – االسماء قیوم ("کان بعضهم لبعض علی الحق ظهیرا

   )۲۸ ص– ٰى عزّ اسمه االعلٰىآیات از آثار حضرت نقطۀ اول
ا قد انزل اللّه علی عبدنا هذا فأتوا با حرف من مثله و ادعوا و ان کنتم فی ریب ممّ"

الذین قد زعمتم من دون ذکراللّه من علمائکم اقتطمعون بهم من دون ذکراللّه 
 ) )۵۲( سورۀ الفضل ،االسماء قیوم (."الکتاب شهیدا  العلی و هو الّذی قد کان فی امّ

 شیراز است حضرت نقطه به در تفسیر سورۀ کوثر که از آثار اوّلیه و صادر در
صراحت ضمن لزوم توجّه به میزان و قسطاس که وسیلۀ تمایز حقّ از باطل است 

کسی قادر به اظهار آیات نیست و در ضمن آن  تصریح می  فرمایند که جز مظهر حقّ 
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 ٰىند و جناب سید یحیفرمای صریحًا این مقام را منحصر به وجود مبارک خود می
فرمایند تا اگر مشارٌالیه یا هر کسی دیگر که بتواند در  عوت میوحید را به مقابله د

اطاعت ندارد،  ای جز تسلیم و تمکین و مقابل حضرتش قیام کند، و اگر نه چاره
زیرا این دلیل در حقیقت حجّت رسول اکرم نیز بوده و در قرآن هم به آن استشهاد 

 و به جنّت وارد شود، شده است و مفرّی برای کسی نیست، یا بایستی ایمان آورد
 .  و یا انکار کند و به جهنم واصل گردد

اللّه ثم انصف و الطف  فیا ایّها االمین فاجعل محضرک یوم القیمة بین یدی"
نظرک اّن امراللّه الحق الیثبت االّ بقسطاس عدل لم یکن من شأن الخلق الّن الّذی 

یات و االخبار و آیات  کلمة الربط بین الخالق و الخلق یثبت حکمه باآلٰىعادّ
و ال ... االنفس و اآلفاق و ان الّذی یبطل حکمه فکان بمثله فی ذکر الدالئل 

یثبت الحقّ االّ بالمیزان و من لم یکن عنده قسطاس ما کان علی حقّ محض من 
عنداللّه و انت الیوم انت تجادل فی المیزان فان استطعت ان تبطله بحجّة حق من 

 الخلق فال تلتفت بعلمی و ال عملی و االّ ال مفّر لک ان عند نفسک او احد من
اللّه رّب السموات و االرض االّ ان تصدّق او تعرض عنها و توقن فی سرک  اردت

فََو ربّک رب السموات و االرض اّن الیوم ... بحجیّته ثم تجحد او تکون بالدین 
مره بشأن لَن یقدر احد لیس الحّق لیکون الحد حجة االّ نفسی و اّن اللّه قد اظهر ا

ان یتأمّل فیه او یَشُکَّ الن اللّه قد اختار لحفظ دین رسوله و اولیآئه عبداً من 
انصف باللّه حجرًا ینطق .  االعجمیین و اعطاه ما لم یؤت احدًا من العالمین

بالشهادة اعظم او ینطق فتی عجمی بکلمات التی ذهلت الکّل فیها و لقد اعطاء 
اجتمع من فی السموات و االرض علی ان یأتوا بمثلها لم یقدروا و ان اللّه حجّة لو 

تأمل الناس فیها لیخرجون من الدّین النّ تلک الحجّة حجّة محمّد رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و آله من قبل و ان ارادوا ان یأتوا بمثله ففی الحین لیشرکون الّن اللّه قد 

الیوم کل الناس بالقرآن یحتجّون و به یؤمنون و ثبت بتلک الحجّة نبوّة حبیبه و اّن 
عنه یحکمون فو رّب السموات و االرض ال مفرّ الیوم الحد االّ ان یؤمن و یدخل 

اللّه من عمل هوآلء الجهّال کانّ الیوم کلّ  سبحان.  الجنة او یکفر و یدخل النار
 مثل تلک هل جاء احد ب.  الناس کاالموات حیث الیعرفون صنع الربّ عن الخلق
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اآلیات و یقول ذو روح ان هذا صنع الخلق انصف باللّه هل سمعت من احد دعاءً 
 )تفسیر کوثر." (او صحیفة و هل جاء بتلک الحجّة دون آل اللّه سالم اللّه علیهم

کید می فرمایند و جناب وحید را به قسم مؤکّد  سپس در دنبالۀ مطلب مجدّداً تأ
اند حجّت آیات را شخصاً، یا به کمک دیگران، ردّ تو فرمایند که اگر می مقیّد می

کید مطلب آیاتی مخصوص نازل می فرمایند و آن را به عنوان میزان  نماید و برای تأ
 . نمایند بیان معرّفی می

فیا ایها السآئل اقسمک باللّه الذی ال اله االّ هو ان تقدر ان تدحض الحجّة من "
غ بها فؤادی و خلّص النّاس کلهم و الّا عند نفسک او من عند احد من الناس تفر

المراللّه الوضح من هذه الشمس فی وسط السمآء و انا اذکر فی مقام القسطاس 
آیاتًا قبل ذکر الشرح لیثبت المیزان فاذا ثبت القسطاس یبطل کلّ التعارضات من 
عند کلّ الناس و کل ما رایت من آیاتی قد افتری المفترون فیها و بعض منها لم 

قدروا الکاتبون ان یستنسخوا صور الواقع و لذا یقول الناس فیه لحن و بعض یقول ی
لیس فیها ربط فاعوذ باللّه من عملهم و افترائهم و کلما تری من اآلیات بغیر ذلک 
النهج العدل فانی برئ من المشرکین و ها انا ذا اذکر میزان البیان لیکون حجة 

سبحان الّذی نزل الکتاب فیه ذکر فیه .  ن الرحیمبسم اللّه الرحم.  للعالمین جمیعًا
حکم من لدنّا لقوم یعقلون و اّن اللّه رّبک یعلم ما فی السموات و ما فی االرض و 

و لقد نزل اللّه فی القرآن من قبل .  ما کان الناس الیوم فی حکم اللّه یختلفون
و لقد نزل فی .  حکم کلّ شئی و لکن الناس الیعلمون و الیعقلون و الیتفکرون

القرآن تلک اآلیة اتّقوا اللّه یجعل لکم فرقاناً و ان بمثل ذلک فلیجزی اللّه رّبک 
عباده المتقین و لقد نزل اللّه ربّک فی القرآن من قبل هذا و اوحینا الی ام موسی و 
من معه اجمعین قل انّی حدّثت الکل بنعمة ربّی و ال اخاف من احد منکم ان انتم 

االرض و غربها و انا نحن لکل شاهدون  اللّه شرق  تکذبون و لقد بلغ حکماللّه بآیات
قل اّن الذین اتبّعوا آیات اللّه من قبل فاولئک هم المهتدون و اّن الّذین کفروا و 
اتبّعوا اهوآنهم لم یکن اللّه لیغفر لهم و ال لیهدیهم و اولئک هم الخاسرون انما 

قیّم ان کنتم بآیات اللّه لتوقنون قل لو تعلمون ما الدّین فی کتاب اللّه هذا الدین ال
اعلم لتنصرون اللّه بانفسکم و اموالکم رجآء لیوم کل علی اللّه یعرضون و لقد کفر 

 الذین قالوا انّ ذکر اسم ربک ادّعی الوحی و القرآن و انتم لتفترون الیوم فی 
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 لما معکم من حکم القرآن اللّه بما التعلمون و التعقلون قل انّی عبداللّه مصدّق دین
فکیف انتم تکذّبون بآیات اللّه و التشعرون و لقد فتّنا الخلق بمثل الذین کفّروا من 

و لعمرک کفر الناس کلّهم .  قبل و انّا لنعلم کلّما کان الناس الیعلمون و الیعقلون
.  وناالّ الّذین اتبّعوا احکامنا من قبل و لم تجحدوا علّی بشئی فاولئک هم المفلح

و لقد کفر الناس من الذین لم یخطروا بانفسهم ان یکفروا بالرحمن من حیث انهم 
یحسبون انهم مهتدون و لقد کفر الّذین قالوا اّن ذکر اسم ربک قال انّنی انا باب 
بقیةاللّه بحکم من قبل من حیث الیعلمون و ان مثل کل ما قال الناس فی حقّی 

للّه ربّک انّه هو ثالث ثلثة او قالت الیهود ان فکان بمثل ما قالت النصاری بان ا
اللّه او قالت االعراب اّن اللّه فقیر و نحن اغنیآء سنکتب ما قالوا و نحکم  العزیز ابن

بینهم فی الحیوة الدنیا و انهم فی اآلخرة هم الخاسرون فو ربّک ان اعراب الذین 
ری و اّن الیوم مبلغ علم کفروا من اهل القری لما نزل القرآن اتوا بکلمات عدل کب

و ان الذین .  العلمآء لیظهر اذا اراد اللّه ربّک فی الکتاب و انهم لهم الکافرون
امنوا باللّه و آیاته و هاجروا فی سبیله لمّا اراد اللّه ربّک ان یضلّهم لیعلن بواطنهم و 

 بآیة ان انهم کذبوا و کفروا من حیث یوقنون و الیعلمون قل انّی انا قلت لهم فاتوا
فو ربّک ال اری من احد الی یومک هذا بعض حرف قل فاتوا .  کنت من الکاذبین

و اّن فرعون من قبل ألت .  بمثل ذلک الکتاب ان کنتم فی دعویکم باللّه صادقین
بشئی من السحر و انهم قد جعلوا انفسهم فی االیمان ادنی من کفره لعنهم اللّه بما 

لة فی الحیوة الدنیا و اولئک هم یوم القیمة فی عملت ایدیهم ضربت علیهم الذّ
النار لیحضرون و اّن الذی نصرهم بالغیب اللّه ربّک یلعنه ثم ملئکة السموات و 

قل ان الیوم .  االرض ثم من عباد اللّه من اتّبع الحقّ بالحقّ و کانه علی یقین مبین
قل ارحموا .  وننار جهنم قد احاطت علی انفسکم و انتم لتعذبون فیها و التشعر
قل اّن الذی .  انفسکم فانّ حیوة الدنیا باطلة و انتم اذا متّم لتعذبون و الترحمون

اخذ الکتاب بغیر حق فکانّما اخذ من النبیین و المرسلین و الصدیقین و الصالحین 
بانّکم ادّعیتم کلمة الباطل و اللّه یحکم بین الکل بالقسط و انه لیشهد علی الناس 

وا یکتمون قل ان الحجة من بقیة اللّه تلک اآلیات بیّنات لقوم یعقلون و بماهم کان
ان الذین قالوا انّا نحن نأت بمثل تلک اآلیات فانت فاحضرهم بین یدی اللّه فان 

 قرئوا من دون ان یتفکّروا اوکتبوا من دون ان یتعطّلوا فقد وقع القول علیهم بانهم 
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ربّک رب السموات و االرض لو اجتمع الجنّ فو لما لم یقدروا من حیث ال یعلمون 
و االنس علی ان باتوا بمثل تلک اآلیات التی نزلنا ها فی ذلک الکتاب باذن اللّه 

  قل ان قلوبهم میتة نجسة .لن یستطیعوا و لن یقدروا ولو کانوا علی االرض لقادرین
نع الناس اللّه و الیخشعون قل ان صنع الرب بنفسه یفصل بین ص حیث یقراون آیات

قل اذا تابوا و انابوا ضربت علیهم الذلة .  فویل لکم عما کنتم تفترون و التعقلون
قل کلما .  اللّه و ساء ما هم یحکمون فی الحیوة الدنیا بما اکتسبت ایدیهم فی دین

قال الذین کفروا فی تلک اآلیات النّنی انا اقول کیف انتم تؤمنون بالقرآن و 
للّه علیکم حجة دون تلک اآلیات لیقولون ما الیعقلون ولکن التعقلون قل لو نزّل ا

حرف االّ ان یکفروا بالقرآن من قبل او یؤمنوا بتلک اآلیات الیوم لن یقدروا ببعض 
قل اللّه یمحو من یشآء و ینزل ما یشآء و کان   {.البیّنات من کتاب اللّه لقوم یؤمنون

ان شجرة الطور قد نبتت فی صدری قل فویل لکم .  اللّه لغنیاً عما انتم تعملون
  قل لو تفدوا من فی السموات و .فکیف انتم تسمعون بآیات اللّه و التشعرون

االرض لن یقبل اللّه من عملکم بعض حرف و انتم اذا متم لتدخلون نار جهنم 
اّن حرفًا من تلک اآلیات لم یعدل کلّ ما فی االرض فیما انتم قل .  داخرین

  قل ان اول کافر بذکر اسم ربّک ثم ثانیهم ثم ثالثهم . التعقلونتریدون و تسئلون و
ثم رابعهم ثم الذین اتّبعوهم ان لم یتوبوا لن یغفر اللّه لهم و ال لینظر الیهم و ال 

قل کلما یلقیکم الشیطان ینسخ بحکم .  یکلّمهم و ان لهم قد اعدّت عذاب الیم
ان کنتم ایّاه تعبدون اللّه اشکوا الیک تلک اآلیات ان اتّقوا اللّه و ارحموا انفسکم 

ما نزل بی فی الحیوة الدنیا رب افرغ علیّ صبرا و انصرنی علی القوم الفاسقین قل 
لو اجتمع من فی السموات و االرض علی جحدی لدی بمثل کفّ تراب و اللّه یعلم 

ن نار قل اذا متّم لتدخلو.  حکمی و انتم الیوم التتفکرون و التتفقهون و التهتدون
اللّه فانیبوا الی اللّه یا ایها  جهنم و تستغیثون فیه و الیشفع لکم الیوم احد االّ باذن

قل کیف تفترون علی اللّه بان تلک اآلیات لم تک حجّة االّ .  المأل لعلکم ترحمون
کذبا و ان الیوم علی  بعد البیان کبرت کلمة تخرج من افواهکم ما تقولون االّ 

آن بین الناس فویل لکم و عما اکتسبت ایدیکم فی دین اللّه و کفرکم ال حکم للقر
  قل لعن اللّه الذین افتروا من قبل و ان فی کلّ شأن یضاعف .ساء ما انتم تحکمون

  یا یحیٰى.  اللّه علیهم العذاب فی الحیوة الدنیا و انهم فی اآلخرة هم من المقبوحین
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  قل یا ایها الناس .علم رشیدقات بآیة مثل تلک اآلیات بالفطرة ان کنت ذی 
التفضحوا انفسکم فان الیوم الیقدر احد ان یأتی بآیة من کتاب اللّه و انا بذالک 

تلک آیات بیّنات من کتاب اللّه لقوّم مؤمنون و .  القسطاس اعلم عما کنتم تجهلون
و انّ .  لقد نزلنا فی ذلک الکتاب کلما انتم تریدون و ما انتم من بعد ستسئلون

ذین یکفرون بآیات اللّه بعد ما آمنوا لم یکن اللّه لیغفر لهم و ال لیهدیهم ضربت ال
تلک .  علیهم الذّلة فی الحیوة الدنیا و اولئک هم یوم القیمة فی النار لیحضرون

آیات من کتاب العدل نزلناها فی ذلک الکتاب یعلم الکل حکم القسطاس من 
اب الالهوت و حجّة الجبروت و لدن علّی حکیم و کفی فیما ارشحناک من کت

آیات الملکوت و سطوات الناسوت لمن اراد ان یوزن بالقسطاس ذلک القسطاس 
 "}اللّه عما یشرکون القیّم و سبحان

مطالب این آیات بسیار قاطع و صریح است، از جمله بیان این حقیقت که اگر جن 
ست و اگر حقّ تعالی و انس بکوشند که مشابۀ این آیات بیاورند هرگز نخواهند توان

توانستند گفت، اّما  ای می فرمود شاید حرف ناسنجیده حجّتی غیر از آیات نازل می
با نزول آیات ممکن نیست، مگر آنکه به قرآن مجید کفر ورزند، واّال باید به این 

دهند که شجرۀ طور در صدر من روئیده،  سپس هشدار می.  آیات مبارکه ایمان آرند
شنوید، امّا به حقیقت آن شاعر و متذکّر  ما آیات الهی را میچگونه است که ش

در حقیقت با جزئی از این آیات هر آنچه در روی زمین است برابری .  نیستید
فرمایند  مینتواند کرد و باالخره در آخر این خطاب به جناب وحید اتمام حجّت 

الهام، بیاور اگر ای مانند این آیات به لحن فطرت، یعنی وحی و   آیهٰىکه ای یحی
فرمایند که به مردم بگو که آبروی خود  صاحب علم و کمالی و متعاقباً به او می

ای بیاورد و تنها حضرتش به این قسطاس و  نبرید، زیرا احدی قادر نیست که آیه
 .میزان داناست

 نیز آمده است و حضرتش به آیات تحدّی فرموده بیانالکتاب   این مفاهیم در امّ
 کور خداوند عالم به نقطۀ بیان آیات و بینات خود را عطا فرموده و او را در این"

توانند  االرض جمع شوند نمی حجّت ممتنعه بر کلّ شیء قرار داده و اگر کلّ ما علی
و جاری ... آیه به مثل آیاتی که خداوند از لسان او جاری فرموده اتیان نمایند 

 و هرگاه این امری بود که از قوۀ ... شیّت نفرموده و نخواهد فرمود االّ از نقطۀ م
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شد از حین نزول قرآن تا حین نزول بیان که هزار و دویست و هفتاد  بشر ظاهر می
شبهه نیست که آخراالمر ... ای اتیان کرده باشد  سال گذشت باید کسی به آیه

د خداوند حقّ را بر کلّ ظاهر خواهد فرمود به حجیّت او، چنانچه امروز هم بخواه
داند، چه از صاحبان حکم و چه از صاحبان  کسی که خود را منسوب به اسالم می

کتاب و آیات او ... شود  علم اثبات حجیّت آیات را نماید اقرب از لمح بصر می
 سبحانك{حاضر است و اگر نیست این آیه که در اینجا نوشته شده کافی است 

تشاء  طنة من تشاء ولتنزعنّها عمّنهم انّك انت سلطان السّالطين لتؤتيّن السّلالّل
لتغنيّن من  وّن من تشاء ولتنصرّن من تشاء ولتخذلنّ من تشاءولتعزّّن من تشاء ولتذّل
ملكوت كلّ   قبضتكی ولتظهرّن من تشاء على من تشاء فتشاء ولتفقرنّ من تشاء

ثل تکلّم نمائید به م}  مًا مقتدرًا قديرا تخلق ما تشاء بامرك انّك كنت عّالءیش
آنچه او تکلّم نموده بر فطرت و بنویسید به مثل آنچه او نوشته بال تأمّل و سکون 

   ) باب اول، واحد دوم،بیان مبارک فارسی (."قلم
هر بیت معادل (در آثار مبارکه مکرّرًا به صدور آیات و مناجات به میزان هزار بیت 

فرمایند و عدم  در مدّت پنج یا شش ساعت تصریح می) یک سطر، به طور تقریب
فرمایند و ضمنًا به این مطلب  امکان اظهار چنین اعجازی را از دیگران بیان می

فرمایند که مقصودشان ترکیب کلمات و ترتیب آیات نیست، بلکه هدف  اشاره می
ثار آنی و ظهور صمدانی است و اگر کسی از اعجاز روح آیات است که آن سّر ربّا

اش  کند که آثار مبارکه یسه نماید مالحظه میحضرتش را با کلمات دیگران مقا
عجًال جسداً له "بخش است و غیر از آن از آثار علماء و فقهاء به مانند  حیات
 .عاری از بروزات روحانی و تأثیرات معنوی است" خوار

فیا لله انی لو اردت من بعد کما بینّت المیزان فی بین یدی االشهاد من قبل به ال "
ت الف بیت مناجات فمن الیوم یقدر بذلک فاعوذ باللّه من کتب فی ستة ساعا

عمل الناس اّن المجلسی قد حقق فی کتابه حقّ الیقین بانّ صحیفة السجّادیة فی 
الفصاحة تعدل صحف السماویة وهی زبور آل محمّدً و یکفی لدی المعجزة للذین 

عدودة التی الیرونهم فکیف تثبت الوالیة بصحیفة و ال یثبت الحقیّة بصحائف م
ملئت شرق االرض و غربها فایّ حجة اکبر من هذه النعمة و اّی عطیة اعظم من 

 هذه القدرة انّ العلمآء لو ارادوا ان ینشاؤا ورقة لیتفکروا ثم بعد ذلک لما انت 
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تذکّر کلماتهم لیکون لدّی بمثل قول صبی یقول بالفارسیة به به و اّن بالحقیقة لیس 
 و ال بترتیب اآلیات بل اّن الّذی اصل الروح فیها هو سر الشرف فی ذکر الکلمات

الربّانیة و ظهور الصمدانیّة التی هی اصل کل فضل و علیها یحول کل عدل فزن من 
احدی صحیفتی بکل کتب القوم لم یعدل حرفًا منها کل من فی السموات و 

ثل عجل جسد االرض النها حیوان من ظهور الوحدانیة و سر الرحمانیّة و مادونها بم
له خوار فو ربّک لو یعلمون الناس بما اکتسبت ایدیهم فی دین اللّه لیدخلون 

 ..."المقابر ثم لیصعقون 
عدم قیام نفسی از جانب خدا را مؤیّد حقیقت ظهور " دلیل تقریر"و باالخره به 

 :فرمایند خود و تأیید ارادۀ حقّ بر قیام و دعوت حضرتش معرّفی می
ل الجلیل انّ النّاس ال ینظرون الی الواقع ان اللّه یعلم شأنی و یطّلع فیا ایّها السائ"

بمقامی و انه هو حیّ قادر عالم لو انّی افتریت علیه فرض علیه بان یخلق بشراً لیقیم 
معی و یقرء مثل آیاتی حتی یبطل حجّتی و لما علم و کان مقتدرا و لم یظهر بمثل 

اد بذلک االمر و یبغض من جحده اللّه یعلم ذلک الصنع من عند احد لیثبت انّه ار
کلما کان الناس ال یعلمون و ال یشعرون و ال یعقلون فو رّب السمآء و االرض ان 
الحق الری فی نفسی بمثل ما انتم فی علم اللّه لتوقنون و اّن من علی االرض کلّهم 

." ینلو یجحدونی لدّی حجّتهم ال هون من بیت العنکبوت و انّی لعلی یقین مب
 )تفسیر کوثر(

مفهوم عدم امکان مقابله به مثل و اتیان آیات در آثار حضرت نقطه مکرّر آمده 
 :است

لو اجتمعّن من فی ملکوت السّموات و االرض و ما بینهما ان یأتینّ بمثل ذلک "
 "الکتاب لن یستطیعّن و لن یقدرّن ولو انّا جعلنا هم علی االرض فصحاء بالغین

   )۲۲ ص،منتخبات آیات(
هر گاه کسی تصوّر در ظهور این شجره نماید بال ریب تصدیق در علّو امراللّه "

نماید، زیرا که از نفسی که بیست و چهار سال از عمر او گذشته و از علومی که  می
نماید  گشته متعرّی بوده و حال به این نوع که تالوت آیات می کلّ به آنها متعلّم می

نویسد بدون  ض پنج ساعت هزار بیت در مناجات میبدون فکر و تأمّل و در عر
 نماید  سکون قلم و تفاسیر و شئون علمیّه در علوّ مقامات معرفت و توحید ظاهر می
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که کلّ علماء و حکماء در آن موارد اعتراف به عجز از ادراک آنها نموده شبهه 
 )    ۷۷، صمنتخبات آیات (."نیست که کلّ ذلک من عند اللّه هست

منتخبات  (.مین مطلب متعالی را در دالئل سبعه نیز میتوان زیارت کردعین ه
 ) ۸۴، صآیات

 :االسماء نیز این آیات نازل در کتاب
و ان ما نزل اللّه علی محمّد فی ثالث و عشرین سنه لینزلن اللّه علّی فی یومین و "

و لعمر لیلتین اذا لم یفصل بینهما امراً من عنده انّه کان علی کلّ شئی قدیرا 
اللّه ان کنت فی ایّام اللّه من  اللّه اّن ظهوری اعجب من ظهور محمّد رسول یظهره من

المتفکّرین انظرمن ربّی فی االعجمیین کیف ینطقه اللّه باآلیات البیّنات یعجز عنها 
  ) ۹۹ ص،منتخبات آیات ("کلّ العالمون

 پیغمبر اکرم که مضمون مبارکش این است که آنچه در طی بیست و سه سال بر
اللّه  یظهره شود و قسم به من نازل شد در دو روز و دو شب از قلم حضرتش نازل می

انگیزتر  از ظهور حضرت رسول اکرم شگفت) حضرت نقطه(که امر حضرتش 
است، چه که حضرتش در بین غیراعراب ظهور فرموده و پروریده شده است، و در 

تعالی رسول مکرم را در سنّ فرمایند که خداوند  بیانی دیگر تصریح می
سالگی از بین اعراب مبعوث فرمود، اما حضرتش را در بیست و چهار  چهل

 .دانند انتخاب و اختیار فرموده است ای عربی نمی سالگی از بین آنان که کلمه
اللّه ان انتم فیه  و اّن امراللّه فی ظهور مهدیکم اعجب من امر محمّد رسول"

اللّه من االعراب بعد ما قد قضی من عمره  ه محمّداً رسولتتفّکرون و قد ابعث الّل
اربعین سنة انتم کلّکم به مؤمنون و موقنون و قد اظهر اللّه هادیکم بعد ما قد قضی 
من عمره اربع و عشرین سنة من الّذینهم کلمة من االعراب ال یستطیعون ان ینطقون 

قّقن الحقّ بآیاته انّه لقوّی مقتدر بها و ال هم یعلمون کذلک لیظهرّن اللّه امره و لیح
    ) ۱۰۴ ص،منتخبات آیات ("مهیمن محبوب

مفهوم این بیانات مبارکه در تمام ایام حضرتش و در جمیع آثار نازله منعکس 
در صحیفۀ عدلیه که از آثار اوّلیه و صادر پس از مراجعت از حجّ است .  است
 به منتهای رتبه رسید و قوابل به بعد از آنکه در ایام غیبت اختالف"فرمایند  می

 صفای مشعر توحید نزدیک گشته فرض است بر مقام رحمت خداوند عالم که از 
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جانب حجّة خود عبدی را با حجّت وافیه منتخب و اظهار فرماید تا آنکه سبل 
اختالفات را به نقطۀ وحدت برساند و همین قسم که اصل دین و اهل آن از عالم 

ه همین قسم آیات خداوندی هم از مقام حدّ بال نهایه ترقّی جسم ترقّی نموده ب
نموده فرض است که حجّت آن عبد از فوق عالم عقول که مقامات معرفت و 
تجرید است بوده باشد و از آنجائی که تصدیق این امر بر اغلب ناس صعب بوده 

 مثل این مقامات عظیمه را به مقام جسد کلمات آورده به شأنی که احدی قادر به
آن نباشد و حدّی از برای آن قرار نداده تا آنکه بر کلّ موجودات حجة مثل شمس 

چه بسیار عجیب است صنع رّب العزّة و چه بسیار تامّ است .  در وسط السماء باشد
قدرت او که در بحبوحۀ اختالف دین عبدی را از اعجمیین منتخب فرموده و لسان 

ی که احدی قبل از آن سبقت به مثل آن نگرفته او را به آیات مفتوح فرموده به شأن
 گرداند  نماید بال تأمّل و مسطور می و در هر چه بخواهد و هر وقت تکلّم می

نماید و نیست حکم  اللّه احدی فرق نمی از شدّت تشابه آن به آیات.  بالسکون قلم
ن که و بدا... آن مثل آیات قرآن، بل آیاتی است که حجّة دارد بر کلّ اهل ارض 

خداوند عالم کسی را منتخب از برای حفظ دین حجّة خود فرموده و حجّتهای 
وافیه و براهین قاطعه بر ید او جاری فرموده که در اعجمیین نشو و نما نموده و در 

و ... این آثار حقّه نزد احدی تعلیم نگرفته بل امّی صرف بوده در مثل این آثار 
د علماء بوده و هست و این نهج بدیع به ید گانه به ی ونه حال آنکه حروف بیست

احدی جاری نگشته و ممکن نیست هر گاه عالمی قلم دست گرفت و بدون اخذ از 
شود که امر بغایت، عظیم و صعب است،  اللّه بر فطرت آیاتی نوشت ظاهر می کتاب

از آنجائی که قدرت کاملۀ .  شاءاللّه و در حقّ احدی ممکن نیست اال من
 شئون الهوتیۀ عجیبه به ٰى و حجّت کبرمّ است، سوای این آیۀ عظمٰىخداوندی تا

روحی یقین نماید که این آیات به غیر اذن  صاحب این امر عطا فرموده که هر ذی
خداوندی در حقّ احدی ممکن نیست مثل آنکه در عرض دوازده ساعت یک 

تر  ن عظیمگردد و کدام حجّت از ای صحیفۀ محکمه بالتأمّل از قلم آن جاری می
است که انسانی به مقام روح مناجات که مقعد انس با محبوب است رسیده 

   ) الثانی فی بیان القسطاس بامراللّه عزّ و جلّ  باب،رسالۀ عدلیه (."باشد
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حال مردم از کسی که مدّعی "فرمایند که  و در توقیعی به خال اتمام حجّت می
تر است که در عجم   عظیمچه حجّت از این.  خواهند امری است حجّت می

خداوند عالم کسی ظاهر فرماید به لسان قرآن که اگر جمیع اهل ارض جمع شوند 
نتوانند حرفی از کلمات او را بفهمند، چه جای اینکه بتوانند اتیان به مثل نمایند 

به حقّ خداوندی که جانم بر ید اوست که اگر جمیع اهل ارض جمع شوند به ... 
اگر هم بیاورند کلمات مسروقه خواهد .  ورند عاجز خواهند شداینکه یک آیه بیا

از روزی که این امر .  بود، نه این است که بر لسان ایشان بر فطرت جاری شود
.  ظاهر شده عمل کلّ خلق باطل است االّ بعد از تصدیق و این حکم خداوند است

 کند هر کس هم تکذیب.  خواهد تصدیق کند از برای خودش است هر کس می
به حقّ خداوندی که لسان مرا به این علّو حجّة ... رسد  عقوبت به خودش می

فرموده که کلّ خلق امروز در علم نزد من مثل این قلم جمادی است که در ید من 
کسی هم قادر بر فهمیدن کلمات حقیر .  حجّت نزد هر کسی هست... هست 

قدر حّظ علماء عجز همین .  نیست که مقصود تدریس و حکم میان خلق باشد
گویند  اید که مردم کلمات باطل می آنکه اشاره نموده!  است و حّظ عوام تصدیق

اشاره به سورۀ توبه،  (اوّل در حقّ خداوند گفتند عزیر ابن اللّه.  رساند ضرری نمی
اللّه گفتند مثل آنچه در حقّ من گفتند، انّه لمجنون، و   دوّم در حقّ رسول،)۳۰آیۀ 

تصوّر نفرمائید ... لم بردّ ایشان نازل فرموده و ما هو االّ ذکر للعالمین خداوند عا
منتهی امر این .  که احتیاجی به تصدیق اهل بلد یا نصرت اهل ارض داشته باشم

آیات نازله از ید .  است که همگی تکذیب نمایند همین قدر که زمانی گذشت کلّ 
ند نمود و امروز نزد من حکم حقیر مثل قرآن خواهد شد و همۀ خلق تالوت خواه

امر .  سلطان با اخّس رعیت در یک صقع است.  افضل و ادنی ایشان سواست
هر کس سبقت گرفت فائز شد و هر کس واقف ماند مؤخّر .  بردار نیست حقّ بخیه

 ) ۱۷۷–۱۷۳، صص۹۱ شمارۀ ،محفظۀ ملّی آثار امری (..."ماند الی یوم القیامه 
 کیفیت استدالل به آیات

ا توجّه به آنچه از آیات نقل شد این مسئله مطرح است که کیفیّت استدالل الزامی ب
 اساس عرفان امر الهی را بر آیۀ ٰىحضرت نقطۀ اول.  حجیّت آیات چیستبه 

 وَجَادِلْهُم بِالٍّتِي هِيَ  ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"مبارکۀ قرآنی 
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استوار فرموده و حکمت را همان کالم الهی ) ۱۲۵ آیۀ ،)۱۶(سورۀ النحل ("حْسَُنأَ
عقاید علمای تفسیر، اعم .  اند و موعظۀ حسنه را به تعالیم و احکام توجیه فرموده

از شیعی و سنّی نیز حکمت را قرآن و یا ارائۀ دالئل منطقی و موعظۀ حسنه را 
نمایند، ولی  حکام و اوامر قرآنی معرّفی میاخبار انبیای قبل و امم گذشته و یا ا

جَادِلْهُم بِالٍّتِي هَِي أَحْسَُن را همان مفهوم مجادله و جدال متداول در علم منطق 
دانند که نوعی ردّ و جحد و مکابره و مباحثۀ لفظی و استدالالت  صوری می

 موارد به انجامد، بلکه در بسیاری کالمی است و عموماً به ایجاد یقین و قبول نمی
امّا در مورد جَادِلْهُم .  منازعه و تکفیر و حتی مضاربۀ طرفین منتهی شده است
در جواب .  سابقه است بِالٍّتِي هَِي أَحْسَنُ بیان حضرت نقطه بدعیّتی دارد که بی

مال جواد خوار و (یکی از معترضان که احتماالً یکی از سه نفر مخالفین ایام شیراز 
و انا بعزّة ذاتک و "اند به لحن مناجات چنین نازل  مودهصادر فر) همدستانش

عظمة اسمائک کنت معترفًا بالعبودیة و التقصیر فی کلّ شأن لدیک و استغفرک 
عما تکره فی سبیل رضاک و اتوب الیک کما انت اهله و مستحقه و اشهدک 
بانک قد قلت سبل الدلیل الهل المجادلة فی کتابک قلت و قولک الحق فأتوا 

مفهوم ) ۱۸۷، ص۹۱ شمارۀ ،محفظۀ ملّی آثار امری ("حدیث مثله ان کنتم صادقینب
بیان مبارک در حقیقت الزام منکرین و مخالفین به استناد آیۀ قرآنی است که اگر 
راستگویانید مانند این آیات و کلمات بیاورید و این نکته متضمّن این مطلب دقیق 

 آیات الهی نیست باید برای ابطال است که اگر کسی مّدعی شود که این آثار
ادّعای حضرتش بتواند مقابله به مثل نماید و کلمات و آیاتی بر همین سیاق و 

این دعوت به .  همین تأثیر و خصوصیّت ارائه کند، یعنی اتیان به مثل نماید
کید فرموده نه در دور قرآن و نه در ظهور  مجادله به طریقی که حضرتش بر آن تأ

 .آن را کسی نداشته استبدیع امکان 
انصف باللّه و زن بالقسطاس عمل المنکرین من اهل االسالم لو اّن الیوم احد "

ادّعی نعمة من عنداللّه و کان مصدّقاً لما نزل اللّه فی القرآن و کانت نعمته حجة 
یثبت بها ذلک الّدین القیّم هل یغنی احد ان ینکره الو ربّک االّ القوم الکافرین 

ی مبلغ ایمانهم و وزن ایمانهم اّن اعراب الجاهلیّه لما نزلت آیات القرآن انظر ال
 اتوا بقصائد حول البیت و انهم فو ربّک فی االیمان ال بعد من کفر اعراب 
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الجاهلیّه و لکنهم قوم الیعقلون و بالفرض انّ مدعی هذا االمر لو احد من اهل وراء 
 یجعلون انفسهم بمثل الذی بهت و جبل القاف فرض علی العلمآء ان  یجیبوه او

کفر فیاللّه بعضا من الناس آمنوا و بلغوا و هاجرواتّم کفروا و اعرضوا و اشرکوا و 
انّی طلبت منهم اتیان حدیث وحده و انهم ال یأتون و یستکبرون و اعانهم رجل من 
حیث انّهم مهتدون انصف باللّه ان الذی لو اردت منهم هو الّذی حاجّ اللّه فی 
القرآن من قبل باهل الکفر انظر الی دنائة مقامهم اّن فرعون لما ارادان بکفر بحجّه 
ربّک فأتی بشئی من السحر و انهم فو ربّک ال یأتون بحرف و یفعلون ما ال 
یدرکون فو ربّک اّن الیوم نار جهنم لمحیطة بالکافرین و انّی ان اقول کلمة فیثبت 

" س لیکذبون و یفترون من حیث ال یعلمونبها قسطاس العدل فی یدی و ان النا
 )تفسیر کوثر(

حضرتش به .  قاطعیت و اهمّیّت این دلیل محتاج به هیچ بحث و استداللی نیست
فرماید و همگان را از  نزول و انزال آیات و کلمات الهامی و لدنّی استشهاد می

صریح داند و بالصراحه به استناد آیۀ قرآنی ت قدرت اتیان به مثل عاجز می
فرماید که مخالفان اگر صادقانند باید به ارائۀ کلماتی همانند آیات حضرتش  می

الحقیقه حجّیّت آیات به  فی.  مقابله نمایند، و گرنه سر تسلیم و اطاعت فرود آورند
این استدالل ثابت و مسلم است، گرچه اهل خالف به جای آنکه به این رویه 

اند، همچنانکه اسالف فکری آنان  راض نمودهمقابله نمایند همواره به الفاظ اعت
 .  در بارۀ قرآن جسارت ورزیدند

و اّن الیوم انّی اری مقام بعض : "این استدالل بعینه در رسالۀ مبارکۀ ذهبیه نیز آمده
المشرکین فی االیمان ادنی من مبلع کفر فرعون النّه لما اراد ان یجحد حجة ربّه 

نّهم لم یقدروا ان یأتوا فکذّبوا الحق و جعلوا اتی بشئی من السحر و انّهم مع ا
الیوم هل یثبت الحق بغیر میزان ام ال فال شک ... انفسهم من قوم بور جاهلین 

بذلک اّن امر الحق له میزان من عند اللّه و اال لم یغلب الحق علی الباطل و اّن امر 
ه و ال یقدر ان یکسبه الذی کان من عند اللّه قد نزل اللّه معه عالمات ال تشتبه بغیر

احد من عباده فان کان شأن آیات اّلتی اکرمنی اللّه و جعلها حجّتی شاناً یمکن 
بالتکسّب فان اآلن قد مضت ثالثه سنة کیف لم یکسب احد بان یقدر ان یقرء آیة 

 بالفطرة و انّک یا ایّهااإلنسان فکّر لمحة انّ حروف الهجائیة یکون بید الکل و ان 
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م و یقول لو اجتمع الکل علی ان یأتوا بمثل کلماته لن یقدروا ان یأتوا و الّذی یکّل
ان یقدروا فکیف لن یأتوا و لم یأتوا فکیف لم یصدّقوا امراللّه فسبحان اللّه عما 

   )۱۶۶، ص۵۳شمارۀ ، محفظۀ ملّی آثار امری ("یشرکون
ر مقام اثبات هر گاه خداوند د.  نظر کنید در قرآن"فرماید  و در بیان فارسی می

و در ... به غیر آیات احتجاج فرموده شما هم تأمّل نمائید ) ص(نبوّت رسول خدا 
إِنَّ  أَوَلَمْ يَكْفِهِْم أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيَْك الْكِتَاَب يُتْلَى عَلَيْهِمْمقام کفایت کتاب نازل فرموده 

 و جائیکه خداوند )۵۱ آیۀ ، عنکبوتسورۀ (فِي ذَلَِك لَرَحْمًَة وَذِكْرَى لِقَوٍْم يُؤْمِنُوَن
تواند بگوید کفایت  شهادت داده به کفایت کتاب به نفس آیات چگونه کسی می

، منتخبات ، باب اول،، واحد دومبیان مجید (."کند حجّیّت کتاب بنفسه نمی
   )۵۶ص

هر ادیب "فرمایند   در رسالۀ عدلیه نیز حجت را تام و تمام میٰىحضرت نقطۀ اول
 که در فصاحت آیات مشاهده به طرف اهل بیان نماید امر را در مقام نظری ذی
هر .  و همین است دین خالص خداوند احد... بیند  الیقین می الیقین، بل عین حقّ

خواهد تصدیق نماید از برای نفس خود تصدیق نموده و هر کس هم  کس می
داوندی بالغ خواهد تکذیب نماید از برای نفس خود تکذیب نموده و حجّت خ می

اال یا ایّها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لَم یعرفنی فاناذا .  است بر کلّ عالم
اعرّفه بنفسی من احبّنی فقد احب اللّه و رسوله و اولیائه و من جهلنی فقد جهل 

رسالۀ  (."اللّه و رسوله و اولیائه و کفی بذلک لنفسی فخرا و کفی باللّه علّی شهیدا
   ) ۱۵۹، ص۸۲ شمارۀ ،محفظۀ ملّی آثار امری، مبارکۀ عدلیه

الّن اللّه قد جعل کلّ خیرٍ "... در خطاب به محمّدشاه از قلعۀ ماکو چنین نازل 
قد جعل اللّه کلّ ... احاط به علمه فی طاعتی و کلّ ناریحصیها کتابه فی معصیّتی 

 النّقطة الّتی ذوّت انا... مفاتیح الرّضوان فی یمینی و کلّ مفاتیح النیران فی شمالی 
بها من ذوّت و انّنی انا وجه اللّه الّذی الیموت و نوره الّذی الیفوت من عرفنی 

 ، صصمنتخبات (..."ورائه الیقین و کلّ خیرٍ و من جهلنی ورائه السجّین و کلّ شٍرّ 
سطوت و قدرت و عظمت حضرتش از این آیات به خوبی !  اللّه  سبحان)۱۴ و ۱۳

 .شود مستفاد می
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 داللت بر حقیّت دعوت مظهر – تأثیر آیات در قلوب اهل حقیقت و انصاف -۲
از جمله دالئل ظهور غلبه و قدرت و احاطه که بنفسه از آن مظهر "ظهور دارد 

وجود و مظهر معبود در اکناف و اقطار عالم ظاهر شد چنانچه آن جمال ازلی از 
مع ذلک به اندک زمانی شیراز در سنۀ ستین ظاهر شدند و کشف غطا فرمودند، 

آثار غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار از آن جوهر الجواهر و بحر البحور در جمیع 
بالد ظاهر شد، به قسمی که از هر بلدی آثار و اشارات و دالالت و عالمات آن 
شمس الهوتی هویدا گشت و چه مقدار قلوب صافیۀ رقیقه که از آن شمس ازلیه 

رشحات علمی از آن بحر علم لدنّی که احاطه نمود حکایت نمودند و چه قدر 
  )۲۶۳، قطعۀ ایقان (."جمیع ممکنات را

و چه نفوس قدسيّه را که جواهر عدل بودند به نسبت ظلم کشتند و چه هياکل "
.  بدترين عذاب هالک نمودند روح را که صرف علم و عمل از ايشان ظاهر بود به

 مرگ به ذکراللّه مشغول بودند و در مع کلّ ذلک هر يک از آن وجودات تا دم
و به قسمی اين وجودات را تقليب نمودند و تصرّف .  هوای تسليم و رضا طائر
اش مرادی نجستند و بجز امرش امری نگزيدند، رضا به  فرمودند که بجز اراده

حال قدری تفکّر نمائيد، آيا چنين تصرّف .  رضايش دادند و دل به خيالش بستند
حدی در امکان ظاهر شده؟ و جميع اين قلوب منزّهه و نفوس مقّدسه و احاطه از ا

به کمال رضا در موارد قضا شتافتند و در مواقع شکايت، جز شُکر از ايشان ظاهر 
 و اين رتبه هم معلوم است که کلّ.  رضا از ايشان مشهود نه نه و در مواطن بال، جز

چنانچه اذيّت .  ب داشتنداهل ارض چه مقدار غلّ و بغض و عداوت به اين اصحا
و ايذای آن طلعات قدسی معنوی را علّت فوز و رستگاری و سبب فالح و نجاح 

آيا هرگز در هيچ تاريخی از عهد آدم تا حال چنين غوغائی در  . دانستند ابدی می
بالد واقع شد و آيا چنين ضوضائی در ميان عباد ظاهر گشت؟  و با اين همه ايذاء 

و گويا صبر در .  ن جميع ناس شدند و محلّ مالمت جميع عبادو اذيّت، محّل لع
.  عالم کون از اصطبارشان ظاهر شد و وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود گشت

باری، در جميع اين وقايع حادثه و حکايات وارده تفکّر فرمائيد تا بر عظمت امر و 
ر وجود دميده شود و بر بزرگی آن مطّلع گرديد تا به عنايت رحمان، روح اطمينان د

 خدای واحد شاهد است که اگر فی الجمله .  سرير ايقان مستريح و جالس شويد
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تفکّر نمائيد عالوه بر همه اين مطالب مقرّره و دالئل مذکوره، همين ردّ و سّب و 
لعن اهل ارض بر اين فوارس ميدان تسليم و انقطاع اعظم دليل و اکبر حجّت بر 

 و در هر آن که تفکّر در اعتراضات جميع مردم از علماء و . حقّيّت ايشان است
، ایقان (".شوی تر می تر و ثابت تر و راسخ فضالء و جهّال فرمائی در اين امر محکم

 ) ۲۶۵ و ۲۶۴ و ۲۶۳قطعات 

 که خود مستفیض و متأثّر از قدرت استقامت استقامت و پایداری اهل ایمان -۳
ثّر است و در کتاب مستطاب ایقان در این مظهر ظهور است از دالئل بسیار مؤ

 :خصوص چنین نازل
و دليل و برهان ديگر که چون شمس بين دالئل مُشرق است استقامت آن جمال "

ّل اهل ازلی است بر امر الهی که با اينکه در سنّ شباب بودند و امری که مخالف ک
ت بود با  و فقير و عزيز و ذليل و سلطان و رعيّیارض از وضيع و شريف و غن

وجود اين قيام بر آن امر فرمود چنانچه کلّ استماع نمودند و از هيچ کس و هيچ 
شود اين، به غير امر الهی و مشيّت  آيا می.  نفس خوف ننمودند و اعتنا نفرمودند

الفور  مثبتۀ ربّانی؟ قسم به خدا که اگر کسی فکر و خيال چنين امری نمايد فی
الم را در قلبش جا دهی باز جسارت بر چنين امر های ع و اگر قلب.  هالک شود

مهّم ننمايد، مگر به اذن الهی باشد و قلبش متّصل به فيوضات رحمانی و نفسش 
آيا به جنون نسبت  کنند؟  آيا اين را به چه حمل می.  مطمئّن به عنايات رّبانی

 جمع گويند برای رياست ظاهره و دهند چنانچه به انبيای قبل دادند و يا می می
اللّه، در اوّل از کتب خود  اند؟ سبحان زخارف دنيای فانيه اين امور را متعرّض شده

اسماء ناميده و اوّل و اعظم و اکبر جميع کتب است اخبار از شهادت  که آن را قيّوم
يا بَقيَّةَاللّهِ، قَدْ فَدَيُْت بِکُلّی  ": اند دهند و در مقامی اين آيه را ذکر فرموده خود می

السَّبَّ فی سَبيلَِک و ما تَمَنَّيُْت إلّا القَتْلَ فی مَحبَّتِکَ َو کَفَی باللّه  يْتُو رَضِ لََک
:  اند و همچنين در تفسير هاء تمنّای شهادت خود را نموده." العَلِّيِ مُعْتَصِمًا قَديماً

فی سَبيِل اللّه َکما اَحَبَّ االَشياء إلَيَک  کَاَنّی سَمِعْتُ مُنادِياً يُنادِی فی سِرّی إْفِد"
فَدَی الْحُسَينُ عَلَيِه السّالُم فی سَبيلی َو لَوال کُنتُ ناظِرًا بِذلِکَ السِّّرِ الواقع فََو الٍّذی 
نَفسِی ِبيَدِه لَوِ اجْتَمَعُوا مُلوُک االَرضِ لَن يَقدِرُوا اَن يَأخُذُوا مِنّی حرفًا فَکَيَْف الَعبيدُ 

 لِيَعلَمَ الکُلُّ مقامَ صَبری "إلی ان قال " ذلِکَ و إنَّهُم مَطرُودون،لَيس لَهُم شأنٌ ِب الٍّذينَ
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توان نسبت داد که در  آيا صاحب اين بيان را می ." و رِضائی و فِدائی فی سَبيلِ اللِّه
در همين  نمايد و يا به غير رضای او امری طلب نموده؟  غير صراط الهی مشی می

گر بوزد جميع هياکل وجود جان را انفاق آيه نسيم انقطاعی مکنون شده که ا
   )۲۶۰ و ۲۵۹ و ۲۵۸ و ۲۵۷، قطعات ایقان (."نمايند و از روان درگذرند

آيا نبود که از قبل امر سيّد الشّهداء را اعظم امور و اکبر دليل بر حقّيّت آن "
گفتند در عالم چنين امری اتّفاق نيفتاد و حقّی به اين  شمردند و می حضرت می

مت و ظهور ظاهر نشد؟  با اينکه امر آن حضرت از صبح تا ظهر بيشتر امتداد استقا
گذرد که باليا از جميع جهات مثل  نيافت و ليکن اين انوار مقدّسه هيجده سنه می

و به چه عشق و حّب و محبّت و ذوق که جان رايگان در .  باران بر آنها باريد
با وجود اين .   و مبرهن استسبيل سبحان انفاق نمودند چنانچه بر همه واضح

چگونه اين امر را سهل شمرند؟  آيا در هيچ عصر چنين امر خطيری ظاهر شده و 
آيا اگر اين اصحاب مجاهد فی اللّه نباشند ديگر که مجاهد خواهد بود؟  و آيا 
اينها طالب عزّت و مکنت و ثروت بودند؟  و آيا مقصودی جز رضای حقّ 

صحاب با اين آثار عجيبه و افعال غريبه باطل باشند داشتند؟  و اگر اين همه ا
 ديگر که سزاوار است که دعوی حقّ نمايد؟  قسم به خدا که همين فعلشان برای

 فی اَسْراِر جميع من علی االرض حجّت کافی و دليل وافی است لو کانَ النّاسُ
و از همه گذشته، »  .قَلٍَب َينقَلِبُوَنوَسَيَعْلَُم الٍّذينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْ«.  االَمر يَتَفَکَّرُوَن

بايد ادّعا و دعاوی کلّ عباد .  عالمت صدق و کذب در کتاب معلوم و مقرّر شده
اين است که .  به اين محک الهی زده شود تا صادق را از کاذب تميز دهد

کُنتُمْ صَادِقينَ إفَتَمَنَّوُا المَوَْت«:  فرمايد می  اين حال مالحظه فرمائيد با» .ْن 
کتاب شاهد بر صدق قول ايشان است، چنانچه ديده ايد که  شهدای صادق که نصّ 

 غرف اند و به اعلٰى همه جان و مال و زن و فرزند و کلّ ما يملک را انفاق نموده
   )۲۵۲ و ۲۵۱، قطعات ایقان (."رضوان عروج فرمودند

رقّی نفوذ استمرار و دوام و ت ای که در این خصوص باید گفت  آخرین نکته-۴
سازد و این انقالب و تقلیب   است که قلوب مردم را منقلب میکلمۀ الهی

یابد و روز به روز بر دامنه و وسعت انتشار آن  روحانی نسل به نسل استمرار می
 به شهادت تاریخ، غلبۀ مظاهر الهی همواره از ابتدای ظهور منحصراً .  افزاید می
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 فقدان همۀ اسباب زر و زور و اسباب و متّکی بر قدرت کلمةاللّه بوده و با
امکانات فردی و جمعی قیام فرموده و در نهایت به تأسیس جامعه و مدنیّتی توفیق 

حضرت .  اند که ایجاد و ادامۀ آن از امکانات بشری خارج است و تأیید یافته
از خصائص حقّیّت مظاهر مقدّسه اینست : "فرمایند عبدالبهاء در این خصوص می

اگر .  ۀ مبارکه روز بروز نشو و نما نماید و ریشه به هیچ تیشه منقطع نگرددکه شجر
جمیع آفاق هجوم نمایند کاری نتوانند، بلکه درخت بهشتی روز بروز ریشه محکم 
نماید و فروع برویاند و شکوفه بنماید و ثمرات طیّبه به بار آرد، مثل کلمۀ طیّبه که 

مالحظه .  لسّمآء و تؤتی اکلها فی کلّ حینشجرۀ طیّبۀ اصلها ثابت و فرعها فی ا
البتّه بیش از .  کن که این سدرۀ طوبی چگونه معرض کلنگ و تیشۀ اعداء گشت

با وجود این هزاران، .  هزار شاخه و برگش به تیغ ظلم و ستم مقطوع گردید بیست
یع بلکه کرورها، اوراق و فروع جدید انبات نمود، تا آنکه در این ایّام سایه بر جم

سیا و آش به شاخ خرّمش به کاخ امریک سایه انداخت و بوی معطّر.  آفاق افکنده
این قوّۀ الهیّه .  اش بر استرالیا و اروپ افکنده گردد قریب سایه افریک رسیده و عن

 ."را چه قوّتی مقاومت تواند و این اشعۀ شمس حقیقت را چه ابری پنهان کند
   )۲۲۷،  شمارۀ ۶، جلد ءمنتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبها(

کدام معجزه چنین اهمّیّت و .  در ابتدای بحث ذکر ایمان و اعتقاد به معجزه شد
عظمت و حقیقتی دارد که نفسی بدون کوچکترین وسیلۀ ابراز قدرت بتواند در 

های متعدّد به مدد آیات و کلمات صادره از قلمش  های طوالنی و سرزمین زمان
ها را به تمکین و اطاعت از حقائقی وادارد که همواره   نسلهزاران هزار از مردم و

باید با گذشت و فداکاری و ایثار جان و مال و راحت و آسایش آن را بپذیرند و 
جو  ای است که همواره افراد حقیقت از این رو، آیات معجزۀ پاینده.  عمل نمایند

که " تحرّی حقیقت "را راهنما و راهبر تواند بود، و این نکته به تخصیص با اصل
اوّلین تعلیم از تعالیم روحانی امر بهائی است ارتباط دارد، بلکه تنها راه تحقیق و 

 .تجسّس حقانیّت امر الهی است
عارف معنوی .  مفهوم حقیقی معجزه بر اهل ایمان در سایر ادیان نیز پوشیده نبوده

 :حقیقی، مولوی، نیز به این حقیت چنین اشاره فرموده است
 روی و آواز پیمبر معجزه است  در دل هر امّتی کز حق مزه است   
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در آخر این گفتار هدایت و تربیت حضرتش برای اهل بیان در دور ظهور موعود 
شود تا کیفیت انحصار استدالل به  اللّه، نقل می یظهره اعظم، جمال قدم، یعنی من

 :فرمایند در بیان فارسی می.  آیات بهتر مفهوم گردد
اللّه احتجاج کند بر حقیّت نقطۀ بیان محتجب مانده از اعظم  سی بغیر آیاتاگر ک"

دلیل و ارفع سبیل اگرچه در هر ظهور کلّ شئون شجرۀ حقیقت مقطّع غیر اوست از 
بیند علوّ  مثل و قرین و شبه و عدل و کفو، ولی چون اکثر چشم قلوب ایشان نمی

 بفهمند بتوانند، لهذا حجّت را آن را و در آیات بنحوی است که اگر کلّ خواهند
لعلّ ... اللّه در حقّ او لم و یم گفته نشود  یظهره واحد قرار داده لعل ظهور یوم من

اللّه محتجب نشوند بشئونی دون شئون آیات که اعظم حجج و  یظهره در ظهور من
و ظاهر است که بعد از غروب شجرۀ حقیقت احدی ... براهین بوده و هست 

   )۸ باب ،۶ واحد ،بیان فارسی (."یات او اتیان نمودنتواند مثل آ
من یدّعی امر و لیأیتنّ بحجّةٍ، علی اّلذینهم : "االسماء نیز چنین نازل در کتاب

یریدون ان الیصّد قوه ان یأتون بمثل حجّته فان اتوا فاذاً یرفع کالمه و هم یغلبون و 
 فالوصیکم یا اولی البیان ان االّ بدون ذلک لم یقطع کالمه و الترفع حجّة ما عنده

ال تقابلنّ احداً االّ بمثل ما عنده ان انتم تریدون ان تغلبون و االّ بغیر ذلک یثبت 
  )۹۳، صاالسماء مستخرجاتی از کتاب ،منتخبات آیات (."الحقّ و یفنی دون الحقّ

ا سدّ اللّه از این تعلیم که راه هر گونه مجادلۀ مذهبی و عدم تحمّل و تجاوز ر تبارک
 .نموده و روش صحیح بحث و جدل را تعیین فرموده است

 
  يادداشت
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