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	��ۀ ����  

�ش ر���ن ا��� ��� از دور ا�م �����دد و از ا�+ رو، �"!   �(��م )'& !%ّ�ت �"!  از �,
�0"�6� ;�:(�،  ،ا�+ �1"�9. ای �6+ ا�� �6"5� و د4"!3 ا�م ا�3 2�� و /0��1� /.�ه

4= !%ّ� و )"0& را ��رد 6�ر�� >�ار �� 6� آ<"ر �6"5� !:3%  2�� و 0"ر �@'%� �A�B! و �Cد
�� 9D��E4ّ  �9 ��@"ی آ!�" /F! 92 �@2)&0"( +HHّ%@ّرات ا��9�ّ ا!�%"ق ) ا���K ار�را �" ا�'.

�� �C)"0.�ّ  �9. د �آن، �4@ "� L%0�� E�M:� N��O0 94 وPQ0 9� ،وه�دازد �� �م3 ا/R . در
�دا)'+ �N5":� 9  ا�+ �1"�9، در �"رۀ !�"ز �9 �0ّ�د و 0@ّ�ع روشR در �@HH%0 ی و�C"ی 0(:�

�تT2 �� UO�  P�! �@4د V�  )�A.)۲د ,�ا
  

��  ����م �
� ��ّ�ت، ��� ا�
	�د �� ا�� �� )'�ت �&ّ%$ آ�"�� ! ����ی ��د 
.�د�$، از و+�ه ا(�(�  و ��4دی ا�
	�د ا(3م ���2� ��ای ���1 ا���0� ����ث 

�� �=%��� �80%���ن، >�آن را )	4	
� �789 ��. ا(5  $��  دا� ای از ا)<��� را 
$ آDر ا(�B=C ،5? �� ا�A$ >��@ ا+�ا و ا1?ام ��ای ���1 ا���0� ا1��ا�4ّ�1ت  F1ا ؛

�� $4�GC ��3)م آن ا�%C ��  $��� �Bرد ��4ز ��ع �H� �C ��م ر(
��4? ا(5،    �J در
 �� ،$K�� ��1ی ا$L	� ف و$N دارای �� ا(3م و+�د دارد و B�P Q4Nر د�O�ی 

���@ ا(5 �� .�دد و �� وا>S ��اK $N$؛ ا(3م د���R���� 5 و   S<ا�$ وا�C . ا��
��ای ����4Tن دارد �ّ�� U=4
��، ا�
	�د �� ���C 54ّ%C+�4  اّول آن :ا�
	�دات دو �

��ای �5�1�X و  �C$4	� �3� و��� در �Y1�% ا(�3� ا82�  آزار �����4T� ا(5 
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?U1 ارC$اد �&�0ب  ز�$.� ��� �� �T���$؛ ]��ا ا>��ل �80%�4 �� ا�� �
�� �	�9 �[�ات « )�K.)۳د �� �� ��_�ع �� ^��5 ��ّ%� ا(5 C ،�4ا� U`>� ا��

���3ً از �<$�O� +$ا �� ��ای  )۴(».(�زد ا(�3� و ���T� را  �� در آن �Y1�% ا(�3� 
.4��$، ا�� ا�
3ف ��4 ا�� ���T� و د���5 ا(3م  Cّ$، �=�زات ا�$ام را در �[� �%���

0
�ده. ��$� @T�0� �%ّ'
�B� Yرد �C @��< �X�c�Cّ+� ���رت از . ای ��ده ا(5 �
����4Tن و ^4"����4Tن در (�ل  �4��34دی   ���%C e0f۱۹۲۵�	�N$ی ازدواج 

4�ف K��L� U4ّ� ا(5
  )U%>&� k)ّ�C.)۵ ا(

�
Kا�� ��_�ع در ر ���%
�� �� �80%�4 و  ای از �4lGC ��(�L�ات ا+  R��N
����4Tن ا��ا�� ا�=�م K$ه و �	�Lد از آن C&	74 در ��Lص دmLّ�C @�A و 

oده، !"ر�������4Tن ا��ان  �48� p4��C 5)ه ا$K ن داده�H� �C . ،��1�9� ا��
�=4
�  �� ��ده  ��دن )'� ��_�ع ���C«.4�ی  �  ّ�ت �&ّ%$ در q4_�C و ا1ّ

�� �T���  )T�( 5����.«)۶? اNّ%54ّ ا(�C 5+�4 �$اوت �80%�4 �� ا�� 

3م �C�� �� 5�0%54ّ �3وه، آ�lر +1$� _ّ$ ���� �T��Cًّ� �� ��ا>m رّد اّد��ی ا( ��
�� ��ا�
	�د �� ��C%54ّ  :دارد �<� از آ��� در آ^�ز �m89 ا��Pر �� ،اf @r%1� ..�دد 

N%�ن �4?ان ا�%�ن �� و)$ا�54ّ ا�4ّ�1 �� ا�
	�د �� +��ن ��$،  )'�ت �&ّ%$، ��
�� ا�� )	��7 را �<� �Kد، �%�. ا��ی >�9� و ��ّ� ا(5  �0�� �N  ان او را�C

��د  �	ّ8C 80%�ن� .�N  �
��"K $� �� �ّ$�� ��ّ�ت �Kد �� (��   �0�  �N �4J
��ذب ا(5 $ و t�D"C د� ،$N�Cّ$ و �  u48�C ۷(.+$�$ را(  

��، ا2�ار �� ا�
	�د ا(C�� �� ��3%54ّ را �� م آندّو   ��Cان �� Bvر ا�ّ� �$�� ��
�� ا2@ ا(�(� ���T� در �Bرد و)$ت و ا(
%�ار اد��ن آن را ]��  ،�N�H$ه �%�د 
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�`�ب در(� ��د ��(�م �� �FاmN ا��0ن. ��د (wال �� 
�ن ا(%54 در )�4N)۸( 
��$ّ	� ����ده ا(5   �+ّ�C ا(5، �� ا�� ��_�ع �	4�9C اد��ن �� .ای 

 Y� او �� د�$.�ه �J�.8� (ا�f رگz�د���5 �%��� در >N m8� �Y از اد��ن 
دN$، ��ا7f ا(5؛ اّ��  �� آن را �� ا�� ���T� ار��Cط ��) Religions 352)(+��ن

�� >�@ از آن �� �&ّ		�4 اد��ن  �&{ او ا�� ا(5  �
�ا�$ ا�� ����م و)$ت د��
$ (wال ��ّ� را ���$ �9�ح (��5J ،$���F������4Tن  ا(w) 54%ال ��. را  ��  $�

��3� و �	C$4� (�زش آن �� �� N�P� ا�
�f3ت  ��4 اد��ن ا(�J  ،5 را  ��F���
�� @Lf و @ّ( ���OJ $� .�HJ در ا�� �
ا�$از و(N�H� S4$ه  ا�� ��_�ع، و>

�� � و)$ت ا(�(� �]� �� H� �� �Kد، ��دام �� ،�T��� Gر($ �� �["U�ّ ا82� ا�� 
�� 5�1�X� اد��ن �`>� ،$��� �� ا�� . ای ��ّ+� ا(5  از +w) �8%اAت ا(54% 

$ از ��_�ع �"��ط ��Cر���د، �K:  

q40� ت�'( �� ��د�$ و ��7fّ �� درک ا�� اّد��   J	$ر v�f$اران ا�� اّد�� (�� 
�� �0� �$ا ا(5C؛ �� ��  ؛ا1ّ�ّ  � ا(5 � )'�ت �&ّ%$ ����C ا�� اّد��ی ا(�3� 

0
$؟N ه$�z.���� ���د ا5�ّ   $�$K �%48�   )N( )۹%�ن �F�G(ا�� ����م 

5f�.  $Nار ��ا�ر(� >"�  )B�.)۱۰رد دّوم در ا�� �	�B� �1رد 

  

  ا�م و )"3�ّ.0

�� 5�H� اب?(رۀ اB) �8�J Uّ�ت از آ��� �
� U�ّ"]� �� �� ��ن «: .�B$ .4�د   ��
��ن ا� �<ّ@ K�ٍء  ا� و ���C �&ّ%ٌ$ أ�� أ)ٍ$ ِ�� ر+�1<� و1<� ر(�ل ا1ّ�ّ  � و 

0ّ"��، ���ی ���C در ا��» .��%48�� ���
U ا�.  �� �اf  ،@r%1�. ا(5) آ�"��(+�  �
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�)�� �40�C و �%+�C �� �8� ��mNF در (�ا(�  >�آن k)ّ�C او ��ای �80%���ن (ّ
ک ا(40�C ،5� ���2� ا�� آ�� را ��4ن �� $ +��ن ���4ر و �3�:  

$ی ُ���) ��  �
. �Cان 4J?ی �� آن اzfود ���@ ا5) و د�O� ��K، �%د �� ۱۱((و>

�م (��5X� ن راA�)ر ��A�v U808) ،$%ّ&� ت�'( . �H4%N $�48 �$او��C

��د، اّ�� �� $Nا(5 و ��ا �ّ%
ا��Lر و >"ون  .$ از �&ّ%$، ! ����ی ��XاN$ آ�0�$
ی ا�� ��_�ع دارا. آ�$ه �� �
�ّ<"�� و �8L&�4 ��4ز ��اN$ دا5K �� ! ����ان

  )Holy Qur'an, 1069; fn. 3731. (ا(�س �&<� و >��B ا(5

r�$( �� �r(��� �4� ا�Kره ��J ا��  �80%�4 در ��f �� آ��� �در �[ ��  $�
$ �<`U >�آ�� ��0�$ت ��� :» A �ُ�ّأ 

ّ
Aوَن ِ�� ��(� إc�N �ِ1?%� ��� �8ّ�ُ أ�5َ ِ�ّ

  )Concordance 6:335()۱۲(» .��ّ�ُ ��$ی

�� �ّ$Q4N $�$� �C ! ����ی N�P� �$او�$، ) 
�د )�f �ت �&ّ%$ را در ز����'
��د�$؛ �$او�$ ��  tدر ر� ��NF� تAت و �=�د�f3
�H$ه ��د و ��س از Kّ$ت ا�

  )۱۳(.ا� ��&�ت و)� را ��4HX� �%C$ �&ّ%$ ر(�ل

�� q4_�C ،ه$K @	� ر"ّ>� ��  �r�$( ،�ًf�'�  $%ّ&� ت�'( ���OJ ��  $Nد
�� �4��� >�@ از ا��Hن ��د�$ار��Cط  ��  �� ��دی �4�HC �� ،د و ! ����ا�� را   $�


%�ن ������) �ً��"	C  در �آ+ Y� ای�� k	f R��+ 4$ وHX� �%C�� ای ]��� را
�K�. 5KاF. 0
� و �� «: )'�ت �&ّ%$ f���د. ای ��>� N �+آن آ ��
�C�� �
0N �  ّ��� ر(��1 )۱۴(».ا1ّ ��ط  اش �� 4L�C@ �� ا�� f"�$��ن، "� �8�0�

�� �� q4_�C ،د�K ��  $N�42  در ا��«: د�C @%ّ>� ،�%ّ
�ان �� �� ���� ! �+
@ و ��K<�ه د���5 ا�=�م ��

ّ
��ر�N را در ��ی �=8 �� آ�"��  ��  K$ه   R��دN$؛ �
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 @4%>C 4$ه و)�� ��

� K$ه؛ اّ�� �� ا���) �ً=�c$C ،م ��ّ�ت�	در � �f3)ا k)ّ�C
  )H�. «)Friedmann, Prophecy 54$ه ��د

 �� ��  50N ?4� �آ��ادی از آ��ت >$�C �40�C �� �
�� 54ّ%C�� �� ��3)د ا�	
ا�

��دن ا(3م ا�Kره دارد @���   :C%�م و 

 ا��$ّ1 �$ا� ا�(3م
َ

  )۱۸ /�%�ان آل( .إّن

�
َ
8fَ �ً4َ� ا�(3َم د� َ̂  u
  ) ۸۵ /�%�ان آل(. ..ُ�	َ�َ@  ِ�ُ�   َو َ�� َ��َ


� و َر_4أ�41م %�� �>ُ4
َ
8�َ 5ُ%%َCو أ �>ُُ<� د�َ

َ
1 5ُ8%َ�ُ<ُ� ا�(3َم د��ً أ

َ
1 5ُ .

  ) T��/ ۴$ه(

�
ّ
8� ُ� 1��ُِ�$ٰی و د�َ� ا1&7ّ 4ُ1ِ[ِ�َ�ُه َ�8� ا�$ّ1ِ� 

َ
Fی أرَ(َ@ ر(�1

ّ
  )Nُ .)��BC/ ۳۳َ� ا1

� )'�ت �&ّ%$ �� ��ان آ�"�� ! ���� و �� ،�C	�رن و ! �(
O� ا�� دو ز�4
C�� �� 5%54ّ و ا�&�Lر.�ا�R م �� ��ان وا��40 د��، �� B8�Cر �O�K� ��0ا(3

�=� �� �>�.�ا�� �%��ِ� ا��� ا)�د�{ ��NF� را �  Y� ا�� �� در . (�زد K$ه 
��  (�� �� ،ا�� �	��1 �� ا�
	�د ���T� را  .�دد   �_�� $�$+ ��BJر�J ی��Kد ��

L�ِی )'�ت ��ب و )'�ت ���ءا� ����ث � @>4N ر ا�1� درB�P �N�]�
Fی A آ�� �1«ا�$ و ��ز K  �N$ه

ّ
$ K$، �� ا�2ل �	C$4�  )۱۵(»إ1� آ�ِ� ا1Nا�� �N�P

�
��دن ا(�3� � R���� ط �� ز��ن ا(5 و�� �� ا(3م �� ��ان آ�"��  ا1ّ�ّ�ة 
$Nا�1� ا���9ق د U1?��ای آن. د���5 �  �T����� �C  � ا�� ��_�ع از د�$.�ه ا�� 


L� در ��Lص �41��C ا�� ���T� در ��Lص X� �&4_�C �4ن�.�دد، ا�
$ا  ��4ن 

�"�� _"Dرت ��   .���$ )'�ت �&ّ%$ و >�آن 



 

297 

 

  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    نگرش بهائي نسبت به ادعاي خاتميت در اسالم   

�8%�ت  �`�ب آ(%��� و �L&�«آ�lر ���C �� �T%�م و+�د، >�آن را  cّ���� و �X?ن 
�� از N�LC ���.ّ�ف و �Cّ$ل ��Lن و �&��ظ ���$ه و �Bرد l	� و ... «دا�$  ��» ا�1�

�� @��� �� ر���5 ا)
�ام و B� ��">Cرد f&� «، و N� ��0� ���$ آن را »��K$ ا�
%�د 

   ) B�P۱۰۴ر �$ل ا�1�، ص (. دN$» و C&	74 >�ار

�C ،�T���$ی، و1ّ� ا�� fا �<�K ت�'(�� q4_  �T����� در آ�lر   $Nا(3م �� «د
���`� 
"�� در+� �Bرد ا5��N... )۱۶(!  %�ِ� آن �� %�  �� �ٰ
>�ار » و+�ً� ِ�� ا�1+�ه )ّ


� ا(5f�O� .) م�� ��P $< ۲۰۹ ا1%��4د، ص (  


��8 از +�8%X� U4ّ1��
%ً� از )'�ت �&ّ%$ �� ا1	�ب �
ّ
80� ،�T���: در آ�lر 

��د K$ه و )'�ت ���ءا�  )K()۱۹%� )	4	5(و  )�C��()۱۸ ا���4ء( )۱۷(،)ا� ر(�ل(
$ۀ )'�ت �&ّ%$ و 4lGC� و ���ذ ا��Hن را ا��  >ّ�ۀ �
&ّ�ل�.��� �Bرد (
��� و  

$ C<"�� >�ار ��Nد.  

»OJ ��ّ�� و >$ری �Cّ<� در ا2&�ب �	f U9�>�ن �%�  "H� ت��+ S4%+ از ���
4�
H� U4ّ)$< و �ت ���4ّ0 �� ��&�ت $
H. آن )'�ت، ��ک و �	ّ$س 

 @ّ� �� ��4 1	�ءا� ��د، K ?T�f$�$ و از  >�@ از U%N اN@ ارض �� K�ف 1	�ء 
$
H.  S9	�ن ؛اN@ ارض �J 4$هK �J  ��]� @ آن��	در � �� ا�$ 

ل ���OJ +�ن ��rر �� ذی  )۱۰۶ا�	�ن، ص (» .f���د�$ ا1=3

.���  Q4N) ۴۰آ�U ((Bرۀ ا)?اب  �Jن در ��Lص و�lق و ا�
��ر آ�U >�آ�� �$cج در
���T� در ��Lص  ؛YّK و C�د�$ی �504 S_�� 74�9C ای��F1ا ا>$ام ��+@ 

در  ،ا(
%�ار B�Pرات ا�4ّ�1 ��$ از )'�ت �&ّ%$ �� ����م �
��در �� اذ�Nن
�C�� $%ّ&� ص�L� 5)ا �  ّ�در ا�� �	�م، �	U9 آ^�ز ���رت از C&848� . ا1ّ
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�8%�ت �9	� و �
��دل در ��Lص  �`�ب ) �
�(و ) ��ّ� (ا(
��ده از   �
در �
  .ا(5

  

  A"رع ا�م در �1"م !%ّ� 

و د�O�ی  )۲۰(��ّ� : در >�آن، ��ای ! ���� ا�1� دو ا392ح ا(
��ده K$ه ا(5
�U%8 ر(�ل  ۷۵�U%8 ��ّ� در  )۲۱(.ر(�ل . ����C ا(
��ده K$ه ا(S_��۳۳۱ 5 و 

 �O�$>� 8%� را �� +�ی� $ ا(
��ده ��ا��� �80%�4، ا�� دو ��ن ؛J  در ��
�� �� �U��r ا�
�اف ا(5 $ �� ؛��Kدت دادن �4? �B. :»ا� 

ّ
Aا�1 إ A �ّ�� ًا$%ّ&� ،  

�ان �"�� )'�ت �&ّ%$ در ا�� در )�1�» ا�� ��  .ا� ا(5 +�، ر(�ل 

�� (� ا(
��ده از ا392)�ت ��ّ� و ر(�ل �
=�Dز از  }&�۵۰ k)ّ�C ل�) 
�4 �
�ّ$د �9�ح ��ده ا(5<�H
��د  ۱۹۲۴در (�ل  .�0 ِو�40Y از ا�� �["�� د�fع 

�� در >�آن ��4 ��ّ� و ر(�ل و+� C%��? و+�د دارد.  

�
Kدر �$ا�5ِ ر ،��Nرع و ر�K م�	ت �&ّ%$، ر(�ل در ��)' �7 �[�v  @>ّH
ای �
  )Muhammad 172 . (از �%��$.�ِن او، ��� ا���4 ا(5

 ��  ،�
�D"ُNُ ���8%� �� و�40Y ��ا7f ا(��C ،5وت ذ در �Bرد ����� �
%��? دو 
)'�ت ا��ا�4N را ر(�ل ��Xا�$ه �K،  �>8%�رد؛ ]��ا >�آن K$ۀ �fق را ��دود ��

� �� �	4$ۀ او، ��ّ� �%$Cً� اّ�� �� �&L�ًا، ��ای ا���4ی . 2�fً� ��ّ� ��ا�$ه ا(5�
��U%8 ر(�ل، ��ای ��د � )'�ت �&ّ%$ در دDران �$��  ا(�ا4T@، و N%�اه �� 

ل ) Nabi 802 ( @�ِ)Introduction 147. (ا(
��ده K$ه ا(5 A$
و +��ی N� دو ا(
�� $fاد�
�8%�ت � �� ا��   $� .�f �=4
�� .4�ی �� اr%1@ +��ی �  $�او «: 
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�U%8 ر(�ل و ��ّ� >�H� @T$ه ) )'�ت �&ّ%$( آK<�را C Q4N%��?ی ��4 ا�� دو 
  )Qur’an 27(» .ا(5

�8%� در >�آن  ا�� �<`� را �9�ح �� ،�� در ا�� �	��1 �� �� (� د41@ ا�� دو   ��[�)

3ً �
��وC� دار�$��� ��د�Nی c��.  
  

  

0���0 0"ر. ۱�a4  92) �ّ%! ) ر��ل(و )�رد ا�'("ده وا>  ��� �!�A 

�� ا�� ��ان در �$��  )'�ت �&ّ%$ در دDران �ّ<�، ��ّ� ��ا�$ه �H$�$، در )�1�
 �ً��"	C۳۰ 5fر ر�� �� . $8�ِ8ِ=4���C در �Bرد ا��Hن ��  t4_�C �� ��)Bijlefeld( 

�� در دDران �ّ<�، ��ان ر(�ل«  � ��%� �+ّ�C �
����C در �Bرد  f�'�، ۱۴ً�، و>
f��F� ،�
fر ر�� �� ا392ح ��ّ� و ر(�ل را ��)'�ت �&ّ%$ ��  �Cان  
� ا�� �["ّ�� 

��ر ��د، �&ّ		ً� ��40ر د�Kار ��  �� �N 3ً �� +�ی���  )�K. «) Prophet 16د 

�4$ �����8م ا(5GC در �   C ا�� @�Aل ��. د A$
�� در دDراِن >�@  �4=8�ِ8$ ا(  $�
 �� ��K $4د GC ��ّ"]� ا�� �� �� ��د  �4J $L< ،ت�=N او�$، ر(�1� را �� از$�

��ده ��د�$ ��ای   5f��cد �
KF. در Sن و +�ا�A�)ر ���) �� N%�ن ! ��� 
���1<�، ا(
��ده از ��ان ��ّ� در دDراِن ��$ از . اش ����ث f���ده ا(5 +����

�=Nا�� �� �
H4� $4�GC �� ت �� ��4ز $
0N �4Nا��و  )۲۲(�� ا��اب از �0@ )'�ت ا

 S<�� م و�	� S�
ّ1�� �%4Nا��  .�	�رن K$) (���()'�ت �&ّ%$ در (ّ5 ��ّ�ت ا
  

۲ .�!�A و ر��ل )�ا!�ه �92 !%ّ  ا;�ادی 

��ح، ا��ا�4N، ا(%��4@، ��	�ب، ��(ٰ�، c�Nون، داود، (48%�ن، ��خ، �zراء، اّ��ب، 
�� >�آن   $
0N �)��� $%ّ&� 04ٰ� و�ه، $N4$ د%�C Rٰ4&� ،�4ل<?( ،����
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 ً�%4	
��ر �� ��ان ��ّ� را �0 ا.� �� ا�Kرات ^4��0
	�4 را �4? در . ��د در �Bرد آ��� �� 
 ،�Cان �� آن اzfود؛ ]��ا در >�آن �[� �4O"��، اSH41، ا��48، �1ط، ��(� و ز�"�� را �4? ��


�  آ��)��f ه، در$K ره�K3ً ا�< ��  R��4از ا�� �C $J �� آ��� را �� ای و+�د دارد 
$ .4�ی �� آDرد و �
4=� وا)$ ���4�Nُُ� ا1<`�َب و ا1ُ&<َ� و «: Cَآ ��F

ّ
اوY�1 ا1

  )۲۳(».ا1ّ�ّ�ة

، )دو ��ر �� c�Nون(���رت ا(5 از ��ح، �1ط، ا(�f،  �ٰ)�� ،@4�%�(5 ر(�Aن
m4�K ،q1�2 ،د�N ،�ٰ04�)۲۴( $%ّ&� در ا��. و �ان  ا.�� �� �� +� ���(� را 

و ��(� را �4? ) ا�41س(�C �48ا��4 ا� ا�$، �H%�ل (�]��، �� ذ�� K$ه )۲۵(��(�48

��4?ا� �.  


�ج
�� �[� . �Cان از ا�� �f�(5 ا���4 و ر(�Aن �� د(5 آDرد �Nی اّو�4ّ1 را �� ا(
��4 ��ّ� و ر(�ل �� �� ا�� �["ّ�� �
��>�ً� �� ا�� . و+�ه C%��?ی و+�د دارد ،ر($ 

�� ا��4 &L�ًا از (U13 )'�ت ا��ا�4Nوا>�54ّ � � GC ،$
0N� $ �� دد�ا�� در . .
�� �f�(5 ر(�Aن ��K@ (� ر(�ل  �� ) �Nد، q1�2 و m4�K()�1� ا(5  ا(5 


�ده K$ه)�f Sا��+ �Oای د����� C%�م ا���4 ر(�ل . ا�$  ا�� �<`� �4? وا_q ا(5 
 �ّ�� �N ��  $ �ای ر(�ل �C �ً�ّB< ،504	5�B و GC ��ا�$ه �H$�$؛ F1ا ا�� �["ّ�� 

�� N� ر(�1� ��ّ� �504، �� �&�  ��� ا�� ،<� آن�3وه، f� U4ّ_�  ���K .د ��
�� �Nد، q1�2 و m4�K ��ّ� �$ار�$؛ N%�ن  �J ج ا(5؛�

Bvر  ��ّ+�� >��@ ا(

��4 از ���(�  mCا�ن �� �A�)اد ر$�C ،و_�ح آ�$ه �� �Oد� S�� ��$J در ��
�� در >�آن ��زل K$ه و ا�� ��_��� دارای اNّ%54ّ ]��د ا(5 ��ده .)۲۶(   

$ر  m1 آن+��"! U�ّ"]� ��)Parrinder( �808) �� �ّ�� ان�� �� ای از ا���4  ا�� ا(5 
�� در  ا3vق �� ــ ���دی، �40&� و ـ) Prophetic religions()اد��ن ���ی(�Kد 
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��ا ا�$؛ در )�1� ــ N�P� K$هـ ا(3م �� $ی �� N� اّ�
�، دارای ر(�1� ��د N ی اد��ن
�� اد��ن(ـــ و اد��ن K�ق دDر  3	�) (Wisdom religions (5ـ)ه ا$K ده�
)�f ?4� ــ .

)Jesus 43(  
  

۳ .34ّ  :C"ی ا!%�" و ر���ن در �'+ >�آن )d�eّ�"ت و ���cر

�� >�3ً ذ�� K$، ��ّ�ت در �4�اث )'�ت ا��ا�4N و ا�3ف ا��Hن ا(5 و  N%�ن Bvر 
�N �� �]� �� �4J  �� �`�� دارد  �� ار��Cط �?د�<� �� 2&� و  �� آ��� ��زل ر($ 

  :K$ه ا(5


� ا1ّ�ّ�َة وا1ِ<`�بِ�ّ cَّذ �f �<��ت(. َو َ+8�َ�/ ۲۷(  

� ِا(�ا4Tَ@ ا1<`�َب و ا1ُ&<َ� و ا1ّ�ّ�ة� �4Cَآ $	َ
َ
  )�4l�+/ ۱۶(. و 1

��  k�C�� �4ّ�� U)$ّ	� ن�
�� ! ����ان �
�ّ$دی �� � �3وه، در >�آن آ�$ه ا(5 
$
0N : �&2 �� �4Nا��، )'�ت ��(ٰ� �� BCرات، )��� ���vر���N ()'�ت ا

. )'�ت داود �� ]�Bر، )'�ت �04ٰ� �� ا��+4@ و )'�ت �&ّ%$ �� ��ِد >�آن
$
0N ��1ق ا�r4� از �HX� �O8%+ �� 
�ک ا���4 ا�� ا(5 H� UL4L� ،�ًf�'�:  

��ُ<َ�r4� �  ّ�  )۷ /ا)?اب(. َو إذا أ��F�َ ِ�َ� ا1ّ

 �َ  ّ� �Lّ$ٌق  و إذ أ�Fَ اُ� ��r4َق ا1ّ
ٌ

�`�ٍب و )<َ%ٍ� lّ� +¦ءُ�� ر(�ل  ��ِ �>ُ
ُ4Cَآ �%ّ
َ
1

 �ُ
َ
�ّ�ُLُ
َ

َ
ّ�َ و 1ُ�ِw
ُ

َ
  )۷۵ /�%�ان آل(. �%1ِ َ�َ�ُ<� 1

� را �C ?4$ا�� ��ا392ح ر(�ل، ��ارد ��4ّ  $��� در >�آن K q�"LC$ه  اّول آن: 
�� :» 

ٌ
$ و �4? از آن ��ّ�  اش �%@ �� او در �	�م و�4@ +���� )۲۷(».و 1ُِ<ّ@ ُاّ�ٍ� ر(�ل�  �C

�ان �%��$ۀ �$او�$ �� (�ی اّ�
� 54ّ1��ّf دارد؛ و در ا�� �	�م و   آن� �� ��
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از ���س ا���0� ��ا(
� . و_�54ّ دارای ا>
$ار و ا�
�4ر �&L� �� f�د ا(5
$، �� او ا�%�ن آDر�$ و از �$ ��Nا د�f ش�. �� �� او  او�$ و ر(��1 ا�v��K 5د 

$��%� .5��v$م ا�5 و ��v8%�ت ا�����C در ار��Cط �� ر(�ل ا(
��ده K$ه  ۲۸ ،
�� ر(�ل   �D§.� د�O� آن. و1� )ّ
ٰ� �� Y���C در ار��Cط �� ��ّ� ا(
��ده �H$ه ا(5

 ا3�َ1ُغ ا1%��4«: آDرد را �� ��د N%�اه ��) �3غ ���4(
ّ

A(�ل إ�8� ا1ّ�۲۸(».و �� (  

  

  ن آ4@�هر���


� �<`U آ�� آنf�� @)�4 ا���4 و ر� �T���0$.�ن �B� �� �� ��Cوت ��ّ%�   Uا�$، در آ�
ُ<� ُرُ(ٌ@ ِ�ُ<� «: از (Bرۀ ا��اف �� آن ا�Kره K$ه ا(5 ۳۴ َّ4َCG� ��ّآدم إ �� ��

�C4ُ<� آ��
َ
  ».َ�ُ	�Lَّن َ�8

ُ<� را ّ4CG� Uر در ا�� آ�B�F� @�f ��
�+%�4 ��$ی ^"� ���اّ�� ��0ّ"�� ا(�3� و ا
��ده ل  A$
��  �HX� از ���رK �C�v� دا�0
� و ا( �$ «ا�$ ّw� @�f ده از��
ا(

�4$ و C	5�B ����م K�v� ا(5GC ف$N �4ّ�� �>ُ َّ4َCG�. «)Moayyad, Historical 79 (

�)�� ،5
ّ
��ده ا(5 ت را ا���8� ا�� ���ر �$�� �8  �%+�C ���. :» ��A�)ه ر�.  �N

��4$ K%� را���ی ) ۳۴۹(» cآ UX0� و در)Arberryا)��4ً� «: .��� آ�$ه ا(5 ا�� ) �ا.
$��4� ��A�)را ر �%K. «)۱۴۶ (و+�د  در ا�� �v�K اض �$��� �� ����م�
+�، دو ا�

ُ<�. دارد َّ4َCG� ��ِّا ��"� @�f �� �
�Bر ا(�5 ا��اد اّول، ��z� Uر در آ�B�F.  @�f ا��
�l 3l UH�c در ) أ ت ی( �'�رع از @�f و>�ع �� 51 Aا(5 و د R��� �<�� @�f از

�4$ در ��f َ�ّ4َCG@ را در ) Kassis, Concordance xxviii(آ�$ه دارد GC و ���0$ ��ن
$ >�ار ��

َ
�ّw� 54ّ�_و $Nآن ا��. د�در > �N ز�� @�f ���.،  Uرۀ ۳۸در آ�B) ه از�	۲۹(�( 

q4&2 آن �� �&�ی U%+�C �� 
� ا(5 آ�$ه f�. N� آ�� K%� را از (�ی «: C� B2رت 
�� ا��  )N ��.«)۳۰$ا�5 ��اN$ آ�$ ُ<� ا�� ا(5  َّ4َCG� �v�K U%+�C �� اد دّوم�ا�
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�%+�C  Uآ� ��B� ی�N۳۴ ا��رۀ اB) از�=� p<�
� �ً	9� �
�Kد؛  �� ف �� و_�4ّ
�� �$او�$ ]��ا در ا�� 51 دار�$  Aا�� �<`� د ���� در آ�$ه  ،+�  ا)
%�ل داده ا(5 

 Uآ� $��� �Oدر +�ی د� �� $ K$ در )�1� N�1 ا���0� ����ث ��ا��ای �� ��A�)ر


� ا(5 )۳۱(از (Bرۀ ا)?اب ۴۰KاF. �ر �  ����v�< 1� را�%
�4 ا)J.  

 �v�K ادات وارده �� ����م�ا� �رات و (���Kادی از ا$�C ط �� درک�ا�� آ��، �

��در ��� �Nه و ا�� �<`� را �� ذ$K �Tآن ارا�در > �� C� ا(5  A Aر  دDد �� (�زد 

  .ا(3م دارای �ّ$ت ز��ن �&$ودی ا(5


	ِ$��نَ0�َA ٌ� و�وَن (�َ"�ِG
0�َA ��ُ
ُ
  )۳۳ /ا��اف(. و 1ُِ<ّ@ِ ُاّ�ٍ� أَ+ٌ@ fَ©ذا +¦َء أَ+8

 ِ�   )۳۲()۳۸ /ر�$(. `�ٌب 1<ّ@ِ أَ+ٍ@ 

�� و ��0�َ
Gِ�"ون
َ
ٍ� أَ+8 �ن(. ��7ُ�ِ0Cَ ِ�� ُاّ�َ�w�/ ۴۳(  

 Q4N $5 ر(�1�، �$او�KF.از در $�� $�$	
�� �� �'�fً�، >�آن �O�ش ���(� را 

�د و �ّ$�ِ� N� B�Pر +$�$ی را �Bرد X0%C� و ا(
�?ا )�f $Nا�X� ی را�Oر(�ل د�

$، ("ز�� �� >�ار ��Nد $�:  

4ّ�1��ِ�ِت fَ%� ِز1ُ
� Tَ¦+ �%ّ�ِ ٍYّKَ �fُ<� ِ�ِ� َو « @ُ�< ��ِ �ُ)ُ�� �>ُTَ¦+ $	َ
َ
1

 �ٰ
ّ(  �َNُ ��َ �ُا 
ُ

@ّ'ِ�ُ Y1F�َ  
ً
A�)اُ� ِ�� َ��ِ$ِه ر }َ�َ��َ �

َ
1 �
ُ8<ُ Yَ

َ
8Nَ إذا

  )��w�/ ۳۴()۳۳(» 0�ُِ�ٌف ُ���Cب

����ا ِ�ِ� 0�ََ
�zِؤن«  
ّ

A4ِ�� ِ�� ر(�ٍل إCG� ��« )��/ ۳۰(  

�3م آن  U23� ���� ا392)�ت ��ّ� و ر(�ل در >�آن  ، (� د41@ �%$ه و+�د دارد 
��ر ��ده K$ه  �� ?��%
3ً �
��وت و ���� �8%�ت ��ّ� و ر(�ل در : ا�$ �� B2رت  اّول، 


� ا(5؛  دDرانfر ر�� �Nی �
��وC� از ر(�51 )'�ت �&ّ%$ در �Bرد ا��Hن �� 
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�� ا�� ����D در  
�دّوم، ���(� fر ر�� $؛ (ّ�م، ا��  ،�Bرد آ��� �� Cو��
�
�L4L� �4ّ�� ��  �
fر ر��  �� �Cو��
�Nی �&L�  ا392)�ت در او_�ع و >�ا�� �

  )f ��.)۳۴�دی در �Bرد �X�c�C 5�ّcB�G� ��ّص ا���4 و ر(@ ا(5

��ده ��4 ��ّ� و ر(�ل ا(
��ده  ?��%C از �T���0$.�ن �B�  �J �.ا �� ا�$؛ C%��?ی 
ای ��ای  ا�� C%��?، و(�84 )۳۵(.ا(5، اّ�� ^� �&��0� �� �ً�1��K �_$ه ا($4��5 

�� ا.� �J )'�ت �&ّ%$ آ�"�� ��ّ� ��د�$، اّ��  q4_�C ا�� �<`� �� د(5 ��  $Nد
� ا(3م آ�"�� ! ���. K%�رد B�Pر ر(�Aن آ�$ه ��ای ��ع �H� را �&
%@ �� ،>�آن

ل آ��� در ���� ر(�ل ���د�$؛ اّ�� A$

� ا(K�� د  از�	
�Nی +1$� _ّ$ ���B� �Tرد ا�
�� ا�� C%��? . وا>K S$ه ا(5 �� �<ّ"رًا ا��Pر K$ه، ا�� ا(5   �Cدا�	
از +%�8 ا�

 �
Kری دا��
�%<� ا(5 ��ای ا���4 و رA�)ن >�@ از B�Pر ('�ت �&ّ%$ ا�
��ط ا(5؛ ]��ا �� B�Pر ا��Hن  ،��K$؛ اّ�� �� B�Pر آن )'�ت"��� �1 A$
د�O� ا(

$K دو �0$ود �N 51�)اب ��ّ�ت و ر�� $ �در GC) ۹۶، اl� ا�B!"4ر، ص ��C%54ّ. (ا
ل، )$�{ ]�� �	@ �� A$
��ّ�ت و �wّ(�0ت ر(@ اC�� �� �� ��1%�  :.�دد ا�� ا(

5f�� .�� آ�$، �� ر(�1� و �� ��ّ�  ،��$ از $Nی ��ا�ل در (. ای �� ! ����	�Finality  

���T� ا�Kره �3وه، ا��  �� )۴اl� �Bری، ص S_�� ر در�>Kآ p<�C �� �1$+ �lا
�� �� $4�GC ر ��$ی ��د�lاز آ ������ )'�ت ���ءا� در   $��� )'�ت    $�

$%ّ&�$�$4HX� �%C�� 51�)ً� �� ��ّ�ت و ر		ص . (، �&ّ ،��=� �l�4ن، اT���۴۳۶  (
��د  �4Nرد �&{ ��اB� در ا�� �X� ًا در ا��$��.  

�C�� �� ی�Oش د��O� 1ا Uآ� U�1�9� رت از��� �  ّ�ّ۴۰  �� �+ّ�C �� اب?(رۀ اB) از
K .��1�9� �4�ا�k �<�ن و ز��ن �"���v ا(5J �� ن�H� او_�ع و  ای ��  $Nد

�� او را  ،ا)�ال ���رت از �5�0 دادن ا�ّ�ت ]�$ �� )�ر�l �� )'�ت �&ّ%$ ا(5 
$
f��F� �.$ز�$��ا�"f �� . ح و  ۴۰ ا1ٰ�  ۲۰آ��ت�K اب?(رۀ اB) $�[ �.$و�2 ز�



 

305 

 

  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    نگرش بهائي نسبت به ادعاي خاتميت در اسالم   

m�� از آن ا(5  ۴۰)�2@ ا�� دا(
�ن، ��� آ�U . ا(5 )۳۶(و ازدواج او �� ]��(
04
$ و �� ا�� C�f m4C�_4ّ » أَ)ٍ$ ِ�� ر+�1ُِ<�«�� )'�ت �&ّ%$ �$ر ]�$ �� � U

�� 5lراD 7�"v ّ�ت از�
�� �� ا�� در ��A ذ��  N%�ن .(�زد )7ّ �0� ارK$ را � Bvر 

��دK$، ا�� از  �%4Nا��   )�42�L�.)۳۷ت (U808 ��ّ�ت ا

�v ?O41 }&�Tّ�ت ا�� آ��< U9	� �� )'�ت  ا�ّ�ت ،� )�ل ا�� ��_�ع ا(5 
�� در آ�4C،  ا�� آ��ت ا�� �<`� را �c ?4و�K �� ،�&ّ%$ ا(5 �� ا�
`�م ��ّ�ت (�زد 

�� وا(U9 وAدت آ��� ��ده �0���ا�$ه $؛ و F.��Kاری  ا�$ ��م �N ����$ �� ��م �$ر�Kن 
�� �&ّ%$ ��ا�$ه �Kد، ]�$ �� )�ر�l ��ا�$ه K$ از آن ز��ن، ]�$ �� +�ی آن $�[ �� .


 ۳۵او از )$ود f��F� �.$ز�$��ا�"f �� �� �� (�ل >�@ از آن، ��>��  $�[ ،$K �
اّ�� ا�� C   � و C&ّ�ل �� �� f"ز�$��ا�$.� او 4lGC�ی .Fا5K  ؛K$ �&ّ%$ ��ا�$ه ��

4N �� �� وQ  ���� در آن ��>S �� دUN و+�  �%4��4 آن دو f 54ّ%4%2 و  �۶۰&5�ّ و
۵۰ �� Yد �?د��� �%�ی ����89ب ���د �lا ،$�$K . �� 2�fً� ���� ��دآDری ��د 

5f�� �4ن )7ّ �� ا�� ����م ادا�����ن «: ار��Cط ���� ��4 آ��� و+�د �$ارد و ��   ��
 Lings, Muhammad (» .ا1ّ�ّ  � ا� و ���C �&ّ%ٌ$ أ�� أ)ٍ$ ِ�� ر+�1ُِ<� و1<� ر(�ل

213- 4(  
  

  A"رع ا�م در �1"م )"0&

�� ���رت ��N �C%�ن �� >�3ً ذ�� K$، ا)�د�{ ��40ری و+�د دارد  ا1ّ�ّ  � را  Bvر 
�� �	ّ8C ّ�ت�� �
� �� 

ّ
�� �<� از �����  دالC ،54ّ1��ّf Y� م�`
$؛ اّ�� ا��)�
� (

�8%�، . ا(5 ��د X�c�C� ا�� c���� ���4� و ��C(4� د�O�ی را �4? در ��C  3ًذ� �� .4�د 

�� ��  .�Kد ذ
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� C'%�4 ا�
��ر �� و(�84�� �� �

�م و �%�Bر (��X�  ای �%���5 از ��ز��ای 
50N ?4� آن m(�2 3عvّون ا$� �f�P =�ز��دن ^4��در �"�0
�ن >�@ از ا(3م، . 

 از ��� و ���C �� +�ی ا�'� ا(
��ده ��) �� ��  $K�� ر��
. �4HX$ $ �� �$رک ا�
.��� د(5  �N ای _%��5 )�» ��ل و ا��ال از��K$ و  �Bرد.� ا(
��ده �� از آ��� 

m4C�C ا�� ��، $
K$ه دا��48$ را �� � 
� ��� و ���C . �	� >�@ و K�4ر دا
در ا�
 m(�2 �4رات
��د �� ا�� �XK وا+$ ا� ��?N�K U1$ و �$ر� �� �Oد� �XK

��� ��د را �� ��ان ��Hن ا>
$ار �� )'�ت  ،اf ،@r%1���ن f�. ا82� ��� ا(5

   )۳۸(.��(� (��د

��د و آن را ��ای ا�� ا�?ا�@، ���� �� از ا�
��ر Aزم ���Bردار  ای را �� ��م آ)�ب +�@ 
) ���(� � را در ��رۀ ��Cـا)�د�{ �۳۹( �1�9(.�Kد، �� ��� آ)�ب �%�Bر (��5

$ )'�ت �&ّ%$ ��4ن ����� )'�ت �&ّ%$  ا�X� ،@r%1ری K�ح �� f� ؛  $Nد
�� ا��   $
�. 0�B$؛ �� �� او � ��B`>� 4?ا�����ای  �� ا��Pر f @��%C���د 

$K�� ��� �� م�
X� �� F1ا، آن )'�ت در . �<`�ب ��ا�$ه ��XاO� $K $N� آن 

� N=�ت، ���ی �	�ه�N رت  (�ل��� �� �� آن ) ا� �&ّ%$ ر(�ل(ای ا�
�4ر f���د 

��د�	 �
0� � .)Allan, Khátam 1103(  

�C�� رت���ه �� $N�H� ب�� Y4)3� . �Kد ا1ّ�ّ  � در ��ارد �
�ّ$د در ا��Kر 
��Fی ِ�ِ� «ا51�0ّ1 از )'�ت �&ّ%$ �� ��ان ���K  �0�ی از د��ان ا��4ّ �� ا

ّ
ا1

$ ��د �� )۴۰(»�
� ا� ا1ّ�ّ  � ِ�� >��8 و ِ�� ��ِ$ه� .�� �ً&�B8C ،54�B�Pر ا���4  ا�� 

� در ا��� @�f از �� �ی ����ن  ��$ از )'�ت �&ّ%$ ا�Kره دارد، �� �&�ی �� �+


� 4J?ی �0
��د �%�f�� د�K .�� ح�ل را �9�%
� f"�$��ن ا�� ا) �8%� (�زد  � ا�� 
�GC� $ِ  ($4(او ��� «�� ���ی B� �� . ��N ($K%�ن �F�G. (»��د را �� آ���  ا�� �["ّ�� 
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$ �� آ�GC� U )'�ت �&ّ%$ ��ای از (Bرۀ  ۳۷ $ ا���4ی (B�P �8ر f���د، �¬ّ�َ
�� �� َق ا%ُ1�f :»�48)َ�����f�2 $ت ا(5 

َ
  .»َ�@ ٰ+�ء ��1&7ّ و $ّ2َ

�C�� �� �� ا�� ا�
	�د و+�د دارد  
ّ

��دِن )'�ت �&ّ%$  �KاN$ د�O�ی دال �  ّ�ا1ّ
$H� �
f��F� ���%� و �

ّ
8� �Bر در �	��$، در K�). در اّ��م اّوU41 ا(3م �� Bvر F� �

 �4Cا�X1ا�رت �4����42 �C �� ��)�N��� ��"
���� در  ��)  !�دازد، ا����4$ۀ ��0ّ� 
�� ��ّ� ا��م ) �K���)	�Lد او «: .N $�B=�ی در.5KF، �� ۲۰۹(�ل  ... ا�� ا(5 


"�� ا���4 ����  )�۴۳۹	���C�� $K��. «) ،$ ا���4 ا(5، ��� او 

��� را  �H� �40�C ،54%َ>ُ1ا U4%K�N ص�L� د در�� �40�C 04� در	ش ا1��cB�ا
��4ن ��  $�.  �Cَ�� ان��� در آن �� )'�ت �&ّ%$ �� � ا���cBش در 40�C� �K�ی 

)�Cِ�� �� (�� ،ده�� �� ا���B. : �4$ ا���4ء ا�Kره  ��Cُِ� ا���4ء �� ���ی �0� ا(5 
 َC�� �Oف د��v ده؛ از�%� �

"�ِ� آ���(�� ) +%�ل ا���4(ا���4ء �� ���ی  �را ��� (

�� ا�� �["ّ�� را Friedmann, Prophecy 57 (}�$( GC. (ا(5  $ �q�"2 د�O�ی 
�� �� �� �0ب ا(5 � �H��� �� ،$� $�B. :» @<ُ) �ّ�C	�C��   A @) ا1ّ A و �  ّ�ا1ّ

) آ�"�� ! ����(�Cا�$ �� ���ی  �%�+�  ا1ّ�ّ  � در ا�� ���رت ���C )۴۱(».��ّ�ُ ��$ه

"�� ��ّ� >��@ درک ا(5���4، ���1ِ �&�ی �B�Hر  K�� .�N$، اّ�� �� ����م J

m8�rّ1ا ،�f��
�م 5��) و  ۴۲((،X� ا���4 را �� �0� ا(5   �Cِ�X1د، ا�� $	
��
L�ی ا(5� m4��C 54ّ وLXK ان از 1&�ظ���� ! �ِ�"
�� ،�Cَ�X1ا) . ،�ا4�1

	�ل در �Friedmann, Prophecy 58(  

�یl در �$ح و �� ��  ���C و ��� آ�$ه، �� �[� �� )��C)۴۳(4�ی  �� آن ا(5  
ّ

ر($ دال
�C�� ردB� در �Cو��
� �4���C زBN ،در ($ۀ (ّ�م ا(3م �ٰ
ّ( 5K�4ء و+�د دا��Aا .

�f د�$؛�� �4�، �� دcون ا)�د�{ �"Dّ�� �4? راه ! $ا ��C ا�� �ری از )'�
�.  ،@r%1ت ا
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�� ا30ّ1م �	@ �� �8ّ� ��48 ا.�  )۴۴(».ا1ّ�ّ  � و أ�� ���C ا�C�� $%ّ&� �  ّ2�1«: .�دد 
�ی ����ن و آ�� ���� �� �ًf�2 �C��  د را�� �� ��د، ��4ن )'�ت �8� را 

�C�� �� �  ّ2�1ا  U�4K $��	� 7�v �� ��د در )�1�  ��ا�$؛ ���OJ ���$ درک 
0$ ا���5 +��1 �� ۱۱ ا����4ّ، ��$ از آن )'�ت،� ��K$�$ و �� �� �	4$ۀ  ��� 

�، �5f3 ��$ از ا��Hن C$اوم ��ّ) U<�f �N 5؟f��  ن�.$0�B� �4، �<� ازJ
.?ارش ��  �� Aت _%� )$�r� را  Aد ،�T�����ده، �Bرد �&{ ��K�4د ! ����   ن 

��«: در ا�� )$�{ آ�$ه ا(5. دN$ >�ار �� 0
� و �0=$ی N ���� ! ��"آ� ��  ��

�، آ�"�� �0=$ ا(5 ���. «  

ل �� A$
�، ا(Kوc  ا392ح �ا. ��  $��� ا�� ����م درک ) آ�"�� �0=$(
��  �1�	���� p<�C ا�� ،$K $Nا�X� �
�� در دDر ا(3م �0=$ د�O�ی (�� �Kد 

��4ن K$ه ��K$ ا(5؛ �O� آن �l در +�5 �$ح و ���� ا�� ����، ا392ح . 
�C��  ���  ّ  � �� ا��ا1ّ  $ �>�@ از ��د را �Bرد GCا��م، ا���4ی  ��ّ� �<`� را+S ا(5 

m4C�C ار داد و �� ا����4 � ،>H ! ّ�ت ا���4ی�� �� "�0
�ن �1� �Nص � از ا�L�
�� �� ��ّ�ت آ��� ا�%�ن   $K �
��د�$، ��ا( �
f��F�� 4%� راNا��ا���4ی (U808 ا

�، ص (. �D�4ر�$Kوc �l54ّ، ا%C��۳۱  - ۳۰(  

��ای ���C در >�آن ��4ن K$ه ا(5؛ در �<� از آ��ت �� �3وه ��  ��8
X� ����� ،

�م(K�اب ("!�4K$ه X� (در ��م  $Nو ��ا"f ار را��O� اHC �� ا� ا�Kره K$ه 
  .ا(5 )۴۵( )�
��� ���H�)Y0$ و ا�� K�اب 

�3م آن  U23�  از 1&�ظ �C�� U%8�  ��  و >�9� و+�د دارد 
ّ

0
$ل� $Nا�K ،��
C�)��5)ده ا��� R���� ی آ�"�� و���اردی . � و د��4ی، ��ای �80%�4 اّو�4ّ1 �� ��

�� آن 
ّ

�� و �=%��� ا)�د�{ و+�د دارد، دال"� Y4)3� �� در ا��Kر   �C�� U%8�  ��
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�ی �� ��» $ ّ�ِ¬�)7�
"�� ا���4«ا(
��ده K$ه و ������ C=848� » )ا���4ی (���را » 

� ا(5Kدا.  

  

  

)� ن ��مA"رع ا�م �9 /@�اg۴۶(ا(  

�C�� ص�L� در m1�^ و �
0+�� q4_�C  �� ���T� آن ا(5  m`� ا1ّ�ّ  � در 
�(� >�آ�� ا(5 ،)'�ت ���ءا�K7 ���د	ّ&C . ،$%ّ&� ت�از ا�� د�$.�ه، )'

�، آ�"��  آ�� ا(5 �� ا�� آ�"�� ! ���� >�@ از ��م 
ّ
8� �� در ا�� د��4ی Bv �� ،���fر 

$K�� ���� ! .���%=�  �ّ1ت و�4$ه را )'	�ا��  �� 
ّ

ا��ا�   ای از ���S >�آ�� دال
.�د ��(? ��ی f�ا�N آDرده �`�ب  �� در  $cج ا(5 )۴۷(ا�$ � :) k)ّ�C �آ��< F�¦�

0$ه اzfوده K$ه ا(5�B�(.  

4��C� و  )G��()۴۸ �[�4()'�ت ر(�ل ا��م در >�آن �=B�P ،$4ر ���رک را �� «
ٍ@ �� ا1 %�م  ���4CG"آن ��م �4Xf را ��م 

َ
8Pُ �f و "و  )۴۹("ا� Y�ّc ء�+

 ً��ّ2 �ً�ّ2 Y8%12ّ��ً "و  )۵۰("ا �>T f �42�C���ده و در  )۵۱("�	�م ا1ّ"وح و ا3%1
ا�� B�Pر ا�[� را  ؛�� �� >f m8�>�ن ��(�م و ���2ف) ��( ���Uر�  ۀ(Bر


�ده ) ر(�ل(�� ) ،�
H.  �N�P �4	��) �41�)?از ر�ل و ا�%��� +@ ا  �r1�l
f �42�C���ده ا(5؛ و �4? در �2&�ت N%�ن  )zّ�f")۵۲ز�� �1�rٍ{ "و �� ��4ن 

�"�� �� ا1	� ،(�� +48@  )۵۴()آ��  ��م( )۵۳()�[�4  ��م( :Uب ��%4ا�� ��م 
�� ��م( )۵۷()ا1ّ$�� ��م( )۵۶()ا1	���4 ��م( )۵۵()ا� ��م(� 
 )۵۹()اL�1@ ��م( )۵۸()ا1ّ
و  )�4f e��()۶۳ ا��ی(و  )۶۲()ا�A� ��م >'�( )۶۱()ا1ّ
3ق ��م( )۶۰()ا1&0�ة ��م(
�ّ@ اّ�ٍ� "و  )۶۴(»�	�م ا1ّ�س 1�ّب ا�4%1��1( C�ی ا1=��ل "و  )C�4l�+")۶۵�ی 

��م ا°ز�f "و  )۶۷("ا1&�0ب ��م"و  )C")۶۶&���0 +��$ة و C �N%ّ� �ّ� ا0ّ1&�ب
�4%P��  �+�f �� 7�2� ا0ّ1%�ات و �� f� "و  )۶۸("إذ ا1	�8ب 1$ی ا1&
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 �� �Kء ا�
ّ

Aرض اAو  )۶۹("ا"  @ّ�  S'C ار_�5 و �%ّ� ��_�� @ّ�  @NFC
��� و و_S ا1<`�ب و +�ء "و  )۷۰("ذات )%@ )��8%ّc رBاK�>5 اAرض �

4�� ��1&7ّ و �A �N[8%�ن���ا�$ه K$ه  )۷۱("��1ّ�ّ  � و ا�Hّ1$اء و >'� 
����دا، ص ( ».ا(5  S�v ،S�$� ن�٢١١ -١٢>( 

�� )'�ت ���ءا�  +�m1 آن)�C�� �  ّ�
� �� B�Pر ) ا1ّ��Kرا از 1&�ظ ���د
$ ا� ار��Cط �� ��مNز، :دD"ا�  U��� » ا� و ���C ا1ّ�ّ  � و1<� ر(�ل «�U%8 ���ر


�� K$ )۷۲(»ا1ّ�س 1�ّب ا1��1%�4  ��م �	�م«�.)۷۳(  

<� ا�� ��م ^4� اّ��م ا(5«
ٰ
�	�م ا�� ��م N�P� و  ،از �
�C�� 54ّ%. و1

 ».)7ّ �� را�5 ا>
$ار از �H�ق ا�� N�P� و H�ُ�ق. ��ّ�ت �
� ��H� .$Kد
  )۳۲۰، ص۲آ��ت ا�1�، ج (

�� �%C�� �� در e�c�C د�
ّ
8� �� )'�ت �&ّ%$ �� �Y دDر  $، در  ا�� ����م HX�

�� u48� �)�>و ا�� $�$K �4v از ا�� آ�� �X4K �4� وK �4)��C $��� . در
t��  �^3�1ا���%=� ��ا(5، )'�ت �&ّ%$، ) ع( ای از ����4ت )'�ت �8� 

�%C�� ه �� آن$Nای آن د��$ه ��H. �� از >�@ از آن )'�ت ��ده و   �J  ��  �J


�� K$ه، K �42�C$ه ا(5  ) ۱۰۹ا3�1^�، ص  ��k)ّ�C .)t ا��Hن �

��  در ]��رت ���U )'�ت ا��م �8� �4? ���4� ا(5 ��9ب �� )'�ت �&ّ%$ 
�� $�B.:  

ا� ���C ا1ّ�ّ  � و (4ّ$ ا1%�(�48 و ��2ة رّب   ا30ّ1م �8� �&ّ%$ ر(�ل« 
ا� �8� و)�4 و �?ا�T ا��ه و ا�C�X1 1%� (�7 و اqC��1 1َ%�  ا1��1%�4، ا��4 

@�	
   )۷۴(»...ا(ُ
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�C�� ��4 ازK Y4)3� �� درک cB� �� �4X8C ی�4��C �� را �  ّ���  ا1ّ  $��%�
 �Cآ �

ّ
8=C ل�%
�� q4_�C �� ؛.Fارد �� �$او�$ �� اTّ%� �� و1ّ� را ��زا)cB�  ��  $Nد

 U�4Pر ا���5 �� وD5(د�Aآ��ت ا�1�(و ) و U��>� ����� �40�C ($د��.    :آ^�ز 

ا1ّ�ّ  � �� ا�
�� ر(4$،  ا1ّ�ّ�ة �� �� )'�ت �&ّ%$ ���C ��$ از دDرة
� دDرۀ c 5��>( 5&C �8�fو)��� ا��م دوا�� ��A�1رةاDا��م د ،�Nزد

  �K ...(Spiritual 58)د ^��K ،m"وع ��

� در ��Lص ــ � ��� >�T  ��م دوازد�N ـــا>�ای �$�ـ در ���1�9ت اcز�$ۀ (�
�� }&� �
H4���د . �Kد ����د��Dری ا(�3�   $N�4م ��ا< �LXK ،}7 ا)�د��v

»�4� U4 ا+$ادی ــ �� ��م او �4? �&ّ%$، �  $ـــ ��� ��د و  ر(�لـ ���$ اش  $Nا� ��ا
�� از B+ ،�8Pر و �4$اد �%8ّ�  ���1 را از �$ل و داد �%8ّ� ��اN 5��) $N%�ن Bvر 

��د و ا>
$ار ا�1� را ) N۷۱%�ن �F�G، ص (اTّ%� » اf'ِ@ «او  )۷۵(».�د�$ه ا(5 $Nا��
5��) $Nار ��ا�<��)'�ت ا��م +��� �2دق ـــ ا��م ) N۱۶۲%�ن �F�G، ص . (

�5�4 ���س �� ا��م دوازد�N را ا��ـ �&�ۀ �HK ــ �� q4_�C ���. $����f:  

�4$ و او ��اf $N���د�C $Nری ��اB� ا ِ�� «: از د(5 اوFN ه �$ا�؛FN
3C :»��Fوت ��اf $N���د و او ا�� آ�U >�آ�� را» N$ا�
� و ا��ه

ّ
�������Y  إّن ا1


q، آ�U ( » ...ا� اّ�%� ������ن f رۀB)۱۰) (Sachedina, Islamic 162(  

�`�ب +$�$ی ��زل ��اf $N���د �<`m1�+ U آن  ،�T�< ،��>��T �� ا>
$اری +$�$، «: 
��د  $Nو �[%� +$�$ >�4م ��ا $�$+ ���`�. «)Sachedina, Islamic 175 ( اّ��، ا��

�"و K$ه، ]��ا >�K @T$ن >$رت �e0 د���5 Dc ��4K S��� ������_�ع �� ا�
	�د 
5 دارد �N �� ا�
	�د ا(�C�� ��3ا(3م ��ای ا��م دوازد���� �  ّ�د�fع �&ّ$�4l . ا1ّ

�� >��T ا�� A�ّ&Cت را �� ا>
$ار ��U�BN ا�1� ا�=�م ��اN$ داد . ��4K ا�� ا(5 
ل �� A$
�� از �v e4K  �P�&1�(� ا(  $�»�%� e0� آ��� ا(3م را  $� ... �>8�
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���<�، آ��� )<��5 وا>�� و ا42@ و H� ��"&C$ۀ ا($N%�ن �F�G، ص (» .�3

۱۷۶(  

 �� �� ا�� C�m4C، )'�ت �&ّ%$ را از د�$.�ه U�4K دوازده ا����، از ا�� 1&�ظ 
ا1	���4، >�4م >��T و �8vع دDر +$�$ د�� در  آ�"�� ! ���� و ر(�ل >�@ از B�Pر ��م

��د ا�$، �� c e�c�Cو)��� ���1 ا���0�  �	ّ8C �48)�� ا���4 و �C�� ان�C . ت�'(
B� �4رد (
��� >�ار داده���ءJ ت �&ّ%$ را�ً� )'		�8ُة و « :ا�$ ا� �4? �&ّLّ1ا

Fی ِ�ِ� ا�َ
5ِ�َ ا1ّ�(��1 و ا1ّ�ّ�ة 
ّ
� و �"ّ�� ا��A ا1

َ
Y « )۷۶(»...ا30ّ1ُم َ�8� (4ّ$ ا1��1

ُ
1G)أ

 ...YTِا�و ُ(َ� YTِ�4أ�� �َC�� �ُ
Fی َ+8�ََ
ّ
1��ِ...« )۷۷(  

�P�&1 ا ازF�1، �C�� �آ��اِن >��� ��ّ�ت و  � ا1ّ�ّ  � �B8C&ً� ا�Kره �� آن دارد 
� ا�1� �� ا�0

ّ
8=C رت از���ر(�51 �
�� �� )'�ت �&ّ%$ �� ا�   . ر(4$ ��ن ا(5 

» �
ّ
8� ���T�، �� )'�ت ��ب و )'�ت ���ءا� ���1 ا���0� وارد دDر  �]از �

� ا�1� در آن �� �&� ا�%@ B2ر
ّ
8=C ��  $K ی$�$+ �در . ت ��F�5fد�

�`� f�اC� از ����J �%4Nن �( ،�
ّ
8� B2رت ) ر(�ل(و ) ��ّ� (ا�� دDر 

5f�.. «)Cole, Concept 18 (  

GC در� �ٰ
��4 در آ�lر )'�ت ���ءا� )ّ
ّ
1w� �� �3م، ���$ .�m1�+ 5 ا(5   $ ا�� 

�� آن )'�ت �� ��د�Kن �� ��ان ��ّ�  �B� Yرد را �%�  $� ��  )�C)۷۸ا�$ ! $ا 
$K�� ده��   )۷۹(.ر(�ل ا�Kره 

  

hت �6"ءا�jk &�< 0& از"( +HH%0  

�� در ��A ذ�� O� ،$K�ش )'�ت ���ءا� ��   �
��Kد��� �  �C ���3وه 
�C�� �� ه��� �C$4	� �3� و� �`�ب ا>$س از �C_4&�ت  )'�ت . ��د ا1ّ�ّ  � در 
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�� q4_�C ءا������ �[�N� B�Pر ا�1� دارای دو   $����f  م�	؛ �<� �$
0N م�	�
و)$ت �[�N� B�Pر ). �	�م و)$ت(، و د�O�ی �	�م ا�1� )�	�م H�)@4L�C�ی 

 ��D��� +S4% آ��� از ا(��� و �  R��+ �ا�1� در �	�م ا�1� آ��� ���Hد ا(5؛ ��

� و)$ت ��2ت وا)$ی ���ه�� ،$
0N $�:  

�54ّ و ... «B�c 3قvا ،$�"=C �ّ8� 4$ و(�C م�	و در � �f�2 5�ّ$(54ّ و اN�1ا
�� آن +�اN� و+�د K$ه و �� �
&� U�ّBN د�K ...« ) ن، ص�	۱۱۷ا�(  

ٰ� �504؛ آن را ���
0� �C$4	� �3� و� �Cان  C�� 5�2%54ّ �4? از ا�� د�$.�ه 

��ر ��د   :در �Bرد +N�]� S4%� B�Pر ا�1� �� 

»�C�� ��َای أ$� ،S4%+ �.7ّ ا ا( �N آر�$، آن �� �  ّ�5 و ���K را راN� (ا1ّ
�� +Y� �>( ،S4% ذات و �Y ��� و �c Yوح و �Y  ،�� و (�84� �� ]��ا 

 54ّT$� ��]� �%N دار�$ و �ا� Y� 54ّ و اّو54ّ1 و آ+0$ و%
"5�ّ �و �
  )۱۱۸ا�	�ن، ص ( ».ا�$ ...

�� . ای از ��1�r� 54ّN� ��2ت �[�� B�Pر ا(5 ا�� �%��� �
+S4% آ��� ��� �

���ّ�ات >�@ از KاF. �`�NF� m� >�@ را ّ&C	4HX� 7 ��د  . ا�$ $ها�$، ]��ا و��د 

�f  ن�	ب ا��`�  ،@r%1ن ��) ۱۶ص(ا�H�  ت �&ّ%$، ��ّ�ات�'( ���OJ �� $Nد
�� در ��$ +$�$ � �Bر ا(ّ&C ،5	4HX� 7$هر+�5 )'�ت �q40 را F $ا� .

����� )'�ت  ا��، ا�� ��ّ�ات �� B�Pر )'�ت �&ّ%$ �
� K$؛ N%�ن� Bvر 
�`�ب �	ّ$س ���ا�� در ��Lص ��ِ� ����د� را �
�  )q40� �ٰ04)۸۰، ��ّ�ات 

$ۀ ��ّ�ات >�آن در ��Lص ��م�  �
  .ا°�� ��د�$ f���د و )'�ت ���ءا�، �
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74%� �N�.$از د� ،��B� رB�P �� ریB�P ��]� �N ،�C  �
��Kرات ���د�]
ا�
�� 7	ّ&C ،ده���f �
�`� m	U)$ّ د�� ��د را � $HX� . ،�&40� 8%�ی ا�4ّ�1ت�


�«�� آن ��ان f�� 7	ّ&C �)�Kرا �� )۸۱(»���د $Nد.  

5� L� ه از ��ع$��  7�v ا�� �["ّ��، ا�
[�رات آ�C د و�� ��"&C ���� ،ر��
 �)�K7 «���د	ّ&C �
f�� «5)04ٰ� ا��4 
%ً�، در . ���4ّ �	�م و +���Oه را(

ّ
80�

 �ٰ04� �� � 8Cّ	�  ا�=4@ ��)ّ� �KاN$ی و+�د دارد 
ّ
در ا�� ز��ن >�9� و �80

��ده ��د�$. �Kد �� ل را �N�H$ه  ��م داDری و +?ای ا�� ���1  )۸۲(.��دم +3

»�N ن��  )Guthried, New Testament 799-800. (ا(5 )۸۳(»ا

�� �� 04
� (Bرۀ >�آ�� ق � Uءا� از آ����و f$� :» �fِ eَ�ِ�ُ��� 40�C� ��د )'�ت 

�« $ی �� �GC» ...اBLّ1رf�� 7	ّ&C �)�Kا(5» ���د .  �C ءا� از ا������ )'�ت 

� �� درک ��0ّ"�� ا(�3�، ا�Kره �� وا>��آ�� ــ� �� �� �	�رن ای در آ�$ه د ـ  ارد 
�� �Nا1=?ا ا(5 ــ ��م �ن ا(5 J ه ا(5 ـ$K S<ن وا��ادراک و  J	$ر ��« :ا

$�?4%C .�� �&�"2 ا�� �� �� $  ادراک �%�f����UX��  $ �&ّ%$ّ�� را � ... �>8�
  )۷۶ا�	�ن، ص ( ».�	�Lد از B2ر، B2ر �&ّ%$ی ا(5

 �N�]� �48 و)$ت�C �� آ�� �KاN$ی در >�آن، )$�{ و ا�4ّ�1ت ا(�3� و+�د دارد 
�� $؟ در >�آن، و)$ت �[�N� B�Pر �)'�ت ���ءا� ��4ن f���د�$، B�P GCر را �  $ 

�� دو آ�� ا �$ًا در ��Jر آ�� ��4ن K$ه ّw� ره�Kز آن �� ا���4 و دو آ�� �� و)$ت ر(@ ا
  :دارد

��ِ�� Aُ�َ�ّ�ُق ��4 أ)ٍ$ � ِ�ّcَ ��ِ �4ّن�  )۱۳۱ /�	�ه(. و �� أوC� ا1ّ

��ِ�� ��Aّ�ق ��4 أ)ٍ$ � ِ�ّ c ��ِ �4ّن�  )۷۸ /�%�ان آل(. و ا1ّ
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  )۲۸۵ /�	�ه(. ��Aّ�ق ��4 أ)ٍ$ ِ�� ُرُ(�8ِ

��F آ��ا ��� و �1 
ّ
��4 أ)ٍ$ �ُ�� أوY�1 (�ف ���4Cw أ+Bَر�N ��ّ�>�ا و ا1  ...

  )�0�/۱۵۲ء(

 @T�< نA�)�4 ا���4 و ر��� f Q4N�ق و ا�
�4زی  �'�fً�، ا�� آ��ت، ���(� را 
�%� �� �40&C ،$��K �� �	ّ8C �4	
$ و آ��� را از +%�8 ! "وان 2�اط �0� $� .

 $ّ( �C ان  ی از ا)�د�{ �4? ��ا�� ����م و)$ت ا���4 را�Cد�� اf  ،@r%1� ؛درک 
�� )'�ت �&ّ%$، ��Lّ1�ا)� ا�
�ع f���د�$ از  ا)�د�r� و+�د دارد )��� از آن

�� �<� از ا���4ی ا�2^� ا�� ��)۸۴( $��K ی داده�C�� ،���� $��ا «: �	�1��C �1ٰ�  ؛���

� �Cّ�ق �$4N$؛ ]��ا آنّ� �� ���� ���� �� در >0%5 ��48ی ��ش ا�1�   �J را 

��دم، او در �N�� �9� د�$ (��� ا)�د�{، ) N�H�. «)Al-Bursawi, Tafsir 211$ه 
�� ا��Hن را  K�ح �� �� ���OJ )'�ت ��ّ� ا��م ا�
�ع f���د�$   $N(د �4�

��ای )'�ت ا��ا�X�  �4Nا�$ و ��
	$) ا�1"ّ�� m	1 ا�� 5�2 و �� ��د�$ 
m)�� $��K ی داده�C���� )'�ت ��(ٰ�  �� ��د�$  و ��  )C)۸۵� ا(5 و ا�
�ع 

��4 ا��f Q4N ،�4�ق �� . @ �T$��Hو ��CوC� >� ! "وان ��د f �42�C���د�$ 

)Freidmann, Prophecy 52(  
  

UO�  

$ان د�� J �4و)$ت ا�� U�ّ"]� ،e�c�C 5 . ���� $از 1&�ظّ) ��  $4H>� �1�v
 ��BLC �� ان�Oاز د� �C��
"�� ! ����ان و ��ا(�3�، )'�ت �&ّ%$ را �� ��ان 

$4H�.�د�$.   @	� ،5K4$ دا�GC ّ�ت�� �
� �� ��  �r�$( 3ً�<.  }�$( در
�� �� ��"وف �� ! ����ی ا(5 C ،$%ّ&� ت�'( ،����Hّ1ا�$ در ��م +?ا و  ا�C
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$داDری از (�ی ���1 ا�0�  ,��K �� ��� .)Freidmann�5 و و(�5v >�4م 

Prophecy 54 (�
ا1ّ�ّ�ة را +R�z از �Cّ�ق و ��C�ی ��ّ� ا��م  )$�{ د�O�ی �4? �

�� �	ّ8C $�:  

 ��0
�) (���(�� در B� �Kرد N q+ّ�� �43م �� ا�=�ز �� : ا��� ��4ن  Rا����C
.�د�$؛ �� ��ف  ) ب (��5�� ا� �� آن ا�$ای ��ا � �8(�� ا��9 

.�د�$؛ ز��4 از ) ��دا5K از(��0�$ت K$م؛  ��ای �� �H"وع  �O+ ���^
$ه K$؛ �� ��ای U%N ��دم ����ث ) ای ��ّده(��ای �� �0=$ی و ��4�9C

$K �
؛ C�C q4&2۲ - ۴۱ U%+��Fی، . (K$م؛ و (U808 ا���4 �� �� �
  )Friedmann, Prophecy 54ا�048O� در 

 ��اّ�� ا1ّ��4ّن «: !�دازد ا(��� و ��S��+ ��D ��ّ� ا��م ���'�fً�، )$�{ �� ذ
��Gf.«)۸۶( �� ��A�� $�B. :» $%(م ا��)$%ّ&� ت�'( �» .��م +U8% ا��(5)�4 ��

)Mathnavi 25(  

$ه &�ن )'�ت �&ّ%$، +?ء HC<4@ا�� ����م ��C�ی و ر+ Nو �<ّ%@ ا�=�د و  د
�U%8 �&ّ%$ی(U�)�C ����م  ())Affifi, Mystical 66( Muhammadan Logos ( در

$ و+�د �در GC. �ن اS4ّHC @N و LCّ�ف ��دا(3م �� �D§ه در �4J �rآن، ا)�د� $ 
�� در vّ� آن، )'�ت �&ّ%$ �ّ$�� از54ّ1  . Pre - existence ($�$K(دارد 

�f $د����f ن�Hا� �� 5ُ ��4ًّ� و آدم ��4 ا1%�ء «: اr%1@، در �B� Yرد، cوا�K 5$ه �و ُ
�� ا�� د�$.�ه را ) Muhammadan Logos (Affifi, Mystical 66)(» .ا�49ّ1"� �ی N

$ .��� �4X8C �� ا���:  

از ��ّ� � . �C	U9 آ^�ز دDر ��ّ�ت �� و+� ارض ���رت از و+�د )'�ت آدم ��د
$ ��� ذ�� �� ۰۰۰,۱۲۴ا)�د�{ �C$اد آ��� را (��ّ� ��� (از ر(�ل �C ر�)ل ( 

 ��۳۱۳ u1�� ��� �� $��K( �O[� د��ا �ّ�� �C �]�از ��ّ� ا ،) $��K �� �K
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��د�$ ��� 5�N ( �ٰ04� ت�ر )'B�P �C رDا�� د،  ���f رگz�آ�"�� ��ّ� 
. �� B�Pر )'�ت �&ّ%$، ا�� دا��ه C<%4@ و �0
� K$ .���$ ادا�� ��

 �C�� ان�
� ()'�ت �&ّ%$ �� �� ��� ،�
KF. ا���4ی S4%+ �� ��
� )	4	5 از1� ا�$ی �� ا��c ،�4وح ا�[�، ا��0ن ���@ ) ز�$ ��

ّ
8=C رت از���

�� آن )'�ت ��... ا(5  5 ا(5 
ّ
�� اّو�C :» �41ا�$ ��BO$ �� ا�� �8

0
� )cوح ا�[� از1� در ���1 و+�د(�8	
� ! ����ان در ���1 N آ�"�� آ��� ،
�� �N�P ث و���� ���Y �[�� ��ّص ��د، ... N� �Y از ا�� ا���K . �4م 

  )Histoire 98-99. (�HX� از وا>�54ّ ا�� )	4	5 از1� ���ی ��د

�� )'�ت �&ّ%$ را �� ��ا ��د  �C�4ّ�1ج اD8%� ا� �� ا�� ����م  ن �$��� ا(5 
� ! ��"
���� �42�C ان�د �����ان آن )'�ت از ا�� د�$.�ه �� � .» �	4	(

A@ ا	7، ا�1T�	&18ٰ� و ا2@ ا�1��1ّو ا��8 ا	[�، ا1�ل، ا1ّ"وح ا «$�$K �42�C .
)Affifi, Mystical 66()۸۷(  رتB2 ش �80%�4 �� ��ّ� ��د�O� ی در�   C اF1

�� . �د. K�5f و ��ا�@ ]�"��ی ا�� C&ّ�ل �� �&{ �� �"��ط �� )'�ت �&ّ%$ 
�C�� ان�
� در رU�C وا)$ ��د�$، ��$ًا �� �KF. ا���4ی �ا �� (��$
ا1ّ��ة و ��C� از  ا�

$�$K 4$هH�  ��BLC �� ��1ا���4ی ا S4%+ .�� ل A$
�� ا��  f"�$��ن ا(  $�
 S<ت �&ّ%$ وا�از ر)58 )' $�� �� .�N� �80%�4 ا(5  C   �، ��ز�Cب U�)�C آ

4%�ن و ا�
%�د �� ��د و �4? .�د�$ و +���U ا(3vا �ً=�c$C ،�84)ا�� و �� ��
���� �	ّ$ر   5f�� e)دی را�	
0
U +��نا�+�� UL4L� ا(�3� د �4�.�دد  

)Prophecy 52 .( 

�Fب ��ّ�ت در +���U ا(�3� در >"ون  ،در ا�� را��9 B�Pر ��40ری از اّد���Nی 
5f�. ا�
	�د �� �
� ��ّ�ت، �L�ی ا(�(� در ��0�� ا(�3� «. اّوB2 �4ّ1رت 

.��� اّد��ی ��ّ�ت ��د  �N 54ّ�و"H� �4�'C ای��. «)Prophecy 68(  
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( 54ّ%C�� ���4$ و ا2�ار GC ا�� t�D"C و u48�C �� �X�c�C @ا��� �J �.ت ا�'
��د، اّ�� د�$.�ه ���T� در  �lّw� 5X) ��1ا���4ی ا ���) ���&ّ%$ و ��C�ی ا��Hن 

.�د�$ه، cو�K و وا_q ا(5 �`�ب ا�	�ن ��4ن  �� در  �ی . ����م �[�� B�Pر ��
 m`� �� N� �Y از آ��ت ��ز�1 در  �O�ش �9�ح در ا�	�ن، درک ا�� �<`� ا(5 

 @%ّ>� �� �  �<8َ%ٍ� و «: �<$�O��$�	ّ$(� دارای ����� �
�ّ$دی ا(5 
ّ
8>
� �ُ&�

۸۸(.»ُ�"�$ ��� إ)$ی و (���4 و+��ً (  

�`�ب ا�	�ن �� ���رات �fق ا�Kره f���ده �� ��Hن دادن �	�م  )'�ت ���ءا� در 
�� $4�GC ت�ی آن )'�C�� ��$ 4L�C@ )'�ت �&ّ%$، ����f . م�	در ا�� �) $%ّ&�

�C�� �  ّ���) ا1ّ �� 
ّ

��دن ا��H دال @4r�5)ن �5�0 �� ا���4ی (�8 ا :» Y8C
 pٍ�� �8� ��ُ'َ�� �8'ّf @)ُ�ّ1ه(» .ا�	۲۴ /� (  

�� ��د آن )'�ت f���د �� ا�� :»��َGf �4ّن�f �4���د�$ و �N» اّ�� ا1ّJ :» آدم و ��
�ن» ��ح و ��(ٰ� و �04ٰ� J $K ��$ ��$ از آن ذ>ّ�C Y1� ��J .S� �% ذ��%�  �� ��

، N%�4 >�0 �2دق »�� آدم اّول«: �� f���د�$ آ�$، �� ا�� آن +%�ل از1� �2دق ��
�� $������ �� � آدم آ��«: آ�$ � «�N د  و�� �� ،$K�� آدم �� �� �$ء ا���4 را  �ن J

�4% >�0 �
� ا���N �4 �� آن +%�ل ا�1� �5�0 داده ��N ،$د �5�0 داد��K .
۱۰۷ -۱۰۸�`�ب ا�	�ن، ص ((  

��  ت �&ّ%$ را ��4ن ����ّص )'��	� ) ا1ّ�ّ  � ���C(���رت   $�
�%C�� رهDه �� د$Nره دDه �� د$Nو آ^�ز د �C� و  ای +���� ای از e�c�C د�

�(� ��م �%���K7 ���د	ّ&C �� ��  $��C 5)ا k�C�� ن  .ا��	ب ا��`�) ۱۱۶ص (

�� q4_�C ��  $Nد :  
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» @4L�C م�	� ،�Oم د��	م. ا(5... ��	4<8 ،در ا�� �N ام را$�  �N �4ّ و�� �
�ن. ا��ی �	ّ"ر و B�Pری �	ّ$ر و )$ودی ��LXص ا(5J  ام$� �N �J

 $�$+ ���K و S�$� ی�ا(%� ��(�م و �� و�2� ���2ف و �� ا� ��
  )B�G�.«)۸۹ر�$

$ )'�ت ���ءا� �� ����f: رB�P �N�]� از ���� �J�.و  ،ا w1 ´C �� ��2ت ا�1� را

� از (��"�� ���Hد ��H4� mCا�� �� �HHدر�  }��� �ًf�2 وت آ�����C ��ّز�$، ا�)

>$ر  N� �Y از �[�N� B�Pر آن. از �4?ان ��F�ش و P�H� �4�v�X� 54ّf�ی آ��� ا(5
�� در �&$ودۀ P�54ّf و ا(
�$اد ���س �mv�X آ��� و ��دم �L� و ز��ن ا��Hن 

$ �ا(5، ��4ن �����f)۹۰(  آن و�< ��  @4L�C ق و�f م�	ا��، ��ا�� > �� �+ّ�C �� و

� >��@ درک ������ای )'�ت �&ّ%$ >�K @T$ه، از 1&�ظ cو)���  }�$( $K��.  

�� ا�� ��Cوت و ا�
3ف ا��ا� q4_�C �� )'�ت و1ّ�   $����f:  

��ده« ?+�� �
KF. �� ا���4ی ا�1� در  �� �	�د��  د�841 آن �504  ا�$ 

�ی از )	��7 ���4ّ1H4��� ��1	ّ�ه در ! ���Hن �<�ن ��د N�P� (�ز�$؛   ای را 

�%� ��  ا�$ �Cا�0
� �8<� د�841 �$م ��8غ و �=? ��دم N� �L� و ز��ن ��ده 

�ی ���داز�$H4����T�، صF+ ��.« )ب (	��7  ����+ �]� ۸۱(  

  

  

����O0 l�a�0 و ��".mا �F!  

�� ا�� ���T�، 5�2 در vّ� ا�� �	��1، ا�� �<`� را   �4
��v���Hن (��
�C�� را در �  ّ����3ً �� ا1ّ  7��Nی �
�ا1� و  در �F� .@48&C�د �Bرد �Kرع د���5 (�

9	� ا�� ��_�ع ��ارد ]�� را ��Hن داد���:  
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3ً �
��وC� در >�آن . ۱ ���  R����د�Nی ��c�� ا392)�ت ��ّ� و ر(�ل دارای 
�N او>�ت �N�.  ��  $
0N د �K�!�N �1 دارای  ار�$ و �� ]��ن��اد��ن  $آ�


� در ���� از آ��ت، ا)
%�ل B�Pر ر(��A�  ا�� ��Cوت. ا�$ ار��Cط��K��Nی ��
�
Kه دا�O� 3ً �&��ظ��� �� �N  5 1. ا�$ در آ�4C را   $K ره�K�4 �� ا�� �<`� �4? اJ

)�C�� (�� ن درک�.���.  �4N��� �� ،�4ّ14? در ا(3م اّو� $K. 

�� از B2رت C&5 ر C&48@ �%74د. ۲  ��]� و N�P�ی آن �$ول  C� ��[ن د�
ّ
ا81

�� )'�ت ���ءا� �� �� ��د، ��Hن داد��   5�2 ��  $���F�)�C�� ( �ً%
ّ
و �80

 $K د��H� ا(5؛ و �Cر ا�1�، ذاB�P �N�]� S4%+ در �Oد� U4ّ1��
C%��� ��2ت �
�P و �
��Kش را �� و+�د ���د��F� ن ا���	ب ا��`�  �� k�c �Bر N� �Kرع د�

�� $Nد. 

��ای  ���C ای ����� _%� ��ّص N?اره. ۳ ��4K آ��، )$�{ و�< S��ا1ّ�ّ  � از �

$K ن داده�H� ل�%�   .درک ���T� از اC%�م دDرۀ ���ی و K"وع دDرۀ C&ّ	7 و 
  

�+ د4"!3�  ا�م در �1"م آ)

�� �Cاز آ�� �T����ن �� �&{ در ��Lص درک و ا(
��ط ��ی !�دا ا�� �� ��  ��[
» ا� ا�(3م إّن ا��$ّ1 �$«: ا�$ �%�ل و ��C%54ّ ا(3م 4��C� و 40�C� K$ه

4َ� ا�(3ٰم د�«؛ )۱۷ /�%�ان آل( َ̂  uِ
ِ�ُ� و َ�� َ�� @َ�َ	�ُ �
َ
8fَ �ً... «)ان آل�%�۸۵ / (  

����480C �� ،�T در �	��@ ارادۀ ا�1�   �40�C و �4��C �� ��U%8 ا(3م در ا�� آ��ت، �
اr%1@ در آ��N .�f  Uی ]��دی در >�آن در �GC $ ا�� 4��C� و+�د دارد ��rل. ا�Kره دارد

۵۳ �� �L< رۀB) 5  ازf��cد S<�� �� �4 ا�
[�ر دارد �w� او�$ از$� �� ��ا��4 
$� � ِ�� >�8ِِ� �80%�4إ�ّ «: >�آن ا�3م ّ�ُ  �« Uت ��ح،  ۷۳؛ در آ��'( ،���� رۀB) از
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از (Bرۀ  ۱۲۳از (Bرۀ ���� و �4? آ�U  ۸۴/ ۹۰در آ��ت . ��80 ��ا�$ه K$ه ا(5
از (Bرۀ  ۶۵در آ�U . ا�$ ه K$ها��اف، )'�ت ��(ٰ� و ! "وا�� ��80 ��ا�$

��ن ا��ا�4N ���د�ً� و L� A�ا�4ّ «: ��ا��4 �%�ان �� آل  �� ً�%80� �ً�4��ن ) » .ً� و1<� 
إّن اَ� ا�92� 1ُ<ُ� اf :» ��$ّ1����$ )'�ت ا��ا�4N �� ��	�ب و f"ز�$ا�� ��

 و أ�
� 80�ُ%�ن
ّ

Aإ َ�ّCُ�%C 3f. «)ه�	3م �� )۱۳۲/�� ّ��ن )'�ت �q40 �� ا��  c؛ و )�ا
� 8ِ0�ُ%�َن «: و)� اe)�� ��1 داد�$ٰ

َ
�ّG� $�Kو ا ���  U ��ّ� آن�<`) T��/ ۱۱۱$ه(» .آ�ّ

K �42�C$ه، ) ۱۶۴ /ا���م( )۹۱()اّول ا1%80%�4()'�ت �&ّ%$ در >�آن �� ��ان 
�X�c�C از 1&�ظ �� �� �0 ،در )�1�  ا�$،  �8 ��ا�$ه K$ه��$ از +S4% ا���4 و ر(8� 

$�$K $
ّ
1�
�.  ،�4Nا��ا�� وا>�54ّ �� )'�ت ��ح، )'�ت ��(ٰ�، )'�ت ا

)'�ت ��	�ب، )'�ت ��(� و )�اcّ��ن )'�ت �q40 +%�4ً� ��80 ��ا�$ه 

��در �� K$ه� �Nرت از  ا�$، ا�� ����م را �� ذ���آن از ا(3م �د >�L	� �� (�زد 

� ا�1�، 
ّ
8� �� �� ا) ۱۸۲�`�ب ا>$س، �$ (» ا� �� >�@ و �� ��$ د��«د���5   5)


��وت ا(5) ��� K"��5(ای از ا)<�م  د���X�c�C 5� و �=%���� . Y� در
�� ��ح، ا��اS_��  �ٰ)�� ،�4N، >�آن ا��Pر �� �� �� ا(3م N%�ن د���
� ا(5  دارد 

.�د�$ Fی أو)4� إY41 و «: و �04ٰ� ��زل 
ّ
K�ع 1<� ِ�� ا1ّ$�� �� و2ّ� ِ�ِ� ��)ً� و ا1

4� ِ�ِ� ا��ا�4N و   ) BK/ ۱۳رٰی . (»��(ٰ� و �04ٰ�  �� و2َّ

���� از �&ّ		�4   ،m4C�C ا�� ��)Kassis, Concordance 1079�1» ا(3م را ��  )
5«���ی ��vو ا �Cو"f ،داری������f ،�480C « ّ��ل راf و «و �80%�ن �Cو"f ،S49�

��ده» ر �	��@ �$او�$�480C د  �%+�C  $ا ؛ا�F1  آن �80%�ن��4ن �$ان ����م >T���
�� �	ّ8C $��K@  ؛��	�480 در �C ��� د���5 آ��� C=$�$ ا(3م، ��  $�$	
]��ا آ��� ��

$ )'�ت ���ءا� در ار��Cط و ا���9ق �� ا�� د�$.�ه �� )۹۲(.ارادۀ ا�1� ا(5����f :
� 80�ُ%�ن«

َ

َ[َ� >$ �P� و إّن 1َاز  )۱۰۹، ص ۲<%�، ج ا��C. «)�1��1 &1 ا1&7ّ إّن ا%1
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�� �
����4Tن ��ا(  �� » ��د را در +m ارادۀ )��f 7ّ� و KA�ء �&�K»pد 
$�O��K tن، ص (. �N�H$ه �%��.۱۷۸(  

���T� و &C	��B� 74 ا(�3� در آ�lر �8�Dِ�د  �4��C �4 ا��� ��1�+ @��	
ار��Cط �

ِ�ل ا(54% ���)Wilfred Cantwell Smith (+و �L� �40( $4ّ) د داردو� .

ل �� A$

�8 ا(
��ده K$ه  ا(%54 ا(X� 7�"v �) �� ا(3م U%8�  ��  $�
�� . ا(5 ��ای N� f�د �80%�ن ا(5  �LXK ��3)ّ��ل«اّول اf �LXK 5د��� «
  :ا(5

 �� �C�>8� �4ری و
ا�v�5 و f������داری f�د از ارادۀ ا�1� وا�0
O� ا�
�� او آن  
� ا(5؛ N%�ن از )	4	5 �
��1� ا�1� و ا�� آ(%��� دارد f��F� را

�� او �� ��ان f�دی ��ّص و ز�$ه در و_�54ّ  
O� و ا��rری KF.د��
4� ��د ��Hن داده ا(5�) .Smith, Historical 43(  

دّوم، ا(3م �� ��ان آر���� ا��v3f�؛ ��� د�� �$ان B2رت �%�ل ��89ب و در 
� @ّ�  �
��K5 �$�$ار	4	50 و (ّ�م )N �� �
1�( ��"
��[�م ا(�3� �� ��ان 

�� از  ��+�دّ�
� (�ز��ن 
�؛ �Y وا>�54ّ �8%�س؛ �Y �$�$ۀ ��ّدی و د��4ی f��


� و+�د دارد 1&�ظ X�c�C� و +������K« .)F�G� ن�%N (  

�  ���Fا در و_�54ّ اّول  .���5 ا(5ا(3م در ا�� دو )�51 ا�4�، ��م �Y د��
ا  @%�1�Y� �C :»�> ���د ا(3م �� ��ان د�� LXK� ��م �Y ا>$ام ا(5


�ج ا(%54 در ��Lص ) N%�ن ��XK«) .F�G �� ا��ی �49� و �c��� Yزه
ا(

�%8 �� ���ی اّول آن �
�ّ+� ا(5�   :ا(
��دۀ >�آ�� از ا�� 

�B� �%8رد ا(
��ده >�ار �� �� ا��   R��+ 51�( ����
��در  .4�د، � �Nرا �� ذ �N
�� �� �&�ی ا+
�ب �� �8%� را C$ا�� ������F� اّول  (�زد  $؛ ��� ا>$ام  ����م �
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 �LXK ���%ا� ...$Nر را ا�=�م د�� �� LXKً�، . در (��� )�Aت �%<� ا(5 ا�� 
�� ا�"Dزه �� Bvر ��ّدی �� ���ی ��م د��  
� K$ه ��K در آ��ت ��"وف و �ٰ
ّ(

�� �	ّ8C و (�ز��ن Y4C�%
04) ������ �ًCرD"_ ،دد�. �%� �
f�� ���� .)G� ن�%N ،F�

  )۴۷ص 


�ج «: �0�B$ ا(%54 در ار��Cط �� (��� ����� ا(3م ��
�� �� (�ی ا�� ا(
�� ����م ا(3م �� ��ان �[��� د�� و �� ��Lص در �	�م  N$ا�5 �� �Kم 

�� m1�^ ه$د����K ... 5د و ��0
ً� +$�$ ا(X�c�C ���]�  5�، �� �&�ی f?ا�

� از C%��� اد��ن ���1، )�51 ��ّدی و از �$ا�5 ا�� �� �&�ی از ا�&�، �... ا(3م H4

��ده ا(5   )N۶- ۴۵%�ن �F�G، ص (. +0%��� ! $ا 

ل �� A$
�� ا�� ���? ا(3م  �'�L� ،�ًf� ا(  $��	U9 و)$ت ��4 ) د���5 اّو�41(

"�� راه د�fع از ا(3م، در ��Y� 54ّN :ا(3م و اد��ن ���1 ا(5����رUJ آن ا�"Dزه  

� د���5 اّوReligio perennis( �4ّ1(5 ا�$ی ���رت از د�fع از د����� ،
�� �� �91 و ) ا1&�4 ا��$ّ1( �� در >m8 ا(3م و �4? در ���? C%��� اد��ن  ا(5 

��5 ا�1� ��ای �H� ار(�ل K$ه، >�ار دارد�) .Nasr, Islamic 36(  

�� ا(3م آ�"�� د�� ا(5 �4? ��  �4��C آ��ت �¬ّ�$ ا�� �از (�� C �� ان�C �848&
C5Kوت دا��
� ����  f� .4�9	�، در ُ<� د�َُ<� و «اr%1@، ا�� آ�� را 

َ
1 5ُ8%َ�ا�41م أ

�
%�� �>ُ4
َ
8�َ 5ُ%%َCه(» أ$T��/ ۵ (�� �� ر��Pا ��  ��[ Uدو آ� �� �+ّ�C �� ان�C  دارد

5��) �Kوc ،د�����@ و C%�م    :اد��ن ��(ٰ�، ا��ا�4N و ��	�ب �4? 

» ً���%C ا1<`�ب �)�� �4Cآ �ّlُ« .)۱۵۵ /ا���م(  
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»Y1F�  Yَ ُ�ّc Yَ4�
و ] �"��ط �� )'�ت ��(� ا(5" َک "_4%� [َ�=َ
 �� َ%ّCَأ �%� 
ُ� �Yَ48 و �8� آل ��	�ب َ%�� ُ�ّ
ُ%�DGC ��ِ Yَ@ ا)�د�{ و ُ�ِ ِ

ّ
8�َ�ُ

  )۷ /��(�(» .�8� أَ�Y�Bَ ِ�� >�ُ@ ا��ا�4N و ا(&7

��ا�� �� �[� ������@ و C%�م  � �� N� �Y از B�Pرات ا�4ّ�1 ��ای �L� ��د،  ر($ 

�ک ��ده ا(5H� راتB�P S4%+ در �� ��د و ا�� �2
� ا(5  .���4r@  اّ�� ا�� 

5 ا�&�Lر.�ا��K Rد
ّ
8� �ًCرD"_ $���� ،دن��: )����دِن   @4r� ( ت �&ّ%$ را�'(

��د؛ ����$ �� ���ی ا�&�Lر.�ا�R �5�0 �� ا���4 و ر(�Aن (��7 و ا �<�ر آ��� درک 
���� N� ر(�1� را �5�0 �� ا5�ّ ��د  �� ا�� ا�O1 دا�50  �P�� $��� �>8�  4@ وr�

�� @���  )Bijlefeld, Prophet 23-24. ((�زد 

 �C$4	� �3� و� �	�Lد از ا�� �	��1، ��4ن C�&4_�C� در ��Lص ا�
�f3ت 
�� ا�� . ا82� ��4 د���5 ا(3م و ا�� ���T� ا(5  ��cا�$ در ا�4$وا�
�O�ش �

 �� �T��� �41��C ط دادن��Cن �� �80%�4 و ار�H
����4Tن ��ای q4_�C د��� ���0�
$� �Cا�$ ��  ا�O1ی �O�ش �� ا�� ��8�0 �4? ��. ا�4ّ�1ت ا(� ��3	lّw� �H� ا��� 

�� �� آن �� ��ان �%��� ��3� و �	C$4�  ای ّ8C	� �Kد  �Cان �� )ّ@ ا�
�f3ت 
T�����4 ا��  ���H�5دا��اد��ن ! �و (�� �.  

  

3A4"ددا "C:  
۱. �1�	� U%+�C  در (�ل �� U ���1�9ت ���U�ّ"H� ،�T ا�=%� ���1�9ت  ۱۹۹۳ای ا(5 

ّ
در �=8

���T� در ا�"�<�ی K%�1� دcج K$ه ا(5.  

��ده و از �	@ آ��ت و ����4ت ��دداری  .۲  ��0$.�ن f	F�¦� k را ذ�B� �� در ��اردی 

$ ذ�� ��[ ] ��ا+��، �
�+� آ��ت �Bرد �[� را دا�@ ا�$، +�5 (��51  ��ده�  م ������
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ٰ� �ُ�ّدو�� �� د�<� ... «. [از (Bرۀ �	�ه �Cّ+� �%�� $ ��۲۱۷ آ�U : َرّدَ  .۳ّ( �>��8C�	�ُ ا�1ن?�A و
ُ�� f� ا�4�$ّ1

ُ
��f� GfوY�1 َ)59َ�ِ أ�1�%  �N 4َُ%5 وfَ �و  إِن ا(َ
�9��ا و َ�� َ��Cَِ$د ِ�ُ<� �� د�

  ]».ا°��ة و أوY�1 ا2&�ُب ا1ّ�ر ��4f �Nُ ��1$ون

۴ . Moayyad, Historical 78 

�� N�K�ان  . ٥  �CرB2 در �N$	� ا�� ��  $4HX� �%C�� �]� ر��Pد را �� ا�� ا�� U4ّ��4�داد.�ه، 

�� $�$=C @��< ،$54ّ ا(3م ا�%�ن دار�%C�� �� ��  $Nدت د��K �T��� $K�� :» �َ�ََب و آ�C ��َ

و ��د إ1� ا1ّ$�� ا�(�3� ا1<"�� ... ا�   ِ�ُ�� و 2$ق �<ّ@ �� +�ء �� (4ّ$�� �&ّ%$ ر(�ل

� �Gّن (�C�� �N $%ّ&� ��$4ّ ا1ّ�ّ  � و ... ��دًة f �ً&4&2� �[� ا(3م و ا�4%80%1 )ّ	� 
ّ
و (8

�`m ا� و و)� ���4ء و  ا%1�A �48)َ د�َ� ��$ د�� و K A�ٌع �K e0�َ�� و أّن ا1	�آن �N آ�� 

� ذY1 و +�ر C=$�$ �	$ ]وا+�... ُرُ(�8ِ � @�<. «) S�v ،S�$� ن�دا، ص ١٩٩٢>����   )٧٣١ در 

۶. Robinson, Prejudice 35 

۷. Noori, Finality 1 

۸. Religions of Man  

۹.  U4$ �� آ�� �� �0� ["ا�=4@ ��)ّ�  ۳از ��ب  �O�۱۶ه  ]��ا �$ا +��ن را ا�	$ر �&5�ّ �%�د 
�� او ا�%�ن آDرد ��  �N �C د را داد�� U��O�، دد�O� ک 3Nآن، ."]�8<� )�4ت +�ودا�� ���$ ؛�؛ >

 Uاب، آ�?(رۀ اB)۴۰ "]ن �&ّ%ٌ$ أ�� أ)ٍ$ ِ�� ر+�1<� و1<� ر(�ل��  �� �C�� ا� و  ّ�ّ  � و ا1
�� �HJ دار�$ اّ�� ["�`�ب ا�4�Kء ���  ۴۳از ��ب  ۸و آ�U ."] ا� �<ّ@ K�ٍء ��%48 ��ن >��� را 

�� �� .�ش دار�$ اّ��  0
$ و N رB��4"ون آDر  $K��.[".  

4$ ��  در. ۱۰�  B�A Baha’i Approach to the Claim of Exclusivityرد (wال اّول ��Oه 

and Uniqeness in Christianity   U1�	� ?4� و ��F����f و @_�f �4) �lاChristian-

Muslim Encounter ل��   .اl� ��آن 

۱۱.  �048Oا� �
�ی ُ��� ا(seal  5در ��� �� �� �ی . آDرده K$ه �� �� �C�� ?4� �)ر�f در

�، ��4O، آ�"��، ��]��40 آ�$ه ا(5HO، ا��وی . ُ��c ���� �
در >$�� ُ��� +�B�%� 5ر (��
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� (�ار ��HO5 ا�'� ا�HOو در ا� $K �� ار�ه >$�  �N�+ �� وم، آن راz1 S<�� در ��  5f�.

��ده �� ��ی ���� ��  �
H^3م �� آ�ا �
f�� �%C�� 7 آن را�"v م  ���� �%�د زد و �� ا��  

۱۲. Concordance 6:335  U&�2 8$ اّول >���س ) ۲۷۸و �4? ص ( ۲۶۲ا2@ ا�� )$�{ از+

� �41GC ن�	د�$ ا��. 
�+�[م  �����$ا1&%4$ اK�اق ��Dری �	@ � q4_�C : ءا� در���)'�ت 
��ده  ��ا1&%$� و)$ه و ا�8Lّ1ة «: ا�$ ���� از ����4ت ���ر�� )'�ت �&ّ%$ را �� ا�� 1	m ذ

4ّ�ت، ص(» �A ��َ �8 ��ّ�ُ ��$ه�» .و ا�8Lّ1ة و ا30ّ1م �A ��َ �8 ��ّ�ُ ��$ه«؛ )۷۴آ��ت 
  )]N۸۴%�ن �F�G، ص(

۱۳. t�� 8� در�ت �ه از )'$K 5وا�c }�$( U%+�C  ل در�	، اl� Finality 5ا3�1^�، �
  �Bری

  C۱۸��X� q4&2 ،}�$( U%+ری،  .۱۴

  ۲۷۷(Bرةا�Lّ1� ��ز�1 از >�8 )'�ت ���ءا�، اّ��م ��0C، ص. ۱۵

؛ اّ�� ��ای ا���9ق �� �	@ »اش �`�ب و او�42ی ��4ّ�... «: در �
� C�F�G� U%+ آ�$ه ا(5. ۱۶

0$ه �B� دۀ��
�`���«>�ل �Bرد ا( « $K ردهDم  ����آ  

  �1۳۳۳ح ر_�، �=%��� ا�1اح ���ر�� L� S�v�، ص .۱۷

  �1۳۲ح e4K �=��، ص. ۱۸

  ۱۸۳ارض، ص �1ح (�98ن ا��ان، �=%��� ا�1اح ��9ب �� ��8ک و cؤ(�ی .۱۹

�� B2رت +%S، در )��f 51�B2 �� �8رت ���4ّن و در )�B2 �� �1���� 51رت ��ّ  �  .۲۰

  .�Kد و در +%0ّ>� S� �� B2رت ا���4 آDرده ��


�ده K$.�ن ا(5.  آ�$ در )�S%+ 51 ر(@ �� ��(�48 �� .۲۱)�f ی��U%8 ا�4� �� ��.  

  N۲۴ -۲۳%�ن �F�G، �2&�ت  .۲۲

� ِ�� >�@ و «[ B) ۸۹ -۸۳رۀ ا���م، آ��ت .۲۳�$N �ً(�� و ��$َNَ ً3ّ�ُ � ا(&7 و ��	�ب 
َ
1 ��Nَو َو

 ��"�
� داود و (48%�ن و اّ��ب و ��(� و ��(� و N"ون و �Y1F �=?ی ا%1&0�4 و ز� cّذ ��ِ
 Rٰ4&� 04ٰ�  و�و   �8

َ
'ّf ً3ّ�ُ  ِ�� ا1�Lّ1&�4 و ا(%�4@ و اS041 و ���� و v�1ً� و 

ٌ
@ّ�ُ و ا�41س 

%�4�8� ا
َ
1��1[...  
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۲۴.  U%8� 0$.�ن �B�Jethro ردهDآن و+�د �$ارد را آ�در > �� اّ�� در (�� �"Dج، ��ب (ّ�م  ،ا�$ 
و «: ا�$ ���4$ه) �r"ون(���رک �4? در �1)� �$cزن )'�ت ��(ٰ� را  ذ�� K$ه و +%�ل) �
"ون(

��  ــ �=%���» اذُ�� إذ (�ق ا1<�48 ^� �r"ون )%�4 ا1� ا�1"ّ��  �ٰ��ای از ا�1اح +%�ل ا>$س ا
�`�ب ا>$س ��زل K$ه، ص  در �Bرد )'�ت ��(ٰ� ) ۳۵ص (؛ و در ا�	�ن ���رک ��۱۷۲$ از 

�� $����f :» ...$د����f ���<ا m4�K 5�$� د�$ و در �$�� در�� ��"HC 4"ون� �F1ا » .از �$�
�� �]� ��  ��%  ! m4�K $)آ��(ر�ون ) ا392ح ا(�3� و >"
���ا�� r� �� ( �XK"ون(�� �

$K�� ی$(ره. واB) آن در�در > m4�K م�� �>�ت ذ�� K$ه �Nی ا��اف، �Nد، �K�اء و �

��N(  �>4?ار 5 1، ذ�@ �
"ون �Bزده. ((5ا�"��� او را  ��) Jethroذ�@ ��ّدۀ (  $�B.Reuel 

)@4T��ج، ��ب  ���� رD"� ��)۲ U۱۸، آ� ( وHobab )؟m4�K (�� ?4� $�ب �f_@ . ��ا�+
�?د  (�ل ��۱۰ �$�� ر5f و ... «: �0�B$ ��) ۲۹۶، ص ۱ج (��ز�$را�� �4? در ر�N�ان و رN"وان 

50�z��� m(�2 �	���ت ��c U41و)��� ��د    م  ����» ...�r"ون �� m4�K ��م در BCرات و >�آن 

�ی  .۲۵�� ��» �� �� 
�د��) �$ا(���(� )�f.  «5)ا �H�c Y� ا�� واژه �� 5 1 ر(�ل از.  

1� ��48 �["ّ�� در ا��. ۲۶ A$

����v در �	�U1 ِو�40Y در دا��ةا1%��رف  +�، ا(&� �� ای 
�� +� ا��Pر �� او در آن. .�دد ��4ن K$ه، �9�ح ��  Encyclopaedia of Islamا(3م  : دارد 

ا�� )  Rasul 1127(» .ر(�ل، N%�ن ��ّ� ا(5؛ اّ�� ��ّ� _"DرCً� در ��4 )�ل ر(�ل �504«
��4 از ا���4 ��ده و ا���<`� +�m1 ا mCا�ن �� �A�)اد ر$�C �� �� ا�� �["ّ��  �� آ���  (5 

5�ّcB�G� و ���Pرا ا�=�م داده و �Cو��
�� )'�ت  �Nی � ا�$، در ��4ن )'�ت ���ءا� 
Fی A�1ه ��ُارِ(َ@ «: ا�$، �$�t ا(� 5	f @���ده) ۱۵ص(ا��ا� در دDر ���T�  و1ّ� 

ّ
ُ�َ� ا1

َ
ُ>@ FNا 1

 
ٌ

  :ا�$ .��� �� ا�C �048O�f �%+���ده ا��ا� ا�� ا�� ��4ن را )'�ت و1ّ� (» ...ر(�ل
 But for Him no Divine Messenger would have been invested with the robe of 

prophethood.  ) U&�2 ج درc$�۱۰۴World Order of Baha’u’llah  ( U%+�C ��

5&C 5)�8[� آن ا�� ا
ّ
  ) م ����» ..Q4 5H ر(�1� �� ردای ��ّ�ت T�f? �%�ا.� او ���د، N«: ا1

۲۷ . Uرۀ ����، آ�B)۴۷ Uرۀ �&@ آ�B) ۳۸؛ ]» 
ً
A�)ر �ٍ �ّ@ ُاّ�َ  �f �r�َ�َ $	َ

َ
؛ (Bرۀ ا(�ا4T@، ]»َو 1

 U۱۵آ� ]» 
ً
A�)ر }َ�َ��َ �ٰ
ّ( �4� ِ

ّ
F�َ�ُ �ّ�ُ �ن، آ�U ]»و �� �w� رۀB) ا «[ ۴۴؛�`Cَ �

َ
lّ� أرَ(8� ُرُ(8

+ �%
َّ
8���ه

ّ
F�  ��

ُ
َ	$ أرَ(8� ِ�� >�Yَ8ِ ُرُ(3ً إ1� >�ِ�ِ��«[ ۴۷؛ (Bرۀ cوم، آ�U ]»¦َء ُاّ�ً� ر(�1

َ
  ]».َو 1
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۲۸ . Uت، آ���> ا3�1غ «[ B)۱۷رۀ ��، آ�B)۵۴ / Uرۀ �Bر، آ�B)۱۸ / Uرۀ �
ّ

Aإ �4
َ
و �� �8

 B)۳۵رۀ �&@، آ��f«/[  U�8%�ا أّ�%� �8� ر(�1� ا3�1غ ا�4�%1«[ B)۹۲رۀ ��T$ه، آ�U ]/ »ا�4�%1

 ا3�1غ ا�4�%1«[
ّ

Aُ(@ إ�8� ا1ّ� @�َfَ«[  

� Nًُ$ی«. ۲۹ّ�ِ �>ُ َّ4َCG� ��ّ©f.«  

۳۰.  Uرد در آ�B� ا(5  ۱۲۳ا�� �v رۀB) ی«[از$ًNُ �ّ�ِ �>ُ َّ4َCG� ��ّ©f« [ رادِول �� �4? آ�$ه ا(5 

Rodwell ده ا���%� �%+�C ���. :» �� ا�5 از (�ی$N را �%K �� آ�$از ا�� $N۱۰۱(» .��ا(  

��ن �&ّ%$ أ�� أ)ٍ$ ِ�� ر+�1ُِ<� و1<� ر(�ل[  .۳۱  �� �  ّ�  .]ا� و ���C ا1ّ

��ی آن را ا��. ۳۲cده ا(5 آ��  �%+�C ���. :»دارد ���`� N. «)۲۴۴ ( 51� دDری  Aد ،�%+�C ا��
�� ��LXص �� ��د ا(5�`� �� N� دDره از B�Pرات ا�1� دارای  �� آن دارد .  

�� �%$q4_�C �� �ًC ��_�ع ا(
%�ار ا�� آ� .۳۳ � در (Bرةا�Lّ1� ��ز�1 از >�8 )'�ت ���ءا� 

�، �	@ K$ه ا(5f�� ص�L
  )۲۷۴اّ��م ��0C، ص. (B�Pرات ا�4ّ�1 ا�

��ای ا3vّع از د�$.�ه �4ّX4K در ا�� ��Lص ��  .۳۴Development 102  �
fرأ �`�اl� د

  .��ا+�� �%�� $

۳۵.  ��Baha’u’llah 23-26 و Some Notes 6-7 $4�   .اl� ��9Lٰ� ��ا+�� 

�ّ%U )'�ت ر(�ل . �	�Lد از ]�m، د�
� َ+&� د�
��ّ%U )'�ت ر(�ل ا(5 .۳۶
��د m89ّ%1ا$�� �
�� )�ر�N �l ) ۲۷۱ ، ص۱ �	@ از >���س ا�	�ن، ج. (���� ُا4�ََ%� د� $�[

  م  ����^3م )'�ت ر(�ل ��د 

�(و �5f3 ) در ��4K(اّ�� ا�� آ�� از و+�د ا���5  .۳۷ّ) U<�f د) در�5 �<���%�.  

�4"ون ��ده آن را [ ۴۲، آ��)۴۱ U� ��B>C، ��ب  .۳۸ ��B� 5)د را از د�� �
HOن ا����f و
5KاF. �)�� 5)د ��[.  

۲۱�`�ب اّول ��د�N�Kن، ��ب . ۳۹   Uا(� َا)�ب آن... ز�� ا�?ا�@ [ ۸آ� �� ��B`>� ه�.  �
K��
 ����ت در �K�ش (��C �� ��  R���=� و e��H� م (��5 و �<`�ب را �?د�
X� او �آن را �� ��


�د)�f $د���[.  

۴۰ .Prophecy 57 )5)ا �+�
  .)���رت �"�� از �
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	�ل در   .۴۱� ،�v�40ّ1اFriedmann, Prophecy 63 ���� 5)ا �+�
  .���رت �"�� از �

0$.�ن   .۴۲�B�al-Tha’lad �
K�� $ا�. ��� �]� � $K�� RÀ��C ه��
Kر($ ا.  ،m8�l ،ل�( �N ��
 �f�� �`�ب ) ق..Nـ ۲۹۱و�fت (ا��ا�1ّ��س ا)%$ �� �&K R4 ���� از �&��Bن   m(�2

q4Lf  5)ا � 
ّ
  م  ����ا81

۴۳. Doxology �� ط��  .�Kد �� �$ح و (
��� �$او�$ و �[�� B�Pر او �"

٤٤.  ،�08=� U�3ّ�ار��Aره ����� ۴- ۵، �&�را�Kا �Oرد د�B� ا(5 اّ�� �� دو �+�
���رت �"�� از �

�`�ب ��>m از )'�ت ر(�ل : �Kد �� �`�ب 40�C� f�2� از  ����K� در   p4f م�(��

�� ا1ّ�� 82� ا� ��48 و آ�1 ا�� ���C ا�4��Aء و ا� �� 5�f:  �8����Bv $ر �	@ �� ا�� )ص(

 U&�2 و�42ء  و درAا �C��١٧  $8+٢٩ 5)ار آ�$ه ا��Aة «: �&�را�� ا1ّ
ّ

Aو إّ�� و ا�5 (�اء ا

  م  ���� ».�C�� ��ّ©f ا1ّ�  � و ا��C�� 5 ا2�1  �

۴۵.  Uرۀ ��4��ّ9، آ�B)۲۶ ] �4�� ��
َ

�م، �
�ُ�ُ� Y0�ِ... إّن ا��ار 1X� 7ٍ4(ن ِ�� ر�	0�[...  

۴۶. Eschaton ی ��م�  م  ����ا°�� ا(5  ا°�� �� و>��S ��م 5 1 ������ �� ��

�`�ب  .۴۷God Passes By  ان�� 5&C و �%+�C �)ر�f �� ا� ��ّدت�L� k)ّ�CS�$� ن�< 

H� K$ه ا(5ــ �   م  ـ

۴۸.  Uرۀ ص، آ�B)۶۷ / Uآ� ،G�� رۀB)۲  

۴۹.  Uه، آ��	رۀ �B)۲۱۰  

۵۰.  Uآ� ،�=f رۀB)۲۲  

۵۱.   Uآ� ،G�� رۀB)۳۸  

۵۲.  Uرۀ ��، آ�B)۱۴  

  �4۵، آ�B)� Uرۀ �9ّ�  .۵۳

ق، آ�U /  ۱۱۴آل �%�ان، آ�B)۸ ،۶۲ ،۱۲۶ ،۱۷۷ ،۲۲۸ ،۲۳۲ / Uرۀ �	�ه، آ��ت  .۵۴ 3v رۀB)۲  

۵۵ . U�4، آ�Nا��  B)۱۴رۀ +��4l، آ�B)۴۳  / Uرۀ cوم، آ�B)۵  / Uرۀ ا
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ا��اف، آ�U / ۱۲ا���م، آ�U / ۶۴، ۳۶، ۱۴آ��ت ��T$ه، / B)۸۷ ،۱۰۹ ،۱۴۱ ،۱۵۹رۀ ��0ء، آ��ت . ۵۶
. ۱۲۴، ۹۲، ۲۷، �۲۵&@، آ��N۶۰ ،۹۸ ،۹۹ / 5د، آ�5 / ۹۳و  ����۶۰، آ��ت / ۱۷۲، ۱۶۷، ۳۲

<��ت،  در (Bره� ،�L< ،ن�<�f ،ن��w%1ا ،tّ( ،ا���4ء ،�v ،��"� ،��� �Nی �&@، ا(�اء، 
�، >�8 و >���4 �4? ا�� (=$ه، v�f�، ز��، BK ،58Lّfری، +��4l، ا)	�ف، �=�د�1&
%� ،

  .���رت ذ�� K$ه ا(5

۵۷ . Uآ� ،�&C�f رۀB)۴  

۵۸ . Uآ� ،��� C رۀB)۹  

۵۹ . Uت، آ��f�2 رۀB)۲۱  / (3ت، آ��ت�۳۸، ۱۴، �۱۳  / U۴۰د��ن، آ� / Uآ� ،G��۱۷  

۶۰.  Uرۀ �"��، آ�B)۳۹  

۶۱ . Uآ� ،��w� رۀB)۱۵  

۶۲.  Uه، آ��	رۀ �B)۲۱۰ / Uرۀ �"��، آ�B)۳۹ / Uرۀ ا���م، آ�B)۵۸۵  

۶۳ . U، آ��رۀ ز�B)۶۸  

۶۴ . Uرۀ ��4��ّ9، آ�B)۶  

۶۵.  U�4، آ�l�+ رۀB)۲۸ )�+�
� q4_�C : در �� آ�$ه، در ) ۹۶ص ( God Passes Byا�� آ�� 

 S�$� ن�دا و ص  ۲۱۱ص (>����  S�v۲۳ ان��v S�v ه ا(5) +8$ اّول$K فF((.  

۶۶.  Uرۀ �%@، آ�B)۸۸  

  B)۲۷رۀ ���w، آ�B)۱۶ ،۲۶ ،۵۳  / Uرۀ ص، آ��ت . ۶۷

۶۸ . Uآ� ،��w� رۀB)۱۹  

۶۹ . U، آ��رۀ ز�B)۶۹  

۷۰ . Uآ� ،tّ( رۀB)۲  

۷۱ . U، آ��رۀ ز�B)۶۸  

۷۲.  Uرۀ ��4��ّ9، آ�B) ،آن�۶>  

  ۱۸۴، ص۲ا1&<%�، ج 1��1�/  �1۸۴ح e4K �=��، ص. ۷۳
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۷۴. q4C��� ل در�	  ۳۶۳ا1=�ن، اl� e4K �ّ��س �&ّ$ث >%�، ص �

۷۵. Sachedina, Islamic 3  / �8ت ((4ّ$ )4$ر آ��fا�� )$�{ را ا��) ۱۳۸۵و  ���.
�� q4_�C ��  $Nد :» �T�< �� >�8ب ... �	�Lد از �8%ّ� (��
� ارض از �$ل و داد ا�� ا(5 

�� K�ک و  %8ّ� ��اN$ (��5 ��$ از آن�) �C)4$(را از ���5f �5�0 �� و)$ا�54ّ ا�4ّ�1 
$K�� ده��  �  )��f F�Gق �۱۸۱	@ در U&�2 (» .^�58 در آ��� ر�


�+�[ �۲۹۳=%��� اK�ا>�ت، ص. ۷۶� q4_�C : ،ت�4ّ��`�ب آ��ت  ����H ا�� ��4ن در 
Fی �ِِ� ا�َ
5ِ�َ ا1ّ�ّ�ة و ا1«: �4? �$cج ا(� ،5	�1��C �1� ۷۱ص

ّ
� ا1

َ
ّ�(��1 َو ا�8Lّ1ة و ا30ّ1م �8

  ]»...ا�َ	5�َ9َ ��&�ُت ا�1)�

�"]�@، ص .۷۷ S�v ،ة�+��۲۵ ]�+�
� q4_�C : ت�ر )'�lی �4? در آ�Oد� ���H� ���4ت�
YT�4��G� Yَ و ��Cِ� ُرُ(�K :»Y8ِد ���ءا� �N�H$ه ��

ُ
1G)و «؛ )۱۰۸، ص ۲ا1&<%�، ج  1��1�(» أ

  )]۱۱۱، ص N۱%�ن، ج (» ا1ّ�(��1 ا�8Lّ1ة و ا30ّ1م �8� َ�� ُ�ِ
َ� ِ��(ِ%� ا1ّ�ّ�ة و

۷۸ .�1��C �1�	� ،$د����f m8) ان ��ّ� را از ��د�ُ>@ إّ�� �� اّد�4� ا1ّ�ّ�ة « :)'�ت ���ءا� �

$ ا1	�م� �� A ا���2�1 و A م  ����) ۱۱۸، ص ۲ا1&<%�، ج  1��1�. (»و  


ِ� ���ء ا�[� )'�ت ���ءا� در ا�Kره �� ر(�51 ��د�Kن �� ��ان B�Pر . ۷۹��Kد���
) Uرۀ ص، آ�B) ،آن�ج در >c$�۶۷  Uآ� ،G�� رۀB) ۲و (�� $����f :» ��اّ���� أن �%ََ�ُ<� ذ�ُ� ا1ّ

ا ا1ّ�G ا�[�
َ

FN ��«) . $۱۶۷�`�ب ا>$س، �(  

۸۰. Messiah ] 5 1 دو �N ای���f 5 1 oر(� N�f درMessiah  وChrist  واژۀ)q40� ( ��ذ
�F1 U%8ا ��. �Kد �� 
��ه، �� +�ی Kا�@ و ا$C ی از�ای +4.�8Messiah  رت���از ) ���

  ]م ���� �Kد ا(
��ده ��) ����د

۸۱. Realized eschatology 

ِل او را [ ۱۴، آ�U ��۱ب . ۸۲ �8%� +�0 .�د�$ و ��4ن �� (��� K$ !� از p4f و را(
� و +3 و 
0
0� U� �U��O �$ر��K �1   .]د�$��، +3

�، ��ب ا�=4@ . ۸۳ّ(��۳ Uا�%�ن [ ۱۸، آ� ��  �N ��ّد، ا�H� �>( او ���� �� او ا�%�ن آرد  آن 

  .]�D�4رد، ا°ن �� او )<� K$ه ا(5
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۸۴. ���د�$، �� دو ."وه ا���4ی ا���P  ا���4، � �C 5HN و @�J �� $ دا��4ل، (ا(�ا4T@ را ���
�2 ،�4��B$�(و ا���4ی ا�2^� ) ا�4�K، ار��4 و )?>�4ل $$ C	�40 ��) �، ���� و �	����4ّ� .

  م  ����) »ا���4ی ا��B�»�Pزده N?ار 5 1، ذ�@ (

۸۵.  ،�
0N �ٰ)�� از �
�� �� ��  $ �BO�) ل در�	�Lings, Muhammad 212 .( ،آن�< ��
 Uاف، آ���رۀ اB)۱۴۴ $ ��%� ��+ا�و : [�4? � �C A�)��>�ل �� ��(ٰ� إِن أ4�َ9َ2ُ
Y �8� ا1ّ�س 

 ��3�[...  

ا�� )$�{ )'�ت �&ّ%$ �Cّ(k )'�ت ا��م +��� �2دق / 40�C۳۷۰� �2�، ص .۸۶
�� q4_�C �� $ 40�C�ی �� آ��  U	K @$ه Nرۀ ��0ء ا(5 ۶۹دB) از] .�+�
� q4_�C : Uآ�

�Bر ا�� ا(5z� :» و �  ّ���F أ��َ� ا� ���48 �� ا1ّ
ّ
و َ�� Sِ9ِ�ُ اَ� و ا1ّ�(�ل GfوS� Y�1 ا1

 Hّ1�4 و ا	�$ّLّ1اءا$�...  «�� �
H4���ا+��  ۱۳۴، ص �C۱ان �� >���س ا�	�ن، ج  ��ای ا3vّع 
��د[.  

۸۷ . �
K�� آن�< �� �� �� k)ّ�C ��$ا1=�اد در ا�
��ی 40�C�ی  در �=%��U د�O�ی از ا)�د�{ 
S%+  �8%+ ه ا(5، از$K ریDا(��� ��"وف«آ ��"C « ��)'�ت �&ّ%$ ��ارد ]�� را ذ

�� $����@، �[�� ا)$5�ّ، ��آت ذات ا�1�، ��آت  ح��آت اّوc ،�41و«:  اA�[�، ا��0ن 
�� �C$ادی از ا��  �<`m1�+ U آن» .اH&1� ��2ت ا�1�، ا(� ا�[�، آ�"�� ��� >�@ از ��م

��ر �� ��ای )'�ت ���ءا� ��  ��   .cود ��N ��D%�ن ا(5 

۸۸.  U&�2 ل در�	�`�ب ا�	�ن ۱۶۹)$�{ �"وی از ا��م +��� �2دق، �.  

۸۹ .� U&�2 �۱۴ �� �� ا(%� «f����N $� �Y از �[�N�  B�Pر  �`�ب ا�	�ن �4? ��ا+�� �%�� $ 
�Oو ر(%� د� �Oو ��ا2ّ� د� �Oه �%�» د�$N�H� ی�Oدر د� ��   .�Kد دارد 


C��X� از آ�lر )'�ت ���ءا�، ص . ۹۰ا.� �J ! $ا�� ا��Hن در +��ن �<�0ن �� و «[ �۵۸
��دار +$ا.��� 
�ر و fر �� Y� �N  ه�� $�$�$ار و در ��4ن ُ��دی و �zر.� �%�دار، و1� ا��Hن ���

�نJ ،5)ن ا���C ا.��� �$�$ار �� آن$+ ���%� �� �N�.  �N او �J Q4N �����N و   .�N� او را 
�� �
0
U ا��. �04��K ا(5 و1� +��ِن �����$ار �%� �� ا�� �� �H4� و   $K �
.���  �� دا�0
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�� �$او .�ه   �N �J ر ا(5؛�
fر��
�د، �� .�
�ر و  �$ )�f د��ن�ی را �� (�ی ���% ! $���
$K د �%�دار��
�ری �� (?اوار آن Dcز f۴۶ـــ ��ران ��ر(�، ص » .ر[  

�� )	4	N�]� 5� B�Pر N%�ن )	4	5 �&ّ%$ی ا(5  .۹۱ اّ�� ا�� �� آن ا�
	�د ����5 �$ارد 
) ۱۷۲ا��اف، آ�U (ا501  و از ا�� 1&�ظ )'�ت �&ّ%$، اّو�41 ��0� ��د �� �� ��r4ق ��م

5�.  Y4�ّ1.  

0
$ ]��ا آ��� �� )'�ت �&ّ%$ و >�آن ا�
	�د  ����4Tن در ������ د>74. ۹۲N 4? �80%�ن� �C
�� �¬ّ�$ �� N%�ن. دار�$ ّ��ن )'�ت �q40 را �
�ان «: .Bv $�Bر  c�4، ��(� و )�اNا��ا.� ا

%ً� �� ا(3
ّ
80� �� » م ا�
	�د دار�$، ��80 ��ا�$؟��80 ��ا�$، آ�� ����$ ����4Tن را �4? 

)Historical 82(  

 




