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  ييندگانندگانراه زراه ز
ي قديم و واحد و مقدس و قياس خدا د و سپاس و ستايش بيح شكر و ثناي بي

رحيم را سزاست كه پرتو انوار محبت و رحمتش عالم اعلي و اسفل را احاطه و مملو 
قلوب طالبانش انداخته، سالكان طريق غيرفاني و مسافران ديار ه  بآن راساخته و 

 از اين عالم كثيرااللم ايشان راي دروني و آرامي حقيقي مشرف و به تسلجاوداني را 
را از فرح باطني مسرور و   وافرالنعم روحاني متوجه داشته، قلوب آنانه عالمبجسماني 
را كه نظر به رحمت  بلي خداي قادر سبحان.   جالل ابدي مطمئن ساخته استبه اميد

ه پيغمبران و به وسيلپايان خود نجات ابدي و جالل سرمدي را براي بندگان مهيا و  بي
  .باد حمد و ثناي فراوان بادرسوالن خود بيان فرموده، تا ابداال

اما بعد، شخصي كه به اين درجه معرفت رسيده و تقاضاي قلبش را دريافته و 
آيا جالل ابدي «:  نخستين وي اين خواهد بود كهسؤالطالب جالل مزبور گرديده باشد، 

حال »  حصول نجات چه بايستم كرد؟به جهتو ؟  نمود متوان ميرا به چه طريق تحصيل 
 عمده را ننموده و آرزوي استراحت حقيقي و سؤال كننده، آيا هيچ وقت اين اي مطالعه

 اي است يگانهاين همان تمنا و آرزوي ؟   نيامده استبه هيجانجاوداني هرگز در قلبت 
جستجوي آن تحريص ه  و افراد بني نوع بشر را بسازد ميكه دل هر كس را متحرك 

  .نمايد مي

نجام تقاضاي قلب خود را در آن و ديگري در اين است كه يكي ا حال تفاوت در
تقاضا و آرزوي تحصيل حيات جاوداني در .   استهدانستديگر اين و آن سومي در چيز 

آيا اين ناراحتي قلب .  گردد مي وجه محو نبه هيچقلب هر بشري چنان ثبت گشته كه 
 سؤالتامل  بي؟  يا هآيا  در اين خصوص هيچ فكر دقيق نمود؟  انسان از كجا بهم رسيده

آيا خدا آدمي را در اين حال ؟  آرامي قلب تو و ديگران از كجاست بي كه اين شود مي
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حاشا، زيرا كه در اين صورت خدا ؟  آفريده و بدبختي را نصيب و قسمت او كرده است
 و نظر به اين محال است كه خدا باعث ناراحتي بود مين قادر و رحيم و حكيم ايخد

 يعني سبب اصلي اضطراب باطني و – انسان استبلكه علت آن خود انسان بوده باشد، 
پس اگر آرزومند .  ظاهري بشر اين است كه او از خدا روگردان و اسير گناه گشته است

علت العلل  ، پيش از هر چيز بايد از گناه كهباشي ميراحتي دروني و حيات جاوداني 
زهر قاتل رهائي نيابي هرگز مرض همه بدبختيهاست رهايي يابي، زيرا تا از خطر اين 

پس براي عالج اين مرض الزم است در صدد عالج و .  دروني تو قلع نخواهد گشت
 از مرض ي كهقبل از هر چيز الزم است از ماهيت آن آگاه گردي زيرا كس.  مداوا برآئي

 از صدمه گناه مستحضر ي كه، و نيز شخصآيد ميخبر است درصدد عالج بر ن بيخود 
  .الصي را نخواهد يافتنيست خ

بنابر مراتب فوق، نويسنده در طي اين كتاب آن مرض باطني و طريق نجات را از 
روي كالم الهي كه عبارت از كتب مقدسه مسيحيان است معلوم خواهد ساخت و عالوه 

 به جهت بشر با فكر خود هائي كهبر اين ثابت خواهد نمود كه تمامي معالجات و تداوي
.  باشد ميه مذاهب مختلفه ايجاد نموده ناقص به واسطاحتي جاوداني  گناهان و روعف

مسلم است .   مطالعه نمايندآن راپس بر مطالعه كنندگان محترم الزم است كه با فكر تمام 
درك آن نائل شود و تا از نور ه  بتواند نمي است ور غوطه گناه  انسان در بحري كهدر حالت

  . مرض روحاني خود را درك نمايداندتو نميتوفيق الهي منور نگردد، 

پايان  بي مراحم بيكران و الطاف از راهاميد است كه پروردگار رحيم و مهربان 
خود پيش از آنكه مقراض اجل رشته عمرت را قطع ساخته و ايام نعمت و تحصيل 

حال از .   نجات هدايتت فرمايدبه طريقرحمت منقضي شود، ديده درونت را گشوده 
 كه هادي تمامي مخلوقات و گم گشتگان وادي ضاللت است درخواست خداي تعالي

به راه راست راهنمائي نمايد و ديده درونت را با نور  نما كه تو را مبارك فرموده و
  .حقيقت خود روشن و منور سازد
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  فصل اولفصل اول
  كيفيت گناه و نتايج آن

 شود ميدر قسمت اول بيان جامعي از گناه .  اين فصل مشتمل بر دو قسمت است
  .گردد ميو در قسمت ثاني نتايج آن مفصال تشريح 

  قسمت اول
  بيان گناه

اين قسمت شامل بيان جامعي از گناه و كيفيت آن است و داراي دو مبحث 
  .مبحث دوم بيان گناه عام است مبحث اول آن بيان كيفيت گناه و  كهباشد مي

  بيان كيفيت گناه -1

  گناه اول انسان -

ث اين قسمت وارد شويم الزم است كه كيفيت نخستين گناه حپيش از آنكه در ب
وي كالم الهي روشن سازيم،  رزعبارت از معصيت آدم و حوا است ا كه آن را جايتو ن

اما براي آنكه از .   از نتايج آن اطالع پيدا نمائيميمتوان ميزيرا كه بدان وسيله بهتر 
 از مقام و قف شويم، بايد اقالًچگونگي گناه آدم كه منجر به نكبت و ذلت او شد وا

بدين لحاظ پيش از ذكر ترتيب اخراج آدم از .  ش اطالعي حاصل كنيما همنزلت اولي
كالم خدا (.  كنيم ميارش آفرينش و حالت اوليه او را از روي كالم خدا ذكر زبهشت گ
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 كتب ، مقصود ازشود ميكتب ديگر اشاره ه  ب صريحاًي كهدر تمام اين كتاب غير از موارد
ست كه عبارت از تورات و زبور و صحف انبياء و انجيل است و شرح آنها  امسيحيان
  .)داده شده است» ميزان الحق« در كتاب مفصالً

  حكايت آدم و حوا در عدن -

و خدا «: نويسد مي در بيان همين موضوع 31 الي 26سفر پيدايش باب اول از آيه 
 بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و انمان و موافق شبيهمبه صورتآدم را : گفت

پس خدا .   حكومت نمايدخزند مي بر زمين ي كهبهايم و بر تمامي زمين و همه حشرات
 نر و ماده آفريد، و ايشان را.   خدا آفريدبه صورتاو را .   خود آفريدبه صورتآدم را 

يد و زمين را پر سازيد و بارور و كثير شو:  بركت داد، و خدا بديشان گفتايشان راخدا 
 بر زمين ناتي كهدر آن تسلط نمائيد، و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و همه حيوا

 بر روي تمام ي كهراد ي تخمها علفهمانا همه : دا گفتو خ.   حكومت كنيدخزند مي
 دادم تا براي به شمادار است   در آنها ميوه درخت تخمهائي كهزمين است و همه درخت

مه حشرات  ههمه پرندگان آسمان و بهه همه حيوانات زمين و به  خوراك باشد و بشما
 هرچهخدا  و.  زمين كه در آنها حياتست هر علف سبز را براي خوراك دادم و چنين شد
 2و در باب » .ساخته بود ديد و همانا بسيار نيكو بود و شام بود و صبح بود روزي ششم

شت و در بيني به سراوند خدا آدم را از خاك زمين پس خد«:  مرقوم است9 الي 7آيه 
و خداوند خدا باغي در عدن بطرف مشرق .  وي روح حيات دميد و آدم نفس زنده شد

غرس نمود و آن آدم را كه سرشته بود در آنجا گذاشت و خداوند خدا هر درخت خوش 
خت نما و خوش خوراك را از زمين رويانيد و درخت حيات را در وسط باغ و در

مكتوب  18 الي 15آيه هفتم  در همان كتاب و همان باب ايضاً» .معرفت نيك و بد را
 بكند و آن راگرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا كار پس خداوند خدا آدم را « :است
از همه درختان باغ : و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت.   محافظت نمايدآن را
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 از آن ي كهت معرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزممانعت بخور، اما از درخ بي
پس .  خوب نيست كه آدم تنها باشد: و خداوند خدا گفت.  خوردي هر آينه خواهي مرد

  ».برايش معاوني موافق وي بسازم

و خداوند خدا «: نويسد مي 25 الي 21و نيز در همان كتاب و همان باب آيه 
يش را گرفت و گوشت ها ها بخفت و يكي از دندخوابي گران بر آدم مستولي گردانيد ت

 وي راو خداوند خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود زني بنا كرد و .  در جايش پر كرد
 استخواني از استخوانهايم و گوشتي از اين استهمانا : و آدم گفت.  نزد آدم آورده ب

از اين سبب مرد پدر و .  شدگوشتم از اين سبب نساء ناميده شود زيرا كه از انسان گرفته 
و آدم و .  مادر خود را ترك كرده با زن خويش خواهد پيوست و يك تن خواهند بود

  ».زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند

 همان كتاب چنين مرقوم 3در خصوص تجاوز آدم و اخراج او از بهشت در باب 
رتر بود و بزن  بود هوشياو مار از همه حيوانات صحرا كه خداوند خدا ساخته«: است
از :  گفتبه مارزن ؟   گفته است كه از همة درختان باغ نخوريدتاًًآيا خدا حقيق: گفت

 در وسط باغ است، خدا گفت از آن درختي كه، ليكن از ميوة خوريم ميميوة درختان باغ 
كه خدا هر آينه نخواهيد مرد بل: مار بزن گفت.   لمس مكنيد مبادا بميريدآن رامخوريد و 

ف نيك و بد ار بخوريد چشمان شما باز شود و مانند خدا عآن از ي كه در روزداند مي
 خوشنما و به نظرو چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك نيكوست و .  خواهيد بود

هر خود نيز داد و او وش گرفته بخورد و بشا هدرختي دلپذير و دانش افزا، پس از ميو
پس خداوند خدا را .  وي ايشان باز شد و فهميدند كه عريانندآنگاه چشمان هر د.  خورد

و آدم و زنش خويشتن را از .  خراميد ميشنيدند كه در هنگام وزيدن نسيم نهار در باغ 
حضور خداوند خدا در ميان درختان باغ پنهان كردند و خداوند خدا آدم را ندا در داد و 

پس .  شنيدم ترسان گشتم زيرا كه عريانمچون آواز ترا در باغ : گفت؟  كجا هستي: گفت
 ترا غدغن درختي كهآيا از آن ؟  كه ترا آگاهانيد كه عرياني: گفت.  خود را پنهان كردم
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 قرين من ساختي وي از ميوة ي كهاين زن: آدم گفت؟  كردم كه از آن نخوري خوردي
؟  ه كردياين چه كار است ك: پس خداوند خدا بزن گفت.  من داد كه خوردمه درخت ب
را ار چونكه اين ك:  گفتبه مارپس خداوند خدا .  مار مرا اغوا نمود كه خوردم: زن گفت

بر شكمت راه خواهي .  كردي از جميع بهايم و از همة حيوانات صحرا ملعونتر هستي
ميان ذريت   زن و دررفت و تمام ايام عمرت خاك خواهي خورد و عداوت در ميان و

و .   خواهي كوبيدوي رااو سر ترا خواهد كوبيد و تو پاشنة .  گذارم ميتو و ذريت وي 
با الم فرزندان خواهي زائيد و اشتياق .  الم و حمل ترا بسيار افزون گردانم: زن گفته ب

چونكه : آدم گفته و ب.   خواهد بود و او بر تو حكمراني خواهد كردبه شوهرتتو 
 نخوري، آنامر فرموده گفتم از ت را شنيدي و از آن درخت خوردي كه ا هسخن زوج

خار و .  پس بسبب تو زمين ملعون شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهي خورد
عرق پيشانيت ه را را خواهي خورد و بي صحها هسبز خس نيز برايت خواهد رويانيد و

خاك راجع گردي كه از آن گرفته شدي، زيرا كه تو ه  بي كهنان خواهي خورد تا حين
و آدم زن خود را حوا نام نهاد زيرا كه او مادر .  ستي و بخاك خواهي برگشتخاك ه

ايشان و خداوند خدا رختها براي آدم و زنش از پوست بساخت و .  ست اجميع زندگان
همانا انسان مثل يكي از ما شده است كه عارف نيك و :  پوشانيد و خداوند خدا گفترا

از كند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد و تا بد گرديده، اينك مبادا دست خود را در
 آنپس خداوند خدا او را از باغ عدن بيرون كرد تا كار زميني را كه از .  بأبد زنده ماند

 مسكن ن رااپس آدم را بيرون كرد و بطرف شرقي باغ عدن كروبي.  گرفته شده بود بكند
را محافظت   درخت حيات تا طريقكرد ميرا كه بهر سو گردش  داد، و شمشير آتشباري

 ».كند
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  تفسير حكايت آدم و حوا -

كيفيت خلقت آدم، مقام اوليه و ذلت ه پوشيده نماند كه خبر صحيحي راجع ب
مابعدش در هيچ كتابي نيست جز در تورات و هرگاه در بعضي از كتب و تواريخ و 

قتباس شده  تحقيق از كتب تورات مأخوذ و ابطور باشد آناحاديث ساير ملل ذكري از 
 ارشات مذكور را از افواه شنيده و با اندك جرح و تعديل و تصرفاتي آنزاست، يا آنكه گ

چنانكه از مطابقة كتب ساير ملل و احاديث مسلمانان در اين موضوع با ند، ا هرا نقل نمود
اختصار سرگذشت آدم از  ايجاز و بطور.  گردد ميتفصيالت كتب مقدسه مسئله واضح 

.   در فوق بيان شد، ولي براي روشن كردن موضوع محتاج به تفسير هستيمآيات مذكورة
يم و تفسيري موجز بر آن كوش مياختصار ه براي احتراز از تطويل كالم حتي المقدور ب

 آن  و معصيت او و نتايج شرحي راجع بخلقت و كيفيت آدمآنعالوه بر .  كنيم ميعالوه 
  .بيان خواهيم نمود

  م مخلوقات استاشرف و حاك انسان -

بر طبق مضامين باب اول كتاب اول موسي پس از آنكه خداي تعالي با قوت و 
اما .   آفريدانسان راهستي آورد، ه قدرت كاملة خود آسمان و زمين و مافيها را از نيستي ب

خلقت انسان ماوراي خلقت ساير مخلوقات بوده زيرا كه در خصوص آفرينش آنها چنين 
زمين نباتات : روشنائي بشود و روشنائي شد و خدا گفت:  گفتو خدا«: مكتوب است
ي كه موافق جنس خود ميوه آورد كه ا ه تخم بياورد و درخت ميوي كهبروياند، علف

را موافق  زمين جانوران: و خدا گفت.  تخمش در آن باشد، بر روي زمين، و چنين شد
» . و چنين شد–جناس آنها  بهايم و حشرات و حيوانات زمين به ا–اجناس آنها برآورد 

مان و موافق به صورتآدم را : خدا گفت«: اما راجع به آفرينش انسان چنين ذكر شده است
شبيهمان بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بهايم و بر تمامي زمين و همة 
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ر  از خاك زمين آفريد و دانسان راخدا .   حكومت نمايدخزند ميحشراتي كه بر زمين 
م حيات دميد و انسان نفس زنده گرديدبيني وي د.«  

 كه شئونات و شود مياز همين تفاوت فاحش بين آفرينش انسان و حيوان معلوم 
مخلوقات االتر است و رجحان انسان بر ساير ازه برتر و باند  همقام انسان نسبت به آنها چ

  ».يات دميددر بيني او دم ح«: گويد مي كه شود مياز همين عبارت معلوم 

 نيست كه خداوند انسان را با آنآية مذكوره بر خالف اشارات قرآن هيچ دال بر 
 كه انسان داراي شود مي آيه چنين استنباط نمشقت و زحمت آفريده باشد بلكه از آ

خلقت خاصي است كه همان سبب امتياز اوست زيرا انسان برخالف خلقت حيوانات از 
خالق به صورت و شباهت  ت و داراي روح خداست ودست قدرت الهي بوجود آمده اس

علت آفرينش آدم هم اين بوده است كه خداي خود را بشناسد .  خود آفريده شده است
  .و او را دوست داشته باشد و در او جالل يابد

  »در صورت خدا آفريده شدن«معني  -

اين  نه»  خود آفريدبه صورت انسان راخدا «: مقصود از اين عبارت كه گفتيم
 كه صورت و كيفيت ظاهري انسان كامالً مطابق صورت و كيفيت خداست، بلكه است

.  مقصود از اين جمله اين است كه انسان در عالم معني و باطن داراي شباهت خداست
 يا بدين شود ميي محدود و جزئي در انسان ديده ا همثالً از صفات نامحدود الهي نمون
 توان ميانتهاي الهي  بيرحمت، لطف، معرفت و عدالت نحو كه از صفات بارزة محبت، م

 كه صفات جاللية اين استولي در اينجا از ذكر يك نكته ناگزيريم و آن .  پي برد
پروردگار در بدو خلقت يعني پيش از آنكه آدم مرتكب گناه شود و تمرد ارادة الهي را 

 بمذلت گرفتار شد و عصيان كهآنتر بوده است تا بعد از  بكند، در نظر آدم بهتر و متجلي
عيب آفريده شد، و پر از قوت و قدرت و علم و  بياز او سر زد، زيرا انسان در ابتدا 
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راب و در اضط بيضميرش كامالً آرام و .  شد نميدانش بود و در باطن وي ظلمت يافت 
بدين مالحظات عالقة باطني .  ه استداشت ميه و دوست ختشنا ميكمال وضوح خدا را 

 بوده است، و اگر آدم مرتكب خطا رابطة دوستي بين خالق و انسان كامالً برقراو ر
اين ترقي و .  گشت مي البته در آن حالت ترقي كرده و مقامش روز بروز رفيع تر شد نمي

 و امراض و گشت ميتر م قوي بلكه در جسم هبود مينپيشرفت البته مختص روح انسان 
.  شد ميهم مملو از قدرت و قوت و انسان جسماً  كرد نميضعف در انسان رخنه پيدا 

و نظر .  شد نميعالوه بر مراتب فوق اگر گناه انسان را نلغزانده بود مرگ هم بر او طاري 
 شئونات و مراتب، انسان حسب االمر خدا ممكن بود بر تمام زمين و جميع به اين

 . بياوردبه عملها حيوانات بري و بحري حكمراني كند و ارادة الهي را در قسمت آن

  باغ عدن -

 و تناسب تام با اند هنمود ميمأوي و مأمن آدم و حوا كه در ابتدا در آنجا سكونت 
 پر از آن راباغ عدن است كه خدا براي خوشي آدم ه حالتشان داشته است معروف ب

 زراعت آني لذيذ آفريده، آدم را در باغ عدن مأواي داد كه در ها هدرختان بارور و ميو
ولي آدم را خبر داد كه باغ .  را كثير و وافر گرداند شن نعمت آن روكند و با قوت فكر

عدن را دشمني است كه بايد اهتمام در نگهباني و ممارست آن بكند و باغ را از شر آن 
اگر قارئين اين كتاب بخواهند بدانند كه باغ عدن در كدام .  دشمن كامالً محافظت نمايد

به  سشان داد زيرا كتاب مقدبه سؤال توان ميده است جواب صحيحي ننقطة دنيا واقع بو
قطع نظر از مكتوم بودن حقيقت اين موضوع در كتاب .   تصريح نكرده استمسئله اين

مقدس، شكل و وضع كرة ارض پس از طوفان چنان عوض شد كه اوضاع و تركيب كرة 
خصاً از  مشتوان ميصف آنكه نولي با و.  وضع قبل از طوفان ندارده امروز هيچ شباهتي ب

 كه شود مي باز از آيات سابق الذكر مستفاد . روي قرائن مكاني براي باغ عدن تعيين كرد
اين فقره .  آن باغ اوالً در زمين بوده است و ثانياً در قسمتهاي شرقي شام واقع بوده است
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فرض .  ت باغ عدن در آسمان بوده اسگويند ميبرخالف عقيده علماء مسلم است كه 
كشف موضع باغ هم بشويم، از اين اكتشاف ما را چه حاصل ه موفق بكنيم كه ما 

نجاح و .   نجاح و فالح را حاصل كردتوان ميزيرا با يافتن موضع مفقودي ن؟  شود مي
رستگاري انسان در باغ عدن ارضي نيست بلكه در بهشت آسماني است كه به تفصيل 

  .دهيم ميده  در پايان اين فصل وعآن رابيان 

كيفيت خلقت و احوال و اوضاع آدم در بدو آفرينش تاكنون توضيحات ه راجع ب
اوالً ذكر اين .  كنيم ميي در باب گناه و نتايج آن عالوه ا هالزمه داده شده و حال چند كلم

 فاعل مختار آفريد و از اين بابت انسان انسان را كه خدا دانيم مينكته را در اينجا الزم 
 البته از طريق به خدا انسان محبت خدا را بشناسد و دوست بدارد و راه اظهار دباي مي

 فاعل مختار آفريد و حتي انسان راولي چنانكه شرح آن گذشت خدا .  باشد مياطاعت 
معرض آزمايش آورد، ولي مقصود خدا از اين ه واگذاشت كه شيطان آدم و حوا را ب

شان گرفتار شيطان كند،  نافرماني كيفره وا را ب آدم و حستخوا ميامتحان نه آن بود كه 
بلكه ارادة الهي بر اين قرار گرفته بود كه انسان در عالم انقياد و مصاحبت با خالق خود 

ش محكمتر گردد و روز بروز ترقي حاصل كند و بدين وطيره بين خير و شر ا هرابط
 محبتتواند مراتب ارادت و  داد تا آنكه ببه انسانبدين لحاظ خدا فرصتي .  امتيازي دهد

  خود نشان بدهد، و آن فرصت اين بود كه خدا دوبه خالقو اطاعت خود را نسبت 
به درخت يعني درخت حيات و درخت معرفت نيك و بد را در باغ عدن بوجود آورد و 

اطاعت .  ردض آنكه بخورد خواهد ممحه  كه از درخت دومي نخورد، زيرا ب امر كردآدم
ي كه در باغ ي انسان كار دشواري نبود، زيرا نعمات گوناگون و لذيذ و فراواناين امر برا

 ستهتوان مييه شده بود رفع اين ميل و ولع را نسبت به آن درخت ن براي انسان تهعد
به  انسان را تجاوز از فرمان اوليه و ديدن پاداش ميباست آن بكند و عالوه بر است

 . ديگر مرتكب منهيات الهي نشودي كهطورب مابعد خود آگاه ساخته باشد وظايف

  



 12 

  درخت معرفت نيك و بد -

ه شد مي شود كه آن درخت چه بوده و از ميوة آن چه قوتي حاصل سؤالحال اگر 
 داد زيرا ذكر اين مراتب در سؤال به ايناست، شايد نتوان يك جواب كافي و مقنعي 

حيوان امروزي با اوضاع و كتب مقدسه مفقود است و اوضاع و اشكال و احوال انسان و 
گرچه بر اين كلمات مقدسه راجع به درخت مذكور .   استتباينكيفيات آنروز كامالً م

 توان مياسبت نهي و غدغن از استفادة از آن درخت به من مزيد كرد، ولي توان ميچيزي ن
  مراتب فهم وبود مياگر آدم از اول مطيع .  آن درخت را درخت معرفت نيك و بد ناميد

، زيرا كه آنوقت كامالً عواقب ماند مي در امان آن و از شر و وبال شد ميادراك او زياد 
بنابراين غرض خدا از آفرينش درخت مزبوره نه استفاده .  كرد ميوخيم شرارت را درك 

 وسيلة آزمايش انسان قرار داد كه مراتب اطاعت آدم را آن رااز ميوة آن بوده است بلكه 
  .امتحان كند

  زمايش آدم و حواآ -

 در حيله و تزوير در آيات سابقه مذكور آنفي الجمله مار مخيل چنانكه وصف 
 امتحان به مقام ايشان راسون خود فشد، نزد آدم و حوا آمد و با سخنان سربسته و پر

يعني اهتمام كرد تا آنكه .  آورد و سعي كرد تا شك و ترديدي در قلب حوا ايجاد كند
ه انسان  بدبين كند و خدا را نسبت ببه خداسازد، و او را نسبت خاطر آدم را مشوب 

 در او ايجاد خداي تعاليي مخالف ارادة ا هگر سازد، و اراد مهر و سست پيمان جلوه بي
 درخت آن آنكه از به مجرد كه داند ميخدا خود «: چنانچه به آدم و حوا گفت.  نمايد

از خير و شر اطالع پيدا كنيد و مانند بخوريد چشمهاي شما گشاده خواهد شد تا آنكه 
 به خدا نسبت ايشان رافريفتن آدم و حوا اقدام نمود و ه بدين طريق شيطان ب» .خدا باشيد

در نتيجة .  بدبين كرد و چنين بدانها وانمود كرد كه نهي الهي مانع خوشبختي آنها است
 ميوة منهيه از خوردن«: س و اغواهاي خويش ذهن آدم را مشوب ساخت و گفتوسوا
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در تشويش » . و مانند خدا خواهي شدرسي ميدرجة كمال ه نخواهي مرد بلكه در جالل ب
اعتقاد ساخت و شعلة خوردن ميوة  بيكه او را هم مغرور و آنذهن حوا نيز سعي نمود تا 

شيطان در .   درخت حظي گرفتندآنمنهيه در درونش ملتهب گشت و از خوردن ميوة 
 يعني تخم گناه را بدين طريق در نهاد ايشان – را انجام داد اين مورد مقصود خود

  .كاشت

  نتيجة روحاني آزمايش  -

با ارتكاب اين گناه رابطه و عالقة محبت بين انسان و خدا قطع شد، و همة جالل 
ورطة هولناكي ه گناه آدم چنان بزرگ بود كه خود و ذرية او ب.  او پايمال اين گناه گرديد

 در سطور بعد آن را نتايج ي كهبطور گرديدند ار بيچارگي و اضطرابفتادند و گرفتا
به  درخت نخورند زيرا آن و حوا قدغن كرده بود كه از به آدمخداوند .  خواهيم خواند

آدم و حوا پس از تجاوز از امر خدا و خوردن .  رددرخت خواهند م  خوردن از آنمجرد
ند كه نستاحال خود مطلب را دريافتند و دميوه، صدق قول خدا را فهميدند و از تغيير 

پس حيات حقيقي را با اين نافرماني از دست .   سخت فريفته استايشان راشيطان 
 با خوردن ميوه تهديد كرده بود مرگ باطني و انسان راغرض از مرگي كه خدا .  دادند

 شد يمب ان از سرچشمة جاوداني و ابدي سيراروحانيست، زيرا قبل از گناه روح انس
ولي بعد قواي شيطاني و هوا و هوس نفساني در انسان قوت پيدا كرد و انسان رفته رفته 

گرفته خود ه  و قوت روحي تنزل كرد و حالت مادي و ظلماني ببه خدااز حالت قرب 
 كامالًَ تسليم شيطان شد و مرگ روحاني منتج به مرگ جسماني گرديد؛ يعني چون در

مرگ ه اختالف منجر به تباهي اجزاي بدن گرديد و بدن را بنتيجة گناه بين روح و جسم 
فتار گشت و نسل آدم هالكت ابدي گره رد و بمكشانيد، بدين طريق آدم روحاً و جسماً 

:  مرقوم است12 آية 5 باب به روميانچنانكه در رسالة .  راث يافتاز اين قسمت مي
 به اين موت، و به گناهيد و ة يك آدم گناه داخل جهان گردبه واسطلهذا هم چنانكه «
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 بديهي است كه از  .»گونه موت بر همة مردم طاري گشت از آنجا كه همه گناه كردند
.  از آدم و حوا هم توقع اوالد نيكو نتوان كرد.   توقع داشتتوان ميدرخت بد ميوة نيكو ن

نتيجة ديگر معصيت، ترس شومي بود كه بر قلوب آنها طاري گشت و سلب سكون و 
ام از آنها كرد و پس از نافرماني آن سكونت از بين رفت و بجاي آن دغدغه و آر

 گرديد و به گناهعالوه بر اين برهنگي اسباب تحريص ايشان .  اضطراب جاگرفت
باالخره از برهنگي خويش شرمسار گشتند و بجاي آنكه از خدا استعانت جويند، خود در 

تان پنهان شدند و از برگ درخت انجير ستر پس در ميان انبوه درخ.  صدد عالج برآمدند
در اين حال ترس خدا بر دل ايشان مستولي گشت و خواستند بدين .  عورت كردند

انسان با يك گناه خود از .  وسيله از نظر خداي عالم السر و الخفيات خود را پنهان كنند
 ماهيت آن علو درجه كاست و تمامي كيفيت و احوالش يكمرتبه متبدل گشت و تغيير

  . ما بايد بدام شيطان گرفتار باشيمشد نميخالصه اگر لطف الهي شامل حال آدم .  داد

  تكلم خدا با آدم و حوا -

ليكن چون خدا نجات نسل آدم را از ازل خواستار بوده و مشيتش بر آن قرار 
 و عقاب در عين حال لطف و مؤاخذهگرفته بود كه انسان رستگار گردد پس مسئلة 

 آدم جواب؟  كجا هستي«: گفت ميپس آدم از خداوند شنيد كه .  ميان آورده بگذشت را 
.  چون آواز ترا در باغ شنيدم ترسان گشتم زيرا كه عريانم، پس خود را پنهان كردم: داد

 از آن  ترا غدغن كردم كهدرختي كهآيا از آن ؟  كه ترا آگاهانيد كه عرياني: خدا فرمود
اطالع نبود ولي  بيد كه خدا از رفتار و حركات آدم پوشيده نمان» نخوري خوردي؟

او ه  عظيم خود منتقل نمايد و ببه گناهت اين بود كه آدم را سؤاالمقصودش از اين 
بفهماند كه چه گناه بزرگي مرتكب شده است و او را به تفكر وادار كند زيرا آدم تا 

 و ستاند مي باب زن خبر بود و محرك خود را در اين بيآنوقت از بزرگي گناه خود 
 به خدااز اين سبب سر منشأ گناه را .  گردن او بگذارد  برستخوا ميتمام تقصيرات را 



 15 

 به مارزن نيز بنوبة خود تقصير را .  را بدو ارزاني داشته بود  از آنرو كه زنداد مينسبت 
  .نسبت داد

آنها ترحم ند و اگر خدا بر نستاد ميآدم و حوا بدين معاذير خود را بري الذمه 
، هر آينه آنها ساخت نمي خود واقف به گناه و آنها را نمود مين و با ايشان مكالمه كرد نمي

عذاب ابدي گرفتار ه ند و بدين حال دائماً مانده بپنداشت ميگناه  بي خود را معصوم و
 مخاطب ساخته ايشان راباز مذكور خواهد شد، خدا  ولي چنانكه گذشت و.  شدند مي

 بازگشت كنند و اميد در به خدا داد تا بدان متمسك شده به آنهاو متمسكي  دست آويز 
چونكه اين كار كردي از جميع بهايم و از «:  گفتبه مارچنانكه خداوند .  او پيدا كنند

بر شكمت راه خواهي رفت و تمام ايام عمرت .  را ملعونتر هستيحهمة حيوانات ص
او سر .  گذارم ميزن و و در ميان ذريت وي خاك خواهي خورد و عداوت در ميان تو و 

  ).14 آيه 3سفر پيدايش باب (»  كوبيد خواهيوي رانة ترا خواهد كوبيد و تو پاش

 توانائي داد كه از گناه تنفر كند به آدم، خدا گردد ميچنانكه از اين كلمات مستفاد 
 از انسان رابه كرده و ي را داده است كه بر شيطان غلا هثانياً وعدة رهانند.  و توبه نمايد

 در قلب به خدااز استماع اين كلمات نور محبت و ايمان نسبت .  زير سلطنت او برهاند
جي به منة ايمان به وسيل دوباره نزديك گرديد و به خداآدم از سر نو مشتعل شد و 

م  مقصود از عيسي مسيح است، توبة آد آيات باهرات انجيل و توراتبنابرموعود كه 
آدم با .   وسيله نجات قطعي خود را حاصل نمودبه همينرگاه خدا شد و تنها مقبول د

 منجي موعود سلسلة بني آدم از قيد بندگي و نتايج آنهمين وعده فهميد كه تنها توسط 
  .وخيم آن مستخلص خواهد شد

 

 



 16 

  تنبيه جسماني آدم و حوا -

 بدين معني كه دكر  ميخدا آدم و حوا را سواي تنبيه باطني، تنبيه ظاهري و جس
به  نيز خبر داد كه زمين به آدمحوا را مطلع ساخت كه او با رنج و مشقت خواهد زائيد و 

 آن معصيت او ملعون شده از براي او خارها و شوكها خواهد برآورد و بركت در علت
نخواهد بود و انسان بايد با عسرت و مشقت روزي خود را درآورد و بدنش مركز 

وا ادا آدم و حبمبراي آنكه .   و بميرد و دوباره مبدل بخاك گرددامراض و علل گردد
 از باغ عدن بيرون كرد و ديگر مجال ايشان رادوباره از درخت حيات بخورند خدا 

  . ندادبه آنهامراجعت 

   بيان گناه عام-2
حال كه از ذكر كم و كيف گناه نخست فراغت حاصل كرديم بد نيست عنان 

از ذكر .  يف گناه عام كه موضوع اين مقالست معطوف كنيمسمت كم و كه توجه را ب
يك نكته در اينجا ناگزيريم و آن موضوع وقوع گناه است كه منوط به ترتيب ذيل 

  :باشد مي

  .اول آنكه شريعتي مقرر گرديده باشد  
  .دوم آنكه انسان از آن با خبر و مطلع باشد  
  .تار باشدو قبول آن شريعت فاعل مخ  ردسوم آنكه انسان در  

زند كه داراي مشعر و قوة ادراك و فهم  مراتب فوق گناه از مخلوقي سر ميه بنا ب
  .قط اراده و مشيت خالق استفشريعت براي انسان .  باشد
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  به انسانظهور ارادة خدا  -

اوالً در باطن .  ظهور رسانده استه دو طريق برجسته به خداوند ارادة خود را ب
ن است و حتي باديه نشينان و  بالاستثنا هركس واجد آيعني در ضمير انسان كه

ة آن انسان از به وسيل كه ست ااي قوهاين .  بهره نيستند بي عطيه نيز آنگردان نيز از صحرا
 قائل توان ميبدين لحاظ .   مطلع و آگاه است– مقبول و نامقبول –تمام بديها و نيكوئيها 

 عامي و مردمان دورة به اشخاصكه شد كه عقل يا انصاف همان شريعت الهي است 
 پيغمبري بديشان فرستاده نشده و از كالم الهي و اوامر و ي كهجهالت داده شده كه مادام

اين چنين .   عقل گردندبه شريعتند تنها متوسل ا هنواهي آن اطالعي حاصل نكرد
 و از روي شوند مياشخاص از روي همان شريعت و قانون عقل محاكمه و مجازات 

 اين علم باطني كه يكي از مواهب به آنكهولي نظر .  ن قوانين پاداش خواهند يافتهما
دار و خراب   و لكهرود مية گناه و ارتكاب اعمال قبيحه از بين به واسطالهي است 

 قرب برسد و به مقام تواند نمي، انسان سازد مي تاريك آن را و گرد ظلمت روي شود مي
ه اعتبار انصاف و تميز خود ديگر اعتنائي به ردم بو چون اغلب م.  خدا را بشناسد

، رفته رفته پرتو اين نور هم در قلوب اشخاص چنان منطقي و كنند ميت خدا نعشري
 كه از معرفت خدا فرسنگها دور ميافتند و آثار محبت و عاطفه و فضايل شود ميخاموش 

 هم  كتب و تواريخحقيقت اين مسئله از.  ماند نميها باقي آناخالقي حتي اندكي در 
 كه هيچ دهد ميند نشان ا ه ماندخبر بيي كه از خدا  و مخصوصاً تواريخ اممگردد ميمسلم 

مرتبة معرفت نرسيده و درجة علم اليقين را درك ه وقت مردم در عقل و انصاف خود ب
 از راه مزبور بشناسد، تواند نمي شايد و بايد خدا را ي كهبطورچون انسان .  ندا هنكرد
 يعني رسوالن و انبياء – خاصي ارادة خود را ابالغ كرده است به طريقي هذا خدا عل

به ة ايشان تمام مشيات و اوامر و نواهي خود را به وسيلعالم فرستاد تا آنكه ه خود را ب
.  ة كتب ابالغ داشتندوسيلبم را ا اعالم بنمايد و پيغمبران هم حسب االرادة خدا پيغمردم

 يعني كتبي كه بين –ه عبارت است از كتب عهد عتيق و جديد تمام اين كتب مقدس
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ثبوت مصونيت كتب مزبوره از دستبرد تصحيف و تنسيخ و غيره .  مسيحيان معمول است
اگر كسي در .   آمده استبه عملبا بياني مقنع و كافي » ميزان الحق«تفصيل در كتاب ه ب

  .درآيده جعه كند و از شك باين باب شكي داشته باشد بهتر است كه بدان كتاب مرا

  گناه عبارت از تجاوز از ارادة الهي است -

مراتب فوق ارادة پروردگار در طي كتب مقدسه كامالً بيان گشته و خدا بر ه ا ببن
 داده آنها را به پيشگاه حكميت و قضاوت خود دعوت به مردم ي كهطبق آن شريعت

ي كه اول در ا ه يعني آن اراد–لهي است پس گناه عبارت از تجاوز از ارادة ا.  خواهد كرد
تجاوز از .  وديعه نهاده شده بود و بعد با كالم خودش انتشار پيدا كرده ضمير انسان ب

 كه انسان مرتكب منهيات شود بلكه عمل اين استاراده و مشيت پروردگار نه تنها 
 مرقوم 17 آية 4انكه در رسالة يعقوب باب ، چنشود مينكردن اوامر الهي هم گناه شمرده 

مثالً كسي كه .  »عمل نياورد او را گناه استه پس هر كه نيكوئي كردن بداند و ب«: است
نوايان را اعانت   زدگان و شوربختان و مساكين و بيدر فراخي و توانائيست اگر محنت

 امكان از به قدر صواب هدايت نكند، و يا ضرر را به طريقنكند، و يا اگر گمراهي را 
فع نسازد، يا كسي خدا را در معامالت و رفتار با غير منظور ندارد، و سعادت ديگري ر

تقصير  چنين كسي با آنكه در نظر بعضي بيمساية خود نشان ندهد، اين  هابدي را به
گناه تنها آن فعل .   استگناهكاران و بدكاراناست در نظر خدا مانند دزدان و ظالمان و 

پوندد، بلكه هر سخني كه بر  ميوقوع ه و نواهي الهي بو عملي نيست كه بر خالف اوامر 
ن بيرون آيد و هر كالم اطبق ارادة خدا نباشد و هر حرف ناشايسته و ركيكي كه از ده

 36 آية 12چنانكه مسيح در متي باب .  دروغي هم در نظر خداي پاك و عادل گناه است
 آن را كه مردم گويند حساب  ميگويم كه هر سخن باطلبه شماليكن «: كند ميبدان اشاره 

 چنين اشاره شده 29 آية 4  در رسالة به افسسيان بابايضاًو . »در روز داوري خواهند داد
حسب حاجت و براي بنا ه يچ سخن بد از دهان شما بيرون نيايد بلكه آنچه به«: است



 19 

ا بدين  اعتراف خود ر6 آية 5و داود در مزمور .  »را فيض رساند نيكو باشد تا شنوندگان
خداوند شخص خوني و .  را هالك خواهي ساخت دروغ گويان «:كند ميطريق بيان 

 از مكاشفة يوحناي رسول چنين 8 آية 21 در باب ايضاً» .دارد ميگر را مكروه  حيله
ان و خبيثان و قاتالن و زانيان و جادوگران و ايمان بيلكن ترسندگان و «: ست امكتوب

آتش و كبريت ه ، نصيب ايشان در درياچة افروخته شدة بان و جميع دروغگويانپرست بت
را در موقع تنگي  مسئلة تقيه كه فرقة شيعه بر طبق احاديث خود اظهارش.  »خواهد بود

 كامالً با كالم خدا مغايرت دارد، بدليل آنكه تقيه كردن حاكي شمارند ميو ضرورت جايز 
داشته باشد كه  ي ايمانا هدرج هاگر كسي ب.  اعتمادي و سست ايماني است از روح بي

 رسد مي تسليم كند و بداند كه در پناه رحمت ايزدي هيچ آسيبي بدو نبه خداخود را 
 چون بر او پوشيده نيست كه اگر كند نميبديهي است كه تقيه براي او ضرورت پيدا 

فتاري اگر گر.  دهد مييد خداوند راه استخالص را بدو نشان  آي گرفتارا هاحياناً در مضيق
عمل آمده باشد مسلم است كه نفع او در ه كس برحسب ميل و ارادة خدا ب و ابتالي آن

خالصه اگر كسي .   و فرار از آن زحمت برخالف منافع خود شخص استآن است
خود كتب ه ست كه ب اطالب آن باشد كه از اوامر و نواهي كتب مقدسه مطلع گردد الزم

 كلي در فصل دوم بطوررا مطالعه نمايد كه » زان الحقمي«مزبوره مراجعه كند و يا الاقل 
براي احتراز از تطويل كالم از ذكر اوامر و نواهي صرف نظر .  كتاب مسطور است آن
موردي كشيده بوديم  در اين كتاب بگنجانيم هم زحمت بي زيرا اگر بنا بود آنها را كنيم مي

  .شد ميو هم آنكه در كالم اطاله 

  انگناه در نهاد انس -

ر و خواهش بد و هوا گناه تنها مقصود از ارتكاب اعمال ناشايسته نيست بلكه فك
 ظاهر و باطني انسان راچنانچه .  ست باطني هم در شمار گناه استياو هوسهاي ناش

هست يعني خلقتي دارد كه مركب از جسم و روح است، همچنان اعمالش نيز ظاهر و 
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مراتب فوق ه اعمال باطني بنا ب.  ال باطني استباطني دارد و اعمال ظاهري ناشي از اعم
بزرگتر و مهمتر از اعمال ظاهريست، زيرا كه دومي از متفرعات و اولي منشاء و مأخذ 

  .دومي است

براي توضيح اين مطلب اظهار اين نكته كافي است كه افعال و اعمالي كه انسان 
، سپس از گردد ميرتسم  اول در باطن و ضمير انسان مصور و مشود ميدر ظاهر مرتكب 

بدين لحاظ جزا و پاداش .  گردد مي و بعد عملي كند ميمخيله خطور ه صفحة ظاهر ب
اعمال اشخاص منوط به تشخيص نيات و خياالت باطني آنهاست؛ و چون انسان از باطن 

 تشخيص دهد زيرا كه بسياري تواند نميخبر است كيفيت اعمال و اطوار او را  بيديگري 
 اغلب در نظر انسان ممدوح ي كه در حالتگناه استانسان در نظر خدا ناپسند و از اعمال 
  .آيد ميو مقبول 

پس حسن و قبح اعمال انسان تنها در نظر خالق كامالً عيان و مشخص است زيرا 
 4 آيات اول الي 139انسان آگاه است چنانكه در مزمور كه تنها او از ظاهر و باطن 

تو نشستن و برخاستن مرا ميداني، و .  يا هرا آزموده و شناختاي خداوند م«: مذكور است
ي و همة طريقهاي مرا ا هراه و خوابگاه مرا تفتيش كرد.  يا هفكرهاي مرا از دور فهميد

 تماماً آن راي زيرا كه سخني بر زبان من نيست جز اينكه تو اي خداوند ا هستاند
.  دهد مي و پاداش بيند مياعمال ما را نيز خداوند از مكنونات قلب ما آگاه و .  »يا هستاند

 اول در باطن و فكر انسان صورت كند مي از انسان بروز ي كه هر فعل و عملبه آنكهنظر 
دايرة عمل نرسد و ترتيباتي ه بندد، افكار و خياالت و آرزوها و هوا و هوس نيز كه ب مي

ا اگر موانعي در پيش نبود و ، زيرشود ميپيش آيد و مانع از افشاي آنها شود گناه شمرده 
موانعي كه .  درسي ميدايرة عمل ه  محققاً بشد نميهمان خياالت بد با مشكالت مواجه 

 عموماً يا ترس يا رسوائي يا شود مياغلب باعث عقيم ماندن اين نوع افكار و خياالت بد 
ن نوع  اگر ايداند ميولي چون خدا عالم الغيب است و .  ست ا و سياست دنيويمؤاخذه

، همان كنند ميعايقي برنخورند خياالت و هوسهاي ناپاك خود را عملي ه اشخاص ب
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 كه اعمال اين است ن استا در ميي كهتنها تفاوت.  شود ميسوب افكار در نظر او گناه مح
 ولي عمل باطني كه عبارت شود مياعضاء و جوارح بدن مجري ظاهري انسان با آالت و 
  .آن است و فكر بد گناه آيد مي به عملباشد با اجزاي روح از همان افكار و خياالت 

بنابراين افكار بد انسان خواه عملي شود و خواه نشود، در حضور پروردگار گناه 
 20ويداست چنانكه در سفر خروج باب و اين مسئله از كالم الهي ه.  شود ميمحسوب 

خانة همساية خود  هة خود شهادت دروغ مده و بيبر همسا« : مكتوب است كه17آية 
يچ چيزي  هت و غالمش و كنيزش و گاوش و االغش و بها هزن همسايه طمع مورز و ب

:  فرموده است28 آيه 5خود مسيح نيز در باب .  »كه از آن همساية تو باشد طمع مكن
زني نظر شهوت اندازد هماندم در دل خود با او ه گويم هر كس ب  ميبه شماليكن من «

 ي كهدر روز«:  چنين مرقوم است16 آية 2 باب به روميانو در رسالة  . »زنا كرده است
.  »خدا رازهاي مردم را داوري خواهد نمود بوساطت عيسي مسيح بر حسب بشارت من

پس مدلل شد كه معصيتها و خطاهاي ظاهري همه ناشي از خياالت درونيست و مأخذ 
 20 و 19 آية 15تي باب  در انجيل مهر گناه در درون و باطن ماست چنانكه مسيح

 خياالت بد و قتلها و زناها و فسقها و دزديها و آيد ميزيرا كه از دل بر «: فرموده است
دستهاي ا ليكن خوردن ب وسازد مي نجس انسان رااينهاست كه .  شهادات دروغ و كفرها

 زيرا آيد مي به عملگناه در اين ايام آسانتر از سابق .  »گرداند مين نجس انسان راناشسته 
انگيز است، هواهاي نفساني را در دل انسان  س پر از مشتهيات و اشياء هوي كهاين دنيائ

امتحاني از اين .  كند ميغواي انسان كوشش ادر وسوسه و  نيز انگيزد و شيطان برمي
د پيش آمدن امتحان و خيال بدي، گناه رمجه ، ولي بآيد ميرهگذر براي انسان پيش 

 مانع خطور و وسوسة شيطان بشود، تواند نمي، زيرا انسان كند ينمصورت عملي پيدا 
دست خود انسان نيست ولي مخالفت با ه چنانچه دور كردن خياالت شيطاني هم ب

خياالت بد اشكالي ندارد و اگر انسان در مخالفت و مبارزة با افكار بد قصور كند و آن 
 چنين شخصي ي كهدر صورت.   استرا در مغز خود بپروراند البته گناه كرده نوع خياالت
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 كند البته رد خيال بدي مكيف و محظوظ شود و نخواهد آن افكار را از خود طبه مجرد
محض دست دادن فرصت و موقع مقتضي نقشة خود را از دايرة خيال بعرصة عمل ه ب

ر شد ترتيبي كه ذكه مراتب فوق گناه نه تنها در ظاهر بلكه در باطن نيز به بنا ب.  گذارد مي
به االمر گناه همان تجاوز باطني از اراده و مشيت الهي است يا  ، و في نفسآيد مي به عمل
  .شود مي ديگر گناه مخالفتي است كه با ارادة خدا عبارت

  هيچ انساني معصوم نيست -

 تجاوز از اوامر الهي و ارتكاب مناهي و ذكر كلمات ناشايسته و به علتانسان 
 هدائرة گناه ب.  شود ميافكار و خواهشهاي زشت در گناه داخل سبب ه باالتر از همه ب

عقيدة بعضي .  گذارند ي وسيع است كه همه كس حتي پيغمبران هم در آن پا ميا هازاند 
اند بكلي خطاست و دليل اين  تمام انبيا از گناه مبرا و معصوماشخاص مبني بر اينكه 

اند، زيرا گناه را فقط عمل  اطالع بي  كه از كيفيت باطني گناهاين استگمان و عقيده 
 عالوه بر پيغمبران بسياري از كسان ديگر را نيز توان ميدر اين صورت .  دانند ميظاهري 

به  و كند نميمعصوم شمرد، زيرا انديشه و خيال بد بعضي اشخاص از عالم خيال تجاوز 
  .رسد مي نعمل

  وسائل و علل و دليل آن -

خدا .  زيرا اوالً خالف علم و قدوسيت الهي است ؟ چرا انديشة بد گناه است
از اينرو هر .  ي ما كامالً اطالع داردها هعالم الغيب است و از اسرار و رموز قلب و انديش

ت با كالم خدا دارد باينثانياً چونكه م.  مقبول استخيال بد مثل هر فعل بد در نظر خدا نا
ثالثاً انديشة بد مخالف ذات .   گذشتو ذكر آن در فوق با شواهد كافي از كتاب مقدس

 بيان گرديد اعمال باطني انسان عبارت از افكار و ي كهبه نحو زيرا انسان است
و بين عمل ظاهري و عمل باطني .  آيد ميئي است كه در مخيلة انسان پديد ها هانديش
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اص  و اين از خوشويم مي و ما از آن مطلع شود ميفرق نيست زيرا آن در ظاهر آشكار 
 و اال تفاوتي غير از اين در ميان گردد مي مطلع نآنباطن است و جز خداي دانا كسي از 

نظر خدا   اعمال نيك و بد ما خواه ظاهري و خواه باطني دري كهپس در صورت.  نيست
ي بد ما مطلع باشد، آيا كسي ها هواضح و آشكار باشد و خدا از خواهشهاي نفس و انديش

من در تمام عمر مرتكب هيچ «: ر حضور خدا بايستد و بگويدرا ياراي آن هست كه د
بديهي ؟  »م و از هر گناه عاري و بري هستما هخالفي اعم از ظاهري و باطني نگرديد
 كه چنين ادعاي بزرگي در حضور خدا شود مياست كه از سلسلة انساني كسي يافت ن

  . اقرار كندمعاصي خوده پس بر هر كس الزم است كه در حضور خدا ب.  بكند

  شهادت كتاب مقدس در اين موضوع -

نوح ظاهر شد چنانكه ه بدين علت بود كه خداي تعالي بعد از انقضاي طوفان ب
بعد از اين ديگر : خداوند بوي خوش بوئيد و خداوند در دل خود گفت«: مذكور است

ار ديگر زمين را بسبب انسان لعنت نكنم زيرا كه خيال دل انسان از طفوليت بد است و ب
 6و در باب ) 21  آية8سفر پيدايش باب (.  »همة حيوانات را هالك نكنم چنانكه كردم

و خداوند ديد كه شرارت انسان در زمين بسيار است و « : همان كتاب مرقوم است5آية 
 3 باب به روميانو در رسالة .  »ست اهر تصور از خيالهاي دل وي دائماً محض شرارت

نيكوكاري نيست .  ندا ههمه گمراه و جميعاً باطل گرديد«: ستا  مكتوب13 و 12آيات 
زهر مار .  دهند ميي خود فريب نهابازه گلوي ايشان گور گشاده است و ب.  يكي هم ني

بر بندة خود «: كند مي چنين استغاثه 2 آية 143و داود در مزمور .  »زير لب ايشان است
و نيز در مزمور .  »ور تو عادل شمرده شودحضه ي نيست كه با همحاكمه برميا زيرا زنده ب

خداوند از آسمان بر بني آدم نظر انداخت تا ببيند كه آيا « : وارد است3 و 2 آيات 14
ند؛ نيكوكاري نيست ا ههمه رو گردانيده با هم فاسد شد؟  فهيم و طالب خدائي هست

اي «: گويد ميان خود معترف شده به گناه 2 و 1 آيات 51ر و در مزمو.  »يكي هم ني
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مرا  بحسب كثرت رأفت خويش گناهان.  خدا بحسب رحمت خود بر من رحم فرما
و چنانچه از » .مرا از عصيانم بكلي شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر كن.  محو ساز

 به گناهنوبة خود ه  ساير پيغمبران هر يك بگردد ميموارد متعددة كتاب مقدس استنباط 
واضح گردد كه هر كس حتي انبياء هم در مقام عبوديت ند تا ا هخود معترف گشت

 آن است به علت گردد ميو اينكه امر رسالت به پيغمبران مزبور با گناه باطل ن.  مقصرند
ند و سپس از گناه ا هبرده و از در توبه و انابه پيش آمد ان عظيم خود پيبه گناهكه خود 

م نجابه االقدس  ت و عنايت روحيغ را با قوه و قدردوري جسته و امر رسالت و تبل
  .عتيق و جديد تمام شاهد قضية مذكور است ند، چنانكه عهدا هرساند

  مراتب گناه و عجز انسان در تعيين آن -

اما همگي .  ندگناهكاربنا به داليل مذكوره در فوق همة مردم از خواص و عوام 
معني اتم و اكمل ه گناهي بدر آن مساوي نيستند زيرا گناه مراتبي دارد يعني با آنكه هر 

.  تجاوز از ارادة الهي است ولي تجاوزات در كميت و كيفيت با همديگر تفاوت دارند
ه چون بزرگي گناه ب.  تر و بزرگتر از گناه ديگر باشد قبيحزيرا ممكن است يك گناه 

 گفت اصالً وابستة آن نيت توان ميكيفيت ظاهري و نتايج وخيم آن وابسته نيست، بلكه 
د توان مي هذا آنكه بزرگي گناه رايعل.  شود ميست كه از آن اعمال ناشايسته پيدا  ااي اوليه

ست كه گناه صغيره  ا معني محالبه ايننظر .   نه انسانبشناسد و تشخيص دهد خداست،
ه علماي اسالم نزد خود ي منحصر بوده باشد، چنانچا هاعمال مخصوصه و كبيره هر يك ب

فالن گناه از جملة كبائر و فالن از صغائر «: گويند ميند و ا هقائل شدمراتبي براي گناه 
مثالً يكي با تمهيد مقدمات و تفكرات زياد .  شود ميالبته تفاوت در نيت پيدا .  »است

، ديگري در حال غيظ و غضب يا من غير قصد عمل قتل را رساند مي به قتلكسي را 
 شود ميمني ديرينه مرتكب قتل يا سرقت  و ديگري از راه عداوت و دششود ميمرتكب 

تمام .   و قس عل هذاكند ميدزدي ه و يكي ديگر از راه تنگدستي و ضرورت مبادرت ب
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ي دارد و گاهي بعضي از آنها كه در نظر مردم خيلي ا هاينها گناه است ولي هر يك مرتب
ي ها ه انديشمثالً.  جزئي و در شمار گناهان صغيره است در نظر خدا بزرگ و قبيح است

.  بد و خياالت ناهنجار در پيش شخص چندان قباحتي ندارد ولي در نظر خالق گناه است
پروراند و هر روزه در  ميالمثل شخصي خياالت شهوت آميز ديگر را در خيال خود  يا في
ولي از .  نمايد ميي خود تمرين و ممارست ها ه و در انديشكند ميباب فكر زياد  اين

.   خيال خود را عملي كندتواند نمية فراهم نبودن وسائل و مقتضيات سطبه واترس يا 
نفر ديگر خياالت ناپاك و خواهشهاي نفس را در قلب خود پرورش  فرض كنيم يك

 هيچ خبر از جائي ي كه ولي در اثنائكند مي و اصالً از آن نوع خياالت پرهيز دهد مين
با وصف آنكه آن اولي بر حسب .  شود ميندارد با پيش آمدن يك احتمالي مرتكب گناه 

رزوي خود نرسيده معذلك در حضور خدا گناه او بزرگتر ه آظاهر داخل كاري نشده و ب
  .از گناه شخص اخير است

 و حتي مقبول استالظاهر خوب و  ر اين اعمال و كرداري هست كه عليعالوه ب
ر خدا كامالً منفور ست در نظ امطابق احكام الهي است ولي چون با يك قصد بدي همراه

 شخصي طوري فريبي و پيشرفت منافع و اغراض عوام مثالً كسي براي .  ست او مكروه
 كه دهد ميصدقه   وگذارد مي و روزه و نماز دهد ميالصالح نشان  خود را آراسته و ظاهر

 دكنن مياين نوع اشخاص غالباً اعمالي .  كنند ميستايند و تكريم  ترام مياحه مردم او را ب
لوه كند ولي جز جلب توجه مردم قصدي ديگر از مطابق ميل عامه باشد و در انظار جكه 

 و ثمرة شود مياعمال چنين اشخاص هرگز مورد نظر الهي واقع ن.  انجام آنها ندارند
 و خود را در كنند ميپس معلوم شد كه مردماني كه حفظ ظاهر .  مطلوب اخروي ندارد

  در نظر خدا كه از نيات و خياالت هر كس آگاهدهند ميانظار متقي و خدا ترس جلوه 
ست منفور و مردودند و در روز جزا كه روز قضاوت و مزدگيري است، پاداش آنها ا

: ايدفرم مي مسيح 23 و 22 آيات 7چنانكه در انجيل متي باب .   بوددطوري ديگر خواه
اسم تو ه  نبوت ننموديم و بخداوندا خداوندا آيا بنام تو: بسا در آنروز مرا خواهند گفت«
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ايشان ه آنگاه ب؟  نام تو معجزات بسيار ظاهر نساختيمه ديوها را اخراج نكرديم و ب
و در .  »هرگز شما را نشناختم، اي بدكاران ؛ از من دور شويد: صريحاً خواهم گفت كه

و اگر نبوت داشته باشم و «:  مسطور است3 و 2 آيات 13 باب به قرنتيانلة اول رسا
 كوهها را نقل كنم ي كهحده جميع اسرار و همة علم را بدانم و ايمان كامل داشته باشم ب

و اگر جميع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را .  و محبت نداشته باشم هيچ هستم
پس اولين شرط الزم در .  »بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم هيچ سود نميبرم

 يعني اگر كسي بخواهد اعمالش بر طبق اراده – و اوليست عمل همان حسن نيت اصلي
ا و جلب رضايت او باشد نه رضايت و ميل خدا باشد بايد قصد و نيتش خدمت خد

گري نيست تشخيص بزرگي و كوچكي  را خبر از باطن ديكه احديبه ايننظر .  لقخ
اتب گناه تنها خدا قادر به تشخيص مر.  گناه ديگران هم محال و غير قابل حل است

عالوه بر اين چون از طرف خدا قانوني براي تشخيص مراتب گناه وضع .  ست امخلوق
  .ذا انسان از تشخيص آنها عاجز استنشده است له

ست كه  ايا همراتب بزرگي و كوچكي گناه توان كرد مظنه تنها قياسي كه راجع ب
ناه بسته به موقع  گفت كه مراتب گتوان مي و برحسب انجيل آيد مي به دستاز انجيل 

  .ارتكاب گناه است

ي كيفيت گناه را توضيح كرده باشد و در موضوع گناه ا هبيانات فوق شايد تا انداز
اين حالت ما بر طبق توضيحات فوق، حال پر بنابر.  عقيدة خاصي براي ما توليد كند

ود رجوع باطن خه  بي كه غفلت داريم و تا زمانآن ما از ي كهمادام.  مالل و خرابي است
يق نديشي خود متنبه نشويم برعكس حقاام و از خواهشهاي نفس خود و از بدنكني

 به مراتبباطن عطف كنيم، اقرار ه  ولي اگر اندكي توجه را بكنيم ميمسلمة فوق تصور 
ما از انجام اوامر خدا عجز داريم، « : پيش خود خواهيم گفتافوق خواهيم كرد، و صريح

و .   و خياالت بد مملو استجا بي و قلب ما از هوسهاي كنيم مينو هر آنچه بايستي كرد 
اگر هر روز در ظاهر مرتكب گناه نشويم در باطن روزي چندين مرتبه مرتكب 
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 ما را ي كهال ما بدين منوال باشد، آيا ممكن است خدائ حي كهدر صورت.  »شويم مي
 44 آية 11فر الويان باب در س؟  گناه خلق كرد قلوب ناپاك و گناهكار ما را بپذيرد بي

زيرا من يهوه خداي شما هستم؛ پس خود را تقديس نمائيد و مقدس «: ست امكتوب
البته مسلم است كه خداي قدوس قلوب ناپاك را .  »باشيد زيرا من قدوس هستم

  .غضب گرفتار خواهد ساخته  بلكه آنها را بپذيرد مين
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  قسمت دومقسمت دوم
  بيان و اثبات نتايج گناه

ل اين كتاب شرح مبسوطي از كم و كيف گناه بيان كرديم و در اين در قسمت او
طريق از  ي گناه را بيان كنيم تا آنكه بدينها ه كه نتايج و عقباين استقسمت قصد ما 

اهميت مطالب مزبوره ه  پي بي كهگناه و موضوع آن كامالً آگاهي حاصل شود تا كسان
بت هول انگيز گناه مطلع شوند و راه خالصي برده باشند جداً از گناه پرهيز كنند و از عاق

اوالً : شود مي نتايج گناه بر دو قسمت است كه ذيالً بدان اشاره ستنابايد د.  را بجويند
  .ي اين دنيا؛ ثانياً آنها كه در عالم باقي پديد ميايندها هنتايج و عقب

  نتايج گناه در اين عالم -1

  ترس از تنبيه براي گناه -

ست  ااه عبارت از شرم و اضطراب و ترس و ناراحتي درونينتايج دنيوي گن
امروز هم .   در باغ عدن پس از تخطي از حدود وظايف خودش دست دادبه آدمچنانچه 

.  دهد ميهر يك از بني نوع بشر پس از شكستن هر قانون الهي دست ه همان حاالت ب
 تخلف و اشتباهي  كهيوجدان كه صداي الهي است و در درون انسان جا دارد، در مواقع

 و از عاقبت وخيم كند مي، او را توبيخ شود ميمعصيتي دچار ه  و شخص بدهد ميروي 
چرا انسان در موقع ارتكاب گناه از صداي وجدان خود .  كند ميگناه شخص را آگاه 

 و از قصد بد خود داند ميضمير را صداي الهي اي كه صد آن استجهتش ؟  ترسد مي
سبب سزاوار عقوبت الهي   كه لياقت حضور خدا را ندارد، و بدانداند مياطالع دارد و 
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 و او را شد مي نزديك به اويد بلكه ترس نمي از خدا داشت ميالبته اگر انسان گناه ن.  است
ولي بعضي اشخاص .  كرد نميانديشه   و از مرگ و از روز بازخواستداشت ميدوست 

 و از كردن هيچ گناهي انديشه شود ميه گردند كه ضميرشان خف چنان مغلوب گناه مي
 و از كنيم مينما اضطرابي در قلب خود از گناه احساس «: گويند ميندارند، چنانكه علناً 

 كه لوح ضمير آنها ديگر از غبار كند مي آناين مسئله داللت بر » .ترسيم ميروز بازپسين ن
اين نوع ضميرها مانند عضو .  ي ندارد و آن اثرات اصليه از بين رفته استا همعاصي جلو

ولي با وصف مراتب مذكوره .  گردند دي متاثر نمير كه از هيچ د هستند مفلوجي در بدن
ركت آمده و محتضر ص گاهي در دم واپسين هنگام نزع به حوجدان مفلوج همين اشخا

 و دلش را از رعب و اضطراب گردد ميش را متذكر ا ه آورده گناهان گذشتبه خودرا آني 
چنانكه در انجيل لوقا .  شود ميعذاب ابدي گرفتار ه ، و بعد از وفات هم بسازد ميپر 

شخصي دولتمند بود كه ارغوان و كتان «:  مذكور گرديده است كه25 تا 19 آية 16باب 
 و فقيري مقروح بود ايلعازر نام كه برد مي به سرپوشيد و هر روزه در عياشي با جالل  مي

ئي كه از خوان آن دولتمند ها ه كه از پارداشت ميذاشتند و آرزو گ او را بر درگاه او مي
باري آن .  ماليدند ميريخت خود را سير كند، بلكه سگان نيز آمده زبان بر زخمهاي او مي

و آن دولتمند نيز مرد و او را دفن .  آغوش ابراهيم بردنده فقير مرد و فرشتگان او را ب
موات گشوده خود را در عذاب يافت و ابراهيم را پس چشمان خود را در عالم ا.  كردند

اي پدر من ابراهيم بر من : از بلند گفتبه اوآنگاه .  از دور و ايلعازر را در آغوشش ديد
آب تر ساخته زبان مرا خنك ه ترحم فرما و ايلعازر را بفرست تا سرانگشت خود را ب

طر آور كه تو در ايام زندگاني اي فرزند بخا: ابراهيم گفت.  سازد زيرا در اين نار معذبم
چيزهاي نيكوي خود را يافتي و همچنين ايلعازر چيزهاي بد را ليكن او الحال در تسلي 

 .»است و تو در عذاب
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  به گناهتسليم شدن  -

ست به خدااعتقادي نسبت  بيي و ايمان بي شود مينتيجة ديگري كه از گناه توليد 
صالً از خودپسندي و هوا و هوسهاي جسماني تفصيل ذكر آن رفت گناه اه و چنانچه ب

 و از اين رهگذر است كه با ارتكاب هر گناه ميل انجام امور خيريه در شود ميتوليد 
 ولي بالعكس خياالت شريرانه قوت ميگيرد و رفته رفته شخص.  شود ميانسان ضعيف 

 را نمايد كه كسي كه تابعت هوا و هوس خودي به نحو سازد ميرا از خدا دور و مهجور 
و .  كند مي و او را مغلوب شيطان گناه سازد ميخياالت بد رفته رفته دماغ او را پر 

ظلمت و  و شود مي كه گناه براي او خوش و شيرين گردد ميآخراالمر طوري بيچاره 
 كه هيچ خطا و خيانتي در پيش او مقبوح و زشت كند ميكدورت چنان قلبش را استيال 

دين طريق نور قلب خو را منطفي سازد و روزنة قلبش را بروي  بي كهو كس.  آيد مين
و عنايات رباني بدان برسد، كالم الهي مسدود نمايد و نگذارد اندك پرتوي از رحمات 

كه در عوالم دنيوي و علم جسماني بمرتبة كمال رسيده باشد، در عوالم روحاني و ولو آن
 و باالخره رود مي گناه بيشتر فرو فهم مطالب آسماني بليد و كند است و روز بروز در

به رو پيدا شد كه مردم   آنزعبادت اصنام و مصنوعات دست انسان ا.  گردد ميتباه 
ة فرورفتن در گناه خدا را ديگر نشناختند و راه ضاللت و گمراهي را پيمودند و از واسط

ان پرست بت عبادت نمودند چنانكه به آنهاچوب و سنگ ناچار براي خود بتها تراشيده 
  .كنند ميتاكنون كرده و 

  مصيبت و جنگ و خودپسندي همه نتيجة گناه است -

كز جنگ و جور و فساد سازد و ر گناه بر انسان چيره شود و قلب را مي كهموقع
 و آرامش شود ميآرامي از انسان سلب گردد بالنتيجه در ميان مردم مخالفت و جنگ پيدا 

زيرا قلبي كه مركز انوار لطف االهي .  گردد ميو سكون از همه كس و همه جا سلب 
دنيوي ديدة بصيرت انسان را كور  است اگر از بغض و عداوت پر شود و زخارف
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منزل .  ست كه بگذارد مردم در آسايش زندگي كنند ا و غرور باال گيرد، محالسازد مي
ه همين بغض و كين.  دل نيست جاي صحبت اغيار، ديو چو بيرون رود فرشته درآيد

ات فر صو سايجوئي و خود پسندي و جاه طلبي است كه انسان را فرسنگها از محبت 
 و هوسها است جز خير خود فايدة ها ه داراي اين انديشي كهزيرا كس.  سازد ميالهيه دور 

گناهاني كه .  هد و هميشه در انجام خيال و نقشة خود ساعي استخوا ميكسي ديگر را ن
آن  كرده است و هر كس مخصوصاً در اين دوره گرفتار در ميان مردم عموميت پيدا

 آيات 5غالطيان باب ه چنانكه در رسالة ب.  باشد مي، نتيجة اين حاالت و خياالت است
و اعمال جسم آشكار است يعني زنا و فسق و « :دهد مي همين نحو شهادت 21 الي 19

و خشم و تعصب و ي و جادوگري و دشمني و نزاع و كنيه پرست بتناپاكي و فجور و 
 دهم ميشقاق و بدعتها و حسد و قتل و مستي و لهو و لعب و امثال اينها كه شما را خبر 

  ».شوند ميچنانكه قبل از اين دادم كه كنندگان چنين كارها وارث ملكوت خدا ن

.  اينها كه گفته شد همه نتايج گناه و از جملة عقوباتيست كه بايد با گناه توأم باشد
 در گناه واگذاشت چنانچه ايشان رابيشتر راغب بودند، خدا نيز  به گناهردم زيرا چون م

 32 الي 28 و از 25 الي 21روميان باب اول از آية ه عين همين مطالب از رسالة ب
زيرا هر چند خدا را شناختند ولي او را چون خدا تمجيد «: ايدفرم مي كه شود مياستدالل 

فهم ايشان تاريك گشت و   باطل گرديده دل بيو شكر نكردند بلكه در خياالت خود
شبيه صورت ه و جالل خداي غيرفاني را ب.  ند و احمق گرديدندكرد ميادعاي حكمت 

 در ايشان رالهذا خدا نيز .  ندكرد ميانسان فاني و طيور و بهايم و حشرات تبديل 
ا خوار ش ري خويناپاكي تسليم فرمود تا در ميان خود بدنهاه شهوات دل خودشان ب

 دروغ مبدل كردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوقه ساختند، كه ايشان حق خدا را ب
و چون روا «: و نيز مذكور است.  »آمين.  ست ا تا ابداالباد متباركي كهعوض خالقه را ب

ذهني مردود واگذاشت تا ه  بايشان رانداشتند كه خدا را در دانش خود نگاه دارند 
ر از ناراستي و شرارت و طمع و خباثت، پ آروند، مملو از هر نوع كارهاي ناشايسته بجا



 32 

غمازان و غيبت كنندگان و دشمنان خدا و .  حسد و قتل و جدال و مكر و بدخوئي
وفا و  بي فهم و اهانت كنندگان و متكبران و الفزنان و مبدعان شر و نامطيعان والدين، بي

 كه كنندگان چنين كارها دانند مي رحم، زيرا هر چند انصاف خدا را بيالفت و  بي
  . بلكه كنندگان را نيز خوش ميدارندكنند ميمستوجب موت هستند، نه فقط آنها 

پس تمام حسدها و بخلها و نزاعها و دزديها و قتلها و جنگها و جدالهائي كه در 
همچنان  و انسان استري ه نتيجة همان حالت دروني و اعمال ظاشود ميميان مردم پيدا 

را  همان طريق نيز آرامي و صلح و سكونه ، بسازد مير وسعادت واقعي را از انسان د كه
اغلب امراض و .  كند مياز يك خانواده، يك ده و يك شهر و حتي يك واليت سلب 

سبب گناه، يعني گناه هم مولود امراض ه تألمات جسم ناشي از تألمات روح است ب
.  بود مين از درد و مرگ هم اثري بود مينجسمي و هم روحي است و اگر گناه 

 و اغتشاشات ها الجمله چنانكه گفته شد سبب اصلي مرگ و درد انسان و تمام ناراحتي في
بنابراين انسان نبايد از زحمات و .  دنيوي تنها گناه و بالنتيجه از خدا دور افتادن است

ه از آن اشخاصي  شكايت كند و نآيد ميي كه براي او پيش ا همشكالت و نه از هر عارض
، دل تنگ گردد بلكه بايد از خود شكايت كند كه اسباب شود ميكه اسباب مزاحمت او 

  .آورد ميزحمت خود را با گناه باري خود فراهم 

  ج گناه در عالم آيندهينتا -2
همان دليلي كه انسان از براي اين جهان فاني خلق نشده و مقصود از آفرينش ه ب

 دليل هم نتايج و اثرات گناه نيز بعد از به هماناست، » باقيتخليد روح او در عالم «
ة مرگ به وسيلو با آنكه .  وفات با روح باقي مانده و در عالم آينده حاضر خواهد شد

ي از نتايج گناه از قبيل امراض و الم، و شدايد دوران و ساير تألمات جسم بانتها ا هدست
تحصيل آزادي اخروي خودشان بر ، معهذا در حيات خود قدمهائي براي رسد مي

ترين عقوبت خواهند شد و نتايج اعمال بد خود  ند و بعد از وفات مبتالي سختا هنداشت
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 و تحصيل به خداروزة عمر موقع بازگشت  چون اين پنج.  رأي العين خواهند ديده را ب
ب غضه  و عاصيان را بكند ميعفو و بخشايش الهي است، لهذا خدا در اين عالم تأمل 

 كه از اعمال بد خود دست بكشند و بسوي دهد ميزاند بلكه بدانها فرصت سو نميخود 
ما عطا شده است استفاده نكنيم و زاد ه ولي اگر از اين فرصتي كه ب.  بازگشت نمايند او

ي براي آخرت تهيه نكنيم، خدا در آخرت بر طبق اعمال بد و گناهانمان ما را ا هو راحل
 كه جزاي خود را ماند نميچه از گفتار و چه از كردار و افكار باقي  و گناهي دهد ميجزا 
 3، چنانكه در كتاب اشعياء نبي باب دهد ميكالم الهي بر صدق اين ادعا گواهي .  نبيند
 بدي خواهد بود چونكه مكافات دست ايشان راواي بر شريران كه «: نويسد مي 11آية 

 :مكتوب است 10 آية 5 باب به قرنتيانلة دوم و در رسا.  »ايشان بايشان كرده خواهد شد
زيرا الزم است كه همة ما پيش مسند مسيح حاضر شويم تا هر كس اعمال بدني خود را «

 آيات 2روميان باب ه  در رسالة بايضاًو .  »بيابد، بحسب آنچه كرده باشد چه نيك چه بد
 ي كهآنانه اما ب  .ركس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد هبه«: مكتوب است 11 الي 6

اهل ه بقايند حيات جاوداني را، و اما ب با صبر در اعمال نيكو طالب جالل و اكرام و
 بلكه مطيع ناراستي ميباشند خشم و غضب و عذاب و كنند ميتعصب كه اطاعت راستي ن

، اول بر يهود و پس بر يوناني ليكن شود ميضيق بر هر نفس بشري كه مرتكب بدي 
د خدا  بر يهود و بر يوناني نيز زيرا نز سالمتي بر هر نيكوكار، نخستجالل و اكرام و
گويم   ميبه شماليكن «: گويد مي 36 آية 12 در انجيل متي باب ايضاً.  »طرفداري نيست

و نيز در .  » در روز داوري خواهند دادآن راكه هر سخن باطل كه مردم گويند حساب 
سيم او را كه گفته است شنا ميزيرا «:  وارد است31 و 30 آيات 10عبرانيان باب ه رسالة ب

خداوند قوم خود : ايضاً.   من است؛ من مكافات خواهم دادآنانتقام از : گويد ميخداوند 
  ».ست اهاي خداي زنده چيزي هولناكبه دستافتادن .  را داوري خواهد نمود

 از ي كهيند وقتنما نمي سعي در استخالص خود ي كههمين دليل است كه كسانه ب
.  شود مي، خوف و دهشت عظيمي بر قلبشان مستولي شوند ميروز بازپسين يادآور 
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 جسم همراه است با روح نيز هست و از آنرو در  كه گناه چنانكه بااين استدليلش 
 همان برد ميي كه از اين دنيا روح با خود ا ه و تنها عالقكند ميدنياي باقي با آن همراهي 

بدن گنه كار راست ه ت استماع لفظ مرگ و اجل و آخرت موي باز آنجه.  گناه است
خود بازآيد و از افعال ناپسنديدة خود تائب ه ولي اگر شخص گنه كار دمي ب.  شود مي

مرتبه خود را از گناه خالص كند البته خداوند از افعال   آورد و يكبه خداشود و روي 
 در اين عالم گاهي ي كهشخص.  بخشد ميتوبة او ه ابق او را ب و اعمال سگذرد ميبد او 
 و از ياد روز باز پسين گرفتار خياالت ماليخوليائي كند ميگذشتة تاريك خود ه نظر ب
اسباب عيش و طرب ميزند و خياالت را ه  و براي رفع كدورت خاطر دست بشود مي

ر  زودتر لوث خياالت را از قلب بد بشويد، ورنه دهرچه بايد كند ميبدان وسيله رفع 
 كه بدان وسيله بتواند هيجان فكر شود ميعالم قعبي اسباب عيش و طرب دنيوي يافت ن

عالم چون پرده از روي كارها  در آن.  را تسكين دهد و گرد غم و الم را از خود بزدايد
خلجان  گردد مي فقه تبه كاري و سيه روزگاري خود وا، و هر كس بشود ميبرداشته 

ه  امواح خياالت در درون انسان باال گرفته و هر آن رو بفكر، ناراحتي ضمير و تالطم
، كند ميهمين حاالت ناگوار است كه آتش جهنم را بر روي او تيز .  گذارد ميفزوني 
غضب خدا ه  و تا ابد بماند مي در گناه بميرد از قرب الهي مهجور و دور ي كهزيرا كس

 قرب الهي دعوت شوند و  مقامبه كه شود ميدر سعادت بروي كساني باز .  گرفتار است
در رسالة دوم .  براي ناپاكان و گناهكاران هم در جهنم باز است.  ريا باشند بيپاك دل و 

ه ايشان ب«: ايدفرم مي همين مطلب تاييد شده است چنانكه 9آية 1 به تسالونيكيان باب
  .»قصاص هالكت جاوداني خواهند رسيد از حضور خداوند و جالل قوت او

  عات راجع به تنبيه در عالم آيندهاطال -

اگر پرسيده شود كه غير از مراتبي كه در فوق براي عذاب اخروي گناهكاران 
رهائي براي عاصيان معين شده است و محل عذاب زامذكور گشت، ديگر چه عذابها و آ
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 غير به عالم كه عقل انسان آن استاست، جواب  آنها كه جهنم است در كجا واقع شده
 30 آية 25 از انجيل متي باب ي كهنحوه  بسؤالاما جواب اين .  ي نداردمرئي راه

 گريه و ي كهنفع را در ظلمت خارجي اندازيد، جائ بيو آن غالم «:  چنين استآيد ميبر
 و 41و در باب بدكاران در همان كتاب و همان باب در آيات .  »فشار دندان خواهد بود

اي ملعونان از من دور شويد، در :  را گويدپس اصحاب طرف چپ «:نويسد مي چنين 46
و ايشان در عذاب جاوداني .  آتش جاوداني كه براي ابليس و فرشتگان او مهيا شده است

 48 و 43 آيات 9و در انجيل مرقس باب .  »خواهند رفت اما عادالن در حيات جاوداني
 ببر زيرا آن راپس هرگاه دستت ترا بلغزاند «: عذاب اخروي چنين مندرج استه راجع ب

ترا بهتر است كه شل داخل حيات شوي از اينكه با دو دست وارد جهنم گردي؛ در 
و در .  » كرم ايشان نميرد و آتش خاموشي نپذيردي كهآتشي كه خاموشي نپذيرد؛ جائ

و ان ايمان بيليكن ترسندگان و «:  چنين مكشوف گشته است8 آية 21مكاشفات باب 
ان و جميع دروغ گويان، نصيب ايشان پرست بتن و جادوگران و خبيثان و قاتالن و زانيا

 در ايضاًو .  » موت ثانياين است.  در درياچة افروخته شده بĤتش و كبريت خواهد بود
درياچة ه  بكند مي گمراه ايشان راو ابليس كه «:  همان كتاب مسطور است20 باب 10آية 

ذب هستند و ايشان تا ابداالباد  وحش و نبي كاي كهآتش و كبريت انداخته شد، جائ
كه بيان  يبه طريقآيات و بينات فوق عذاب ابدي را .  »شبانه روز عذاب خواهند كشيد

 و هر چند كه جزئيات و طرز شكنجه و عذاب باتمام كيفيات در كند ميگشت تشريح 
است، ليكن مفهوم آيات  ز اسمي برده نشدهينتوضيح داده نشده و از موضع جهنم آنجا 

الواقع جهنمي هست كه شريران و گناهكاران با شياطين در   كه فيآن استزبوره دال بر م
 تفصيل و با ذكر بطورو علت آنكه كتاب مقدس .  عذاب ابدي گرفتار باشنده آن ب

 در اين عالم است از ي كهست كه آدمي تا دم اجزئيات اوضاع جهنم را تشريح نكرده اين
 تفصيل بياني از جهم بطوراصل نخواهد كرد و اگر هم اوضاع آن عالم آينده اطالعي ح

خونسردي تلقي ه رد كالم الهي با مثل ساير موآن را انسان طبعاً شد ميدر كتاب مقدس 
 در اين ن رااهد كه رعب و انديشة عذاب دلهاي مردمخوا ميعالوه بر اين خدا ن.  كرد مي
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امتثال و اجراي اوامر الهي ه عالم هميشه استيال كند و انسان از ترس عذاب مبادرت ب
 كه انسان از روي ميل مطيع خدا شود و اوامر او را بدون ترس آن استارادة خدا .  نمايد

  .از عذاب بلكه از روي محبت و ميل كامل عمل كند

  ست نه جسمي اعذاب جهنم عذاب روحي -

غرض از .  نبايد از اين نكته غافل شد و آتش جهم را آتش مجازي تعبير كرد
جهنم در مفاهيم كالم الهي محلي مانند كوره و تنور نيست، چنانكه بعضي از علماء 

مثالً از .  استمان نهج در احاديث ايشان مذكور  هكيفيت جهنم به اسالم اعتقاد دارند و
 164كتاب عين الحيات صفحات مجلسي است كه در  باقر محمد م مال جملة علماء اسال

هزار سال بر آتش جهنم دميدند تا سفيد «:  كرده است جهنم را بدين صفت وصف167و 
اهل ه شد و هزار سال ديگر دميدند تا سرخ شد و هزار سال ديگر دميدند تا سياه شد و ب

عوض آب، ضريع كه عرق اهل جهنم و چرك و ريم زناكاران و در ديگهاي ه م بنجه
 خواهند هنم رااهل جهنم آن صديد جه  بخورانند و درجاي آب جهنم جوشيده است مي

 و پوست و گوشت شود ميبريان  ورند روي ايشانآ شان ميآشامانيد كه چون نزديك اي
 و ديگر آنكه زنجيرهاي تفتة حلقة بزرگ كه درازي هر يك ريزد ميروي ايشان در آن 

ر اينكه چون اهل جهنم داخل و ديگ.  گذارند هفتاد ذرع است بر گردن اهل جهنم مي
چون .  رسانند ميباالي جهنم ه  تا خود را بكنند ميسال سعي و شنا شوند هفتاد  يمجهنم 

م نر جهه قعكوبند تا ب رسند مالئكه گرزهاي آهن بر كلة ايشان مي كنار جهنم ميه ب
و عقربهاي قوي هيكل و بسيار بزرگ و  و ديگر اينكه در جهنم مارها.  گردند برمي

رسانند و ديگر  نهايت مي بييشان عذاب اه زنند و ب باشند كه اهل جهنم را مي عجايب مي
در پايهاي ايشان نعلهاي آتشين و بند نعلينشان از آتش خواهد بود كه از شدت حرارت 

  .»آن مغز و دماغشان بجوش خواهد آمد
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 بطور در كتاب مشكوه المصابيح راجع به صفت آتش جهنم و اهل آن ايضاً
  .تفصيل بياناتي شده است

شود اين است كه بنابر عقيده و احاديث  ق معلوم ميآنچه از خالل مضامين فو
كه چون روح آناست و حال ة جهنم كليه مجازي و جسماني عذاب و شكنجاهل اسالم 

 كند ميهيوال و جسم نيست و چون بدنها در روز قيامت كيفيتي غير از كيفيت دنيوي پيدا 
از آتش جسماني معذب شود، عليهذا محال است كه اهل جهنم  ييعني فناي مبدل به بقا م

و دليل .  بنابراين عذاب جهنم بايد چيزي ماوراي آتش و عذاب اين عالم باشد.  بشوند
 كه درد آتش آن استآتش شده است ه آنكه در انجيل هم عذاب جهنم تشبيه ب

ر طريق كه باشد از مفاهيم  هم بهنخالصه عذاب جه.  شديدترين دردهاي اين عالم است
هي شديدتر و  كه عذاب آن مثل عذاب آتش خواهد بود، منتآيد مي كتب مقدسه چنان بر

.   از قوة تحرير و تقرير خارج و از وهم و تصور انسان دور استي كهبه نحوتر دردناك
 ننمايد و قبل از وقت عفو الهي را دكه سعي در راه استخالص خوپس واي بر كسي 

  .در آن عذاب گرفتار خواهد بودشامل احوال خود نكند، زيرا اگر نكند تا ابداالباد 

  گناه در خاصيت و طبيعت خود هراس انگيز است -

پس اي خوانندة عزيز درست دقت در مطالب مذكوره نما و در موضوع گناه هر 
جاي انكار نيست ! ديدة تأمل نظر نما و ببين چه عواقب هراسناكي دارده آنچه گفته شد ب

دنيا  سبب آن هم در اينه ست زيرا كه انسان ب اكه گناه بدترين فساد اين دنيا و آخرت
پس كيست كه .  عذاب ابدي گرفتار استه بدبخت و بيچاره است و هم در آخرت ب

 كوشش ياويد و براي رهائي خود از آن منتهگناه را بداند و از آن دوري نج عاقبت بد
ه در باب گناه اي مطالعه كنندة اين كتاب اگر في الواقع آنچه ك؟   نياوردبه عملخود را 

ست كه چنانچه در ديباچة اين اوراق ذكر  اي بديهيا هبيان گشته است با تأمل مطالعه كرد
 است و  در اينتو نيز اين حقيقت مسلم شده است كه گناه علت اصلي شقاوت شد بر
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پس براي تحصيل سعادت رهائي يافتن از گناه .  سازد مي در هر دو عالم بدبخت انسان را
 احوالش بود مينحقيقتاً اگر براي انسان اميد نجات .   از ضروريات اوليه استو نتايج آن
، ولي بود مي از حيوانات و بهايم بدتر بود و بدبختي وي خارج از قوة تقرير به مراتب

پايانش راهي از براي نجات ما باز گذارده  بيشكر خدا را كه از لطف نامتناهي و مرحمت 
در .  ساحل نجات خواهيم رسيده از بدبختي خالصي يافته ب گرديم، هكه اگرسالك آن را

فصل مذكور و ارائة ه ولي قبل از رسيدن ب.  فصل آينده طريق نجات را نشان خواهيم داد
ند ا هميان آورده طريقة نجات چند كلمه براي رفع سوء تفاهمي كه اشخاص كج فهم ب

 خوب و بدي در ميان گويند ميكه را  هيم بطالن عقيدة آنانيخوا مييعني .  كنيم ميبيان 
 ثابت كنيم و چند چيز بر سبيل كند مينيست و فقط در گمان و فكر مردم صورت پيدا 

  . مبحث اضافه كنيمبه اينموضوع مذكور ه اختصار ب

  ميبندد عقيده دارند گناه در تصور انسان نقش ي كهجواب اشخاص -

ة به درجوح و بداهت با آنكه وجود گناه محقق و معلوم است و حتي از وض
، باز كنند مي كه عمداً اغماض بينند مي نآن راكساني  مرئي بودن رسيده است و تنها آن

ة حب دنيا و انهماك به واسطاين عصر اشخاصي هستند كه  چه در زمان قديم و چه در
ن معني ر وجود آن بĤوش و گوارا بوده و از آنرو منكخات گناه و متفرعات آن در ملذ

 و عقيده دارند كه گناه اصلي ندارد و منتهي در قوة تصور وهم انسان شوند يماصليش 
ست كه انسان از آن منتفع گردد، ليكن في نفس االمر هر  ابندد وخير آن چيزي نقش مي

 تفاوتي به ايننظر .  دو از يكجا يعني از خدا بوده و وجود هر دو براي انسان مفيد است
 خير آن چيزي بود كه براي ي كهدر صورت.  وفين قائلندبين خير و شر نيست چنانكه متص

 حق گشت مي و شر بر عكس اسباب ضرر و زيان انسان شد ميانسان مفيد و نافع واقع 
اين ، ولي حقيقت امر اين نيست بلكه بهترين تعريف و تعبير براي خير بود ميبا ايشان 

 كه آن است و شر باشد مي كه موافق اراده و احكام الهي آن است كه بگوئيم خير است
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باشند   منكر اصل وجود شر ميي كهعالوه بر اين اشخاص.  ضد مشيت و حكم الهي باشد
 نيز آن راند زيرا خدا شريعتي براي مخلوقش معين كرده و حدود ا هخدا را نيز انكار كرد

 غرض از شريعت همان ارادة.  بيان نموده كه هر كس تجاوز از آن نمايد گناه كرده است
ي با هم متحدند كه اين بي بطورالهي است و ارادة الهي خارج از ذات الهي نيست بلكه 

  .پذيرد مينآن و آن بي اين صورت وجود 

  ؟آيد ميست پس گناه از كجا  ااگر خدا خوب -

اء ي نمايند كه اگر خدا خالق جميع اشسؤالاگر صاحبان عقيدة مذكورة در فوق 
خواه آسماني مصنوع او است و اگر از او جز خوبي است و تمام مخلوق خواه زميني و 

 كه وجود شر در عالم يكي اين استتراود، پس شر از كجاست، جواب  چيز ديگري نمي
بنابراين   ون استا مرموزائيست كه عقل ناقص انسان در حل آن عاجز و سرگردآناز 

 و صاحبان ذوق ولي براي اطالع حقيقت طلبان.   دادتوان مي نسؤال به اينجواب قاطعي 
 از روي مضامين باهرة كتاب الهي و كالم رباني گفت كه اين شرارتها و توان ميو معرفت 

، از شود ميي نمايان به صورت در ميان انبوه مردم اظهار وجود كرده و هر روز هائي كهبدي
پيدا ة شيطان در انسان به وسيلآغاز نبوده و خداي تعالي آدم را پاك و منزه آفريده و گناه 

 تفصيل بيان گشته بطوراخت و تمام اين مطالب سابقاً اند  ه رخنبه عالمشد كه پس از آن 
و ؟   كه آفريدن رااشايد متعاقب اين پرسيده شود كه اگر اينطور است پس شيط.  است

اگر كالم مشكل گشاي رباني اين عقيده را ؟   آمدبه دنياآيا پس از آفرينش با شيطنت 
 ماند مي در سؤال، البته انسان از جواب اين كرد نميدر اين باب ذكر  و چيزي گشود نمي

  . بگويدتواند نميزيرا انسان از درك امور آن جهان عاجز است و از خود چيزي 

 يهوديان با ي كه يعني موقعكند مي فوق را بدين طريق بيان سؤالانجيل جواب 
 جواب قاطعي است براي ي كهنات بياندآورد مينند و بدو ايمان نمود ميمسيح مخالفت 

د و خواهشهاي باشي ميشما از پدر خود ابليس «: مذكور در فوق بدين قرار  فرمودسؤال
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 از باشد نمياو از اول قاتل بود و در راستي ثابت .   آريدبه عملهيد خوا ميپدر خود را 
 يدگو مي از ذات خود گويد مي سخن به دروغهر گاه .  آن جهت كه در او راستي نيست
و نيز در رسالة .  )44 آية 8انجيل يوحنا باب (»ن استازيرا دروغ گو و پدر دروغگوي

را كه رياست خود را حفظ نكردند بلكه مسكن  و فرشتگاني« :مكتوب است 6يهودا آية 
 قصاص يوم به جهتهاي ابدي در تحت ظلمت  نمودند در زنجيرحقيقي خود را ترك

:  چنين اشاره شده است4 آية 2ساله دوم پطرس باب  در رايضاً.  »عظيم نگاهداشته است
 انداخته به جهنم ايشان را گناه كردند شفقت ننمود بلكه ي كهزيرا هرگاه خدا بر فرشتگان«

و از آيات بينات فوق ثابت  »هاي ظلمت سپرد تا براي داوري نگاهداشته شوندبه زنجير
را نيز مانند ساير مخلوقات يك و  كه خدا اصالً شيطان را شرير نيافريد بلكه او شود مي

دست داد و  پاك آفريد ليكن بعد شيطان حقيقت و پاكي و نيكي خود را با يك گناه از
ه چون جالل و مرتبة خود را از دست داد و از مقام قرب الهي افتاد، از خدا دور گشته ب

و شيطان اما اينكه اين قضايا چه موقع اتفاق افتاده .  ظلمت و شرارت گرفتار گرديد
 كه كند نميچقدر بعد از خلقت مرتكب گناه شد، از خالل كلمات مقدسه چيزي تراوش 

 تواند نميانسان نيز از عقل خود چيزي .  دال بر تعيين وقت و زمان پيدايش گناه باشد
 كه بنابر آيات سابق الذكر انجيل، معصيت اين است گفت توان مي ي كهتنها چيز.  بگويد

 رسيده است نه بعد، چنانكه از احاديث مسلمانان و به وقوعينش آدم شيطان قبل از آفر
 به خدافرشتگان از آفرينش انسان «:  و احاديث برآنند كهآنقر.  شود مي ادراك آنقر

آيا اينها را كه در روي زمين «: اعتراض كردند و در مقام بحث و جدال برآمدند و گفتند
 كنيم مي و حال آنكه ما ترا تكريم و تعظيم خونريزيها خواهند كرد باقي خواهي گذاشت

.  دانيد  شما نميدانم ميآنچه من : خدا در جواب ايشان گفت؟  نيمخوا ميو حمد و ثنا 
همة اين » .سجدة آدم كرد و چون ابليس ابا نمود رانده و مردود گشته پس آنها را امر ب

 جلد اول كتاب 16فحة گذارشان و وقايع غيرواقع در سوره البقره و سوره الحجر در ص
  .حيات القلوب مفصالً نقل گشته است
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مقتضي  و چون كند نميولي كتاب مقدس علت عصيان شيطان را واضحاً بيان 
 اين مطلب پوشيده بماند و اين راز نهفته باشد، انسان حكمت خدا آن بوده است كه سرّ

 از كتاب مقدس و منتهي.   ندارد كه چيزي از آن كشف كندآن راتاب و توان و ياراي 
 كه سبب و علت آن نه از جانب خدا بلكه از خود آيد ميآيات سابق الذكر انجيل آنقدر بر

بدين لحاظ مسيح او را پدر دروغ يعني اصل و مأخذ دروغ .   آمده استبه عملشيطان 
گناه همان دروغ است زيرا اين نكته هم پوشيده نماند كه اصل .  و گناه لقب داده است

 كه كند نمي خود متكي شده و دروغ را شعار خود ساخته و هيچ تصور ه غروربانسان 
 مسيح دربار ي كهپس بدليل همان كلمات.  فرمان برداري خدا بهتر از معصيت است

 علت عصيان شيطان را نيز خودپسندي و دروغ توان ميعصيان شيطان بيان فرموده است 
سندي و كبر از كجا در انسان بهم س خودپن اينكه اين حستانولي د.  ستانو كبر د

رسيده است، بكلي از نظر ما در اين عالم مخفي و مستور است و هيچكس را ياراي آن 
  .باب بگويد نيست كه سخني از روي مدرك و يقين در اين

  گناه از مخلوق است نه از خالق -

ه شرارت شيطان كاز آيات مذكوره كه از كتاب مقدس استشهاد كرديم معلوم شد 
 كرد كه شرارت از خدا توان مي از جانب خدا نيست و عقالً هم ثابت به انسانو نشر آن 
پيدايش شر خارج از سه ترتيب ذيل نيست يعني يا بايد قبول كنيم كه از خدا .  محالست

اگر تصور .  پيدا شده است يا آنكه مانند خدا قديم است و يا از مخلوق صادر شده است
 و ستانباشد ديگر خدا را نبايد خداي منزه و پاك و كامل دكنيم از خدا صادر شده 

يك صفت دارند بايد بال تأمل قبول كرد  اين  بااينبفات و تاچون صفات الهي عموماً من
اگر شر غير حادث باشد يعني مانند خداي .  كه صدور شر از خدا از جملة محاالتست

.  ت كه از جانب خدا بوده است تصور باطل شد و گفپايبندقديمي بوده باشد باز بايد 
.  شود ميولي چون تقدس خداي متعال مسئلة متفق عليه است لهذا اين گمان هم باطل 
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ت و سن و منبع شر دا العللاو را بايد علت كه ماند ميتنها شق ثالث يعني مخلوق باقي 
از اختيار مخلوق  چون اين مسئله محقق گردد كه شرارت از مخلوق است بايدگفت كه

 معني كه خدا با آفرينش انسان اين اختيار را هم ضميمة به اينهم رسيده است ولي نه ب
 در اين كار نيز كرد بلكه وقتي اختيارات راختيارات ديگر انسان گرداند و او را فاعل مختا

او راه را نشان داد، چون ه  انسان افتاد و خدا شريعتي را براي وي معين كرد و ببه دست
داده بود دور افتاد  وي نشانه  خود تجاوز كرد و از جادة صواب كه خدا بانسان از حدود

بنابراين شرارت .   زائيده شدآنو مخالفت با ارادة الهي كرد، شر را بوجود آورد و گناه از 
 آن راو گناه همان مسئلة مخالفت با خدا است و االّ شر از خود هستي ندارد و خدا هم 

 در دست انسان گذاشته شده ممكن است ي كه اختياراتپس بر طبق.  خلق نكرده است
 عمل كند، و يا نشده مطابق دلخواه خود و هوا و آنكه تابع ارادة الهي شده و برحسب 

كه امتثال اوامر خدا را به اينپس سعادت انسان بسته است .   نمايدرهوس شيطاني رفتا
عدم امتثال از خدا و ه  بسته ب را با ارادة الهي يكي سازد شقاوتش نيزدبكند و ارادة خو

 طريق شيطان شرير گشت زيرا از فرامين الهي به همين.  آن استسرپيچي و مخالفت با 
و چون در اول داراي شونات و مرتبه و مقامي .  سرپيچي كرد و شر در او بوجود آمد

بود پس از مخالفت شرارتش نيز از تمام مخلوق نسبت بĤن مقام اولش بدتر و بيشتر 
  .ديدگر

  چرا خدا مانع از بروز گناه نگرديد؟ -

 توان مي شود كه چرا خدا مانع از شرير شدن شيطان نگرديد و آيا نسؤالاگر 
 كه مانع از پيدا شدن معصيت كرد مي مانع شود، جواب گوئيم كه اگر خدا اراده است

 ملة او آن در قدرت كاآنو عالوه بر .  بود مينشيطان و آدم شود البته اشكالي براي او 
قوه نيز بود كه طوري مانع آن گردد كه اختيارات انسان بالمره از بين نرود و يا محدود 

پس چون حاكم علي االطالق از شرارت و گناه جلوگيري نكرده، قطعاً از راه .  نگردد
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هيچ بشري جواب قاطعي ؟  اما چه حكمتي در اين كار است.  است حكمت بوده
 عالم نيست بلكه عوالم ديگر هم به اينرا حكمت خدا منحصر  بدان بدهد، زيتواند نمي

لوقات آن عوالم را احاطه منتهايش فرشتگان و مخ بي و حكمت اند الهيمشمول حكمت 
ولي حكمت اين مسئله مثل ساير مسائل الينحل در دنياي باقي و روز باز .  كرده است
مضامين كالم الهي همين از .   و نجات يافتگان مكشوف خواهد گشتمؤمنيپسين و بر 

از راه حكمت  بلكه قدر معلوم است كه خدا اوالً از بروز شر در عالم نه از راه عجز
  استتوان مي و قدرت خود شر را نيز به حكمتثانياً چون نظر .  جلوگيري نكرده است

ي شود كه محبت و ا ه اوامر خودش باطل نگردد بلكه وسيلي كهبطورمغلوب خود سازد 
پايان و  بيو ثالثاً بر حسب حكمت .  قدرت و قدوسيتش را مزيد گرداندحكمت و 

كرانش نجات نوع بشر را قبل از ايجاد و آفرينش عالم مقرر داشته بود  بيمرحمت 
 نجات يافتگان و هالكان مرحلة نجات داراي همان شأن و مرتبة اولية آدم ي كهبطور

بنابراين مقدمات خداوند در .  هد گرديدة مسح اقتدارشان بيشتر خوابه وسيلبشوند، بلكه 
ه كه ستانعدم ممانعت شرارت جبري بر انسان روا نداشته است و همان مقدار را كافي د

در اين عالم .  مسيح ايمان آورد حيات جاوداني يابد و از گناه آزادي پيدا كنده هر كس ب
 آن رالت وجود  آن معرفت الزم نيست كه اصل شر را كماهي تشخيص دهد و عانسان را

تنها آنقدر علم و معرفت الزم است كه انسان بداند چطور خود را از ورطة  بلكه بداند
  .طريقة نجات در فصل آينده بيان خواهد گرديد.  هولناك گناه خالص كند
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  فصل دومفصل دوم

  راه نجات از گناه
؟  د از گناه و نتايج آن نجات يابدتوان مي كه انسان چگونه شود مي سؤالاغلب 

 در همين ي كه كسبه حال آورد و بدا به دست جواب قاطعي ي كه كسبه حالوشا خ
ن ا بماند و جوابي پيدا نكند زيرا حال چنين كسي بدتر از حال بهائم و چهار پايسؤال
پس اهمال و مسامحه و تعلل در پيدا كردن جواب شافي و طريقة نجات كار .  است
تمام مساعي طالبان .  به آن استانسان منوط ي نيست زيرا كه سعادت و شقاوت ا هعاقالن

ي ا ه بوده است كه چارآنحقيقت و همت ارباب معرفت در هر دور و زمان مصروف 
پس .   تقرب جويند و سعادتمند شوندبه خداپيدا كنند تا از دست گناه خالص شده و 

ل اي مطالعه كننده واجب است كه در مطالب اين كتاب و مخصوصاً مندرجات اين فص
 و توفيق الهي دري از به فيضدقت كرده درست در هر قسمتي دقيق شوي تا آنكه 

جواب كافي .   مزبور داده شودبه سؤالمعرفت حقيقي بروي تو گشوده گردد و جوابي 
 فوق در طي چهار قسمت داده خواهد شد بدين ترتيب كه در قسمت اول به سؤال

ان خواهيم كرد كه عقل هم بر صحت  بيسعادت راوسائل و وسائط عفو گناه و تحصيل 
در قسمت سوم راه خالصي معمولة در دين اسالم را ذكر خواهيم .  آنها شهادت دهد

و در قسمت چهارم طريقه و دستور انجيل را براي تحصيل سعادت و آزادي از قيد .  كرد
  .گناه بيان خواهيم كرد
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  قسمت اولقسمت اول
  كند ميوسائل نجاتي كه عقل پيشنهاد 

  ؟گذارد مي را بدون تنبيه گناهكار يا خداآ -

 خدا كند مي كه تصور اين است كند مياولين فكري كه انسان در باب اين مطلب 
ي از انسان نخواهد كرد و از ا مؤاخذهمنتهايش بازخواست و  بي و لطف به مرحمت نظر

اين گمان و تصور براي انسان .  گناهان گذشتة او بدون سياست صرف نظر خواهد نمود
مثالً پادشاه .  گذرد مي كه انسان گاهي از خطا و تقصير ديگران دهد مي آنرو دست از

سياست صرف نظر  بي عفو نگريسته كار خطاي او را به نظرنسبت به يكنفر دزد و جاني 
 كه كنند ميپس گمان .  گذرد مي، و يا پدر از اشتباهات و خطاهاي فرزندش كند مي

 البته لطفش شامل حال خطاكاران پايان بيبتش  و محبيكران است رحمتش ي كهخدائ
نگرد، و خط بطالن بر روي تمام معاصي  ميديدة اغماض در گناهان بشر ه  و بشود مي

اند خود را از  بند اين خياالت پايي كهاصل كسان بي تصورات به ايننظر .  كشد ميانسان 
ي خود از گناه بر اضطراب و ترس از مكافات درصدد خالص بيهم و غم فارغ نموده و 

 درست در اسرار امور ي كههر چند كه اين تصور براي ساده لوحان و كسان.  آيند نمي
 ولي در نظر صاحب نظران پايه و رسد مي به نظرند درست ا هالهيه غور و تعمق نكرد

 براي تأييد دالئلي كه دستة اولي.  كنند مياساسي نداشته اين خيال را هيچگاه تائيد ن
اينكه .  كنند مي طريق آن دالئل را ضعيف به اين، دستة دومي كنند ميد اقامه مدعاي خو

 كند مي يا سلطان از خطاي كسي صرف نظر گذرد ميپدر از بعضي تقصيرات فرزند خود 
 و چون حاكمي ايشان است، دليل بر نقص عدالت دهد مينو هر تقصيري را پاداش 

 به آنكهگذارند و نظر  ميواسائل را به او ضاوت در م سياست و قبينند ميمافوق خودشان 
ه  كه نظر عفو و لطف نسبت بدانند مي پس سزاوار دانند ميرا خاطي و گناهكار  خودشان
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ولي .  جزا بداردها حاكم حقيقي انصاف و معدلت را زيردستان خود داشته باشند تا بر آن
 كاري بگذرد و هيچ خطاكاراناگر احياناً پادشاهي همه موقع از سر تقصيرات اشرار و بد

 و زمام مهام از شود مي از هم پاشيده ندادگستريت نكند آيا اساس عدالت و را سياس
مسلم است كه هيچ پادشاه ؟  رود ميانحطاط نه  و مملكت رو بگردد ميدستش خارج ن
 به دست و مملكت خود را گردد ميد همچو سياست و روية خطرناكي نرعاقلي هرگز گ
اگر پدري هميشه در مورد تقصيرهاي پسر خود چشم پوشي كند .  ازدس ميخود خراب ن

اخذه نياورد، البته حالت اخالقي آن پسر روز بروز فرزند خود را در معرض مؤو هيچگاه 
باز اگر عدة خطاياي ما در پيشگاه الهي از چند .  رود ميپستي ه  و رو بشود ميبدتر 

  .كرد ميمورد پيدا  شايد حدس و گمان فوق شد نميمرتبه زيادتر 

 در فصل سابق بيان كرديم و گفتيم تمام مردم بالاستثناء در حضور ي كهبطور
پرورگار گناهكارند و هر كس در افكار گفتار و كردار زشت خود مرتكب گناهان عظيمي 

 كه انسان در ظاهر يا در باطن خود مرتكب گذرد ميساعتي ن بلكه شده است و روزي
كه خداوند از تمام اين گناهان  كند مي عقل سليم قبول پس كدام.  خطائي نشود

خداوند شريعت را براي آن داده است كه ؟  كند نمي مؤاخذهذشته و از گناهكاران درگ
اعمال و افعال و آرزوهاي ما از روي يك ميزان و مأخذي باشد و حدودي براي وظائف 

پس اگر بنا بود كه .   اندازدميما معين نموده است كه تجاوز از آن ما را در ورطة گناه 
خداوند از جميع افعال زشت بني آدم بگذرد شريعت براي چه بود و چرا احكامي صادر 

اگر .   مردم اصالً خطاستي كه عقالً و منطقاً تصور و حدس بعضاين است؟  كرد مي
 كه هر گناهكار تبه روزگاري هم باالخره غريق بيكران استبگوئيم رحمت الهي آنقدر 

 نتيجة منطقي خواهيم رسيد كه العياذ باللّه خدا از به ايناي رحمتش خواهد گرديد، دري
ارادة ازلية خود تجاوز كرده است و حال آنكه همچو تصوري كفر محض و خيال باطلي 

 هر چند خدا رحمن و رحيم و.  است ، و با عدالت و قدوسيت خدا كامالً مغايرت دارد
 كه قدوسيت و عدالت خود را از براي تبرئه و عفو ردغفور و كريم است ولي امكان ندا
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گناهان انسان دور سازد، زيرا كه محبت و رحمتش در هيچ آني خالي از معدلت و 
پس خداوند هرگز .  قدوسيت نيست، و تقدس و عدالتش را نيز ابتدا و انتهائي نيست

  .شود مي  كه متناقض با صفاتش باشد وگرنه اختالف در صفاتش پيداكند نميكاري 

ز اين نكته نيز نهفته نماند كه هر چند خداوند قادر مطلق است يعني بر هر چي
وري ندارد، ولي در عين حال خود از خود محصور و تواناست و توانائي او حدود و ثغ

را قبول كند كه با يكي از صفاتش  محدود است بدين معني كه محالست خدا چيزي
 و كيفر اعمال هر كس را كرد نمي مؤاخذهرا  ناهكارانپس اگر خدا گ.   داشته باشداينبت
 به دستو ناقض اراده و شريعتي كه داد هر آينه كاري برخالف تقدس و عدالت  مين

 دزيرا در طي فصول و ابواب كالم خو.  كرد مية كالم خود سپرده بود به وسيلانسان 
را پاداش خواهد  دهد و خطاكاري مير عملي جزا  هچنين اشاره كرده است كه خدا به

تقدس و ه پس بر ارباب معرفت و فطانت واضح و آشكار است كه خداوند نظر ب.  داد
قطع نظر از اين مسئله بر خدا .  عدالتش پاداش و كيفر اعمال هر خطاكاري را خواهد داد

را مورد عتاب و خطاب آورد زيرا خدا  گناهكاران مرحمت و محبتش بنابرالزم است كه 
ت و چون  اسسيار مهرباني است كه هميشه طالب ترقي و سعادت انسانمانند پدر ب

 كه اراده و افكار خود را مطابق ارادة الهي سازد و به آن استسعادت انسان فقط منوط 
، بر باشد مي، بيش از خوبي شود ميعلت عصيان و نافرماني دامنگيرش ه شقاوتي كه ب

 آورده براي هر معصيتي پاداشي معين  و بازپرس را در ميانمؤاخذهخدا الزم است كه 
و اگر غضب خدا در موارد گناه بر انسان مستولي نباشد حالت انسان روز بروز .  كند

 و بدين گردد ميلطفي كه از خدا انتظار دارد گرد هر عمل ناشايسته ه بدتر شده و نظر ب
آن بت خدا از اين مقدمه معلوم شد كه مقتضاي مح.  شود مير اوسيله بدبخت و سياه ك

 كه پاداش و جزائي براي هر گناه در ميان نهد تا حال لوحي و اخالقي انسان رو به است
عالوه بر آن بطالن عقيدة مذكوره در فوق، يعني آنكه سياستي جز رحمت و .  پستي نرود

بخشد ثابت گرديد زيرا  مي مؤاخذه بيرا  عفو در كار خدا نيست و آنكه هر گناهكاري
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 با كالم و تباينطرف مخالف با صفت قدوسيت و عدالت خدا و م از يكعقيدة مزبوره 
ي اشخاص.  باشد ميشريعت است و از طرف ديگر مانع سعادت و ارتقاي روح انسان هم 

بند اين نوع خياالت هستند نه از كم و كيف صفات الهي خبر دارند و نه از معني  پايكه
  .باشند مي شايد و بايد مطلع ي كهبطورگناه 

   بياوردبه عملبدليل عقل شايد شخصي بتواند رضايت عدل الهي را  -

 رحمت خود از عاصي نخواهد گذشت، بنابرچون ثابت و مدلل گرديد كه خدا 
ه ، و بشود ميپس شخص جوينده و متفكر به تجسس و پيدا كردن راه نجات وارد 

اه را بپذيرد، و شايد  كه شايد خدا كفارة گنرسد مي به آنجاراهنمائي عقل با تفكر بسيار 
ولي در جواب اينكه آن پاداش و .   و باز پرس صرف نشر كندمؤاخذهبدين وسيله از 

آن  و از كجا بايد كدام است كند مية آن از گناه آدم صرف نظر به وسيلي كه خدا ا هكفار
 تواند نمي و از راه عقل جواب شافي ماند مي و حيران سرگردان تحصيل كرد، آدم را

ند كه ما را ا هقصور عقل خود معترف گشته و گفته  چنانكه بعضي از حكماء ببدهد،
قدرت تعيين كفار مقبول الهي نيست و هر يك از آنها مطابق تصورات و نظريات خود 

 كه اين است كلي بطورنتيجة مطالعات و تفكرات انسان در اين باب .  ندا هچيزي گفت
ت كه خدا بدان وسيله سعمال حسنة انسانغرض از كفارة مطلوبه توبه و بازگشت و ا

چون جوابي عاقالنه تر از .  كند ميحضور خود دوباره قبولش ه  عفو كرده و بانسان را
  .ندا ه اكتفا كرده و اين عقيده را انتشار دادبه همينند، اغلب حكما ا هاين پيدا نكرد

  اما اين شخص هر كه باشد بايد كامال از گناه مبرا باشد -

 و عزم راسخ در مقبول استه مسلم است كه توبه و بازگشت بسوي خدا با آنك
 از خطا پسنديده و معقولست، باز تمام اينها كفارة گناه گيري كناره و به گناهعدم التفات 

 هم نآز اقبالً بلكه ند شد زيرا انسان حس نفرت از گناه را نه بعد از ارتكاب گناهتوان مين
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كه انسان بسيئات اعمال پس از آن.  و جداً از گناه بپرهيزد پرورانده بايد در قلب خود ب
رد آنها گِه ها نادم گشته توبه و انابه نمايد، و قصد آن كند كه من بعد بنخود پي برد و از آ

نگردد، و اگر احياناً اين شخص مطابق نيت خود عمل كرد و گرد گناه نگشت، زياده 
  . آورده استبرآنچه وظيفة اوست نكرده و واجبات را بجا

  شودنمي تنها توبه اسباب استخالص انسان از گناه -

 و آن واجبات است كه توبه و انابه از جملة شود مياز داليل فوق چنان معلوم 
 ي كه داشته باشد، زيرا كسن رااقوه را ندارد كه در نزد خداي تعالي سمت كفارة گناه

 مريض كرده ي كه روح خود را گذرانيده، در نتيجة گناهان بسياربه غفلتعمري را 
 از هائي كهپذيرد و همين طور ظلم و ستم و شرارت مي التيام ن انبه زخمش وبه توبهاست، 

 در نزد حاكم شرع و عرف ي كهبه نحو.  شود ميانسان سر بزند با توبه و پشيماني رفع ن
ت،  مرتكب قتل يا جنايتي شده اسي كه را از شريرمؤاخذهنيز توبه و بازگشت رفع 

 دهد مين هم گواهي انصافاً.  نمايد مي و حق استنطاق و فتوي را از حاكم سلب نكند نمي
كه توبه و انابه كفارة گناهان باشد، زيرا بعد از توبه و انابه هنوز قلب انسان در طپش و 

 و قرباني و زكوت و به نذر لحاظ است كه مردم عالوه بر توبه به هميناضطراب است و 
 تا بلكه بدين وسائل ضمير خود را از غلق و اضطراب كنند مي تشبث زيرات و غيره
 تا شكي در كنيم مي اين موضوع بيشتر اهتمام به توضيحدر قسمت آتيه .  بيرون بياورند
 نيست كه خداوند حس مكافات اخروي را طوري در قلوب حكمت بي.  آن باقي نماند

به گرچه بعضي اشخاص ضرري .  دشو مي وسيله محو نبه هيچانسان جاي داده است كه 
ها را فراهم كنند ساكت آن و بدون آنكه بعدها رضايت خاطر رسانند مي ديگر اشخاص

 تا انتقام از او نكشند و بينند مي خود آنها از كسي آزاري ي كهولي برعكس وقت.  شوند مي
رد كه شرع هم همين تقاضا را دا.  شوند مي نراميا آنكه رضايت خاطرشان فراهم نشود 

آيا هيچ در فلسفه و حكمت همين تقاضاي شرعي تأمل .  پاداش هر عملي داده شود
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ست از ا يا هي كه تقاضاي شرع در اين عالم نمونا ه نكته برخوردبه اينكرده و آيا 
ي و را كه من از تو دارم و تو از من دتقاضائي راتقاضاي عدالت الهي يعني همان توقع و 

مقتضيات و موازين قانون ميل داري با مردم رفتار كني كه  بنابرهمين طوري كه تو 
 نيز بر حسب عدالت خود از من و تو مكافات خواهد ا، خدطلبد مي همان راشريعت هم 

انجيل نيز مطالب فوق را تأييد ؟  اكتفا نخواهد كرد  و بازگشتبه توبهكشيد و تنها 
  .يد چنانكه در قسمت چهارم اين كتاب بيان خواهد گردكند مي

  نميكنداعمال حسنه گناه را رفع  -

 داند مي وسيلة عفو گناهان خود آن را و كند مي داللت آنچارة ديگري كه عقل بر 
اغلب مردم تنها وسيلة نجات خود را در اعمال و افعال نيك .  اعمال حسنه است

 توان مي شود كه مقصود از اعمال حسنه چيست چه جواب شافي سؤالاگر .  دانند مي
ست كه با  ا جواب اين است كه بگوئيم اعمال حسنه اعماليقاطعترين؟   دادسؤالان بد

 با ارادة الهي موافقت داشته شود مياحكام الهي مطابقه بكند و نيتي كه اعمال از آن متولد 
 نه بر حسب ميل خود و براي حب دنيا بلكه تنها بر حسب اراده و ي كهباشد، يعني نيت
 يكي به يكي كس احياناً در اعمال خود دقيق شود و نيات خود را ولي هر.  ميل او باشد

ي كه ا ه كه اعمال حسنكند مي در حافظه ضبط كرده باشد مطالعه كند، تصديق ي كهتا جائ
نان صدور يافته باشد فوق العاده نادر و شاذ  ذكر شد از آي كهبه آنطريقبا نيت حسنه 

 معرفت و حكمت رباني به انوارپر باشد و اشخاصي نيز كه قلبشان از فيض الهي .  است
ي خود آن عملي را كه كامالً مقبول به خود كه انسان كنند ميمنور شده باشد تصديق 

 بجا آورد مگر آنكه روح الهي در او باشد و با توفيق خدائي از تواند نميدرگاه الهي باشد 
آن  و داند نمي خود در اين صورت آن عمل را شخص از قوة.   برآيدآن عملعهدة انجام 

قطع نظر از اين فقره .  كند نمي و براي خود ثوابي حساب دهد مين نسبت به خود را
بر انسان واجب است .   نيستجابيموضوعي ديگر در بين است كه ذكرش در اين مورد 
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فرض كنيم آدمي باشد كه .   قوة خود نيكي كند و كارهاي نيكو را بجا آوردبه قدركه 
.   نكرده استآنم فضايل و حسنات سعي كرده، ولي زياده بر نجاابه  است هتانسهرچه تو

بنابراين چه فضيلتي را دارا شده است و غير از انجام وظيفه چه كاري كه در خور 
 بكند وظيفة حتمية اوست و كاري زيادتر از هرچهزيرا انسان ؟  تحسين باشد كرده است

 او فضيلت و ثوابي براي او ندارد كه بتواند پس كارهاي.   بكندتواند نميحدود قوة خود 
 انسان مالك خود نيست بلكه مملوك خداي ي كهولي از آنجائ.  كفارة گناهانش شود

 امانت بدو داده شده است، پس بر بطور موقتاً اوست كه آن از دارد هرچه و خالق است
 بدني خود او واجب است كه خدا را از قلب دوست داشته باشد و با همة روح و قواي

همواره در عبادت او بكوشد و اگر احياناً شخصي از انجام فرايض آني هم غفلت نكرده 
 نياورده است كه براي تحصيل ملكوت خدا كافي باشد يا آنقدر باشد كه به دستو ثوابي 

 انسان در هرچه كه شود مياز مقدمات فوق مدلل .  گناهانش بدون وسيله آمرزيده شود
ده است و از اين رهگذر ركن حسنه بكوشد كاري جز انجام دادن وظيفه بجا آوردن اعمال

فرض كنيم انسان از يك راهي .  ثوابي كه گناهانش را جبران كند حاصل ننموده است
 به دستي بارهاي سنگين گناه را از دوش خود بردارد و ثوابي ا ه تا انداز استتوان مي

 و از كند مي براي تخفيف گناهان كفايت  فهميد كه آن عمل ثوابتوان ميآورد، از كجا 
 گناهكارواضح است كه انسان ؟   بردتوان مي و قدر و قيمت آن عمل به اهميتكجا پي 

عالوه بر استدالالت عقلي .  را آن قوت و قدرت نيست كه خود را از قيد گناه برهاند
ر فوق بدانها ند و ما دا ه كه مردم براي نجات خود از گناه اتخاذ كردبه وسائليراجع 
ان عقيده دارند كه رياضت و نذورات و پرهيز و روزه و پرست بت كرديم، گروهي از اشاره

ولي بر هر عاقل .  زيارتها و امثال اينها بهترين طرق نجات و استخالص از گناه است
روشن ضمير اين مسئله واضح است كه اينها و صدها از اينها كفار گناهان انسان 

مسلم است كه اگر خداي .  سازيم مي تر  فصل آتيه اين موضوع را روشنما در.  شود مين
ر نشان ندهد انسان رفع يكي  رستگاري بشبرايي از طرف خود ا هرحمن و رحيم وسيل

  . از خود كند و تا ابد گرفتار عقوبت خواهد بودتواند نمي و خطاها را ها ليتاز مسؤ
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ان از پيدا كردن طريقة نجات ند كه انسا هحكماي قبل از مسيح اذعان كرد -
  ي خود عاجز استبه خود

ند كه عقل انسان از درك و ا ه مسئله معترف بودبه اينحكماي قبل از مسيح همه 
 و نجات خود از ورطة آاليشها و كثافات دنيوي عاجز خالصي از گناهانتشخيص طريق 

، داده ميكيل تأليفات حكماي قديم كه اكثريت كتب مرغوب و مفيد را تش.  بوده است
سبب شهرت حكماي يونان حكمت و دانش آنها بود كه امروزه .  شاهد اين قضيه است

 واسطه مشهور و معروفند و كتب حكمتي آنان بعضي ترجمه شده و اساس به همانهم 
ي از شهادات آنها را اقتباس كرده و ا هذيالً پار.  فلسفة جديد را تشكيل داده است

جان موزگار افالطون بوده در موضوع گناهكاران و خراب بودن سقراط كه آ.  نگاريم مي
چنانكه در هر انار دانة فاسدي هست در هر آدمي «: كند مي آنان چنين اظهار عقيده باطني

و پلوتارگ .  »چنانچه هيچكس بيگناه نيست ،باشد مينيز، اگر نه زياد، باز يك هواي بد 
هوا و «: س بوده اقرار نموده است كه بعد از مسيح در شهر آتن مدر120كه در سنة 

 و اگر آيد ميكه بعدها در او بوجود آن، نه شود ميهوس بد از وقت تولد در انسان پيدا 
 انسان وحشيگري كه رود ميند تصور كرد نمياحياناً آدمي را تربيت و نصيحت و تنبيه 

  .» وحوش نبودهوحشيگريهم كمتر از 

تمامي مردم «: گويد مي مسيح بوده چنين طوكيديدس كه يكي از مورخين قبل از
به ، و هوا و هوس بد عقل را گمراه و مغلوب ساخته گناه كنند ميدر ظاهر و باطن گناه 

 سال قبل از ميالد تولد يافته و يكي از 384كه ) ارسطو(ارسطاطاليس.  »رسد ميم نجاا
نيست آدم مگر  «:دهد ميشاگردان افالطون و معلم اسكندر بوده، بنوبة خود چنين رأي 

و حكماي سلف .  »شكل ناتواني و گوي متغير و متبدل و مهد حسد و درد و زحمت
ن اند كه انسا هقصور و عجز عقل نيز معترفند و اذعان نموده  معترفند ببه گناه همچنان كه
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را  درستي و خوبي بشناسد و طريقة نجاته  كه خدا را بندارداز خود آن قوه و قدرت را 
سولون كه يكي از حكماي قديم يونان بوده و .   كه از قيد گناه آزاد شوداندد نميهم 
ارادة خدايان بر مردم كامالً «: كند مي سال قبل از مسيح متولد گشته، چنين اقرار 638

 سال قبل از مسيح متولد گشته و از 469و باز سقراط كه .  »محجوب و مستور است
: كند مين و معلم افالطون بوده است اظهار بهترين و مشهورترين حكماي قديم يونا

ند كه فهميده شود بايد در درك و فهمش جد و جهد تمام ا هآنچه خدايان اجازه داد«
.  » بايد از راه وحي بدان عالم شويمآن است ماوراي ي كهريم ليكن از علمامرعي د

الهي علماء دربارة امور «: كي پيش از عصر افالطون بوده گفته استاند  هاريسطارخ ك
 و هر كس در اين باب ادعاي علم كند و اظهار فضل بر فهمند نمياز عوام الناس  بيشتر

فضل فروشي وا ه سايرين نمايد مغرور است و جز غرور چيزي نيست كه او را ب
  .»دارد مي

چون متقدمين بسيار «: گويد مي است زيسته مي مسيحي 250پرفريوس كه در سنة 
ند كه يكي از خدايان بر ايشان ا هكرد ميند، هميشه دعا و استدعا ا هدر طلب حقيقت گرديد

 ارشاد شوند و از شك و ترديد بيرون آمده اطمينان قلب به حقيقتنمايان و بدانطريق 
  .».حاصل نمايند

 و ساير دواوين خود اين عقيده را اثبات »الثي بيادس «افالطون در طي كتاب
ك امورات و ارادة الهي عاجز است بنابراين الزم چون انسان در فهم و در«:  كهكند مي

  .»وسيله از امور الهيه آگاه گردد است كه بر او الهام شود تا بدان

پوشيده نماند كه هر چند حكماي مذكور در فوق در علم و كمال و حكمت 
 از ي كهبه نحو اشتهار پيدا كردند، ولي معذلك به غايتد عصر خود گرديدند و آمسر

ند كه اكثر ا هعلم و عاجز بود بيي ا هدرجه تراود، در معرفت اهللا ب ميعقايدشان اظهارات و 
ند باز ا هوحدانيت حق قائل بوده وحدانيت خدا نيز قائل نگشته و آنهائي هم كه به ايشان ب
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يان ديگر و به خدابه مرتبة علم اليقين نرسيده بودند؛ زيرا غير از خداي قديم و اليزال 
ه  بيك طرفلهذا حكماي قديم چنانكه مسطور گشت از .  ندا ه بودكوچكتر نيز معتقد

ند، و از طرفي ديگر خرابي حال انسان و گناهان كثيرة او را ا هضعف عقل شهادت داد
از .  ند كه گناهان انسان محتاج كفاره استا ه عجز عقل پي بردبه همانند و ا هتذكر داد

ان از كشف چاره و عالجي براي مطالب مندرجة فوق استدالل كرديم كه عقل انس
  .خالصي از گناه و نجات خود عاجز است



 55 

  قسمت دومقسمت دوم
  كنند ميوسائل نجاتي كه اديان مختلفه پيشنهاد 

 و بيان يكايك آنها باعث تطويل كالم و تكدر خاطر رچون مذاهب در عالم بسيا
 در قسمت سوم و  وكنيم ميها كتفا آنان معتبر ي ادبه ذكر، تنها در اينجا شد ميخوانندگان 

  . اسالم و مسيحيت خواهيم پرداختبه ذكرچهارم اين فصل 

در اين قسمت اوالً مذهب فرس قديم، ثانياً مذهب هندويان و ثالثاً آئين چينيان را 
 و شوند ميي مذكور از مذاهب معتبرة عالم شمرده ها  آئيني كهاز آنجائ.  بيان مينمائيم

ة نجات به طريقان راجع پرست بتاند، و ساير مذاهب  عمسلمين هم كم و بيش از آنها مطل
همان معتقدات و اصول مذاهب ثالثة مذكورة در فوق را با اندكي تفاوت دارند، عليهذا 

  . اصول سه مذهب مذكور اكتفا كرديمبه ذكر

از زردشتيان فقط نيم كرور، از هندو : عدة مذاهب عمدة عالم بقرار ذيل است
 11، از يهوديان ميليون 230، از مسلمانان قريب ميليون 340چين ، از اديان ميليون 217

  .ميليون 560 و از مسيحيان ميليون

 آئين زردشتي -1

  تاريخ آئين قديم ايران -

.  ة زردشت كه يكي از معلمين ديني بوده بر قرار گرديدبه واسطآئين قديم ايران 
خ او باقي يت و شكي در تار آمده اسبه دست زردشت به تاريخكه خبر موثقي راجع آنبا 

 سال قبل از مسيح در واليت 600نمانده، معهذا بعضي عقيده دارند كه زردشت 
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آذربايجان در شهر اروميه تولد يافته است و در ايام سلطنت گشتاسب شاه آغاز تعليم 
ولي قبل از زردشت مطابق اقوال مورخين و مخصوصاً كتاب دبستان شيخ .  نموده است

 آوان در آناني مذهب قديم ايران آئين صائبين بوده، و اين مذهب در محمد محسن ف
واليت ايران و شام و عربستان رواج داشته است و معتقدين آن به پرستش آفتاب و ماه و 

ي واحد قائل بودند زيرا يكي از اصول به خداند، معذلك ورزيد ميستارگان اشتغال 
در زمان خود زرتشت مردم از جادة چندي بعد حتي .  مذهب مزبور وحدت خالق بود

به  زردشت ظهور كرد ي كهموقع.  پرستيدند ميصواب منحرف گشتند و خدايان معتدد 
وحدت پروردگار بود، روي اصل آئين ما قبل ه  عيوب برخورد و چون خود معتقد باين

 خود به رسالتخود عقايد خود را بنا گذاشت و در انتشار آن كوشيد و مردم را دعوت 
 هدايت نمايم به حقيقت وحي فرستاده كه مردم را به مناهورا مزدا «: ود و اظهار كردنم

و چون سلطان عصر يعني گشتاسب خود معتقد .  »و نور حقيقت را بر ايشان طالع سازم
 او دست از به متابعتبه رسالت او گشت و آئينش را پذيرفت، تمامي اهل ايران نيز 

ب زردشت تا ايام خالفت عمر مذهب رسمي ايرانيان عقايد سابق خود برداشتندو مذه
  .شد ميمحسوب 

در زمان خالفت عمر عربها ايران را تارج و استيال نمودند و بر ايرانيان دست 
كه خالفت بر عني پس از آن ي. يرانيان قبوالندنداه جبر و عنف به يافته دين اسالم را ب

 پيرو مذهب عرب ي كهكسانايران فرستاد و حكم داد ه عمر مسلم گشت قشوني ب
چون ايرانيان از قبول دين اسالم امتناع .  ها را مطيع و منقاد گردانندزور آنه  بشوند مين

ايرانيان سه .  ايرانيان داده جنگ بنمودند قشون عرب صفوف قتال بياراست و اعالن 
مي مرتبه اعراب را شكست دادند ولي چهارمين دفعه كه قشون اعراب از حيث قواي نظا

رات را متصرف فمجهز شده بود ايرانيان را شكست سختي دادند و واليات اطراف 
فاد خسرو پرويز و آخرين پادشاه سلسلة حموقع يزدگرد شهريار كه از ا در اين.  گشتند

پادشاهي اشتغال داشت و در آن اوان سعد ابن ابي وقاص كه سردار لشگر ه ساساني بود ب
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ادة جنگ مبايد آئين محمدي را بپذيري وگرنه آ«: تاد كهعرب بوده به يزدگرد پيام فرس
يزدگرد اعتنائي به پيام او نكرد و از اين تكليف شاق آتش خشمش برافروخت و .  »باش

در نزديكي قادسيه جنگ شروع شد و پس از .  داد يه و تدارك قشون عظيمي فرمانهته ب
تصرف عربها ه ش كاوياني بزد و خورد عظيمي لشگر ايران مغلوب و منهزم گرديد و درف

  .درآمد

در اين جنگ كه در .  آخرين جنگ اعراب با ايرانيان در نزديكي نهاوند واقع شد
 تمام مملكت ي كهبطور هجري واقع گرديد، ايرانيان شكست فاحشي خوردند 21سنة 

ف مرو فرار ري جز فرار نديده بطا هايران پايمال سم ستوران عربها گرديد و يزدگرد چار
اين جنگ مقدرات ايران .   آسياباني كشته شدبه دستمرو نرسيده بود كه ه ولي ب.  دكر
مت و اعراب سپرد و خلفاء متواتراً در ايران حكبه دست مدت دويست سال برايرا 

.  قبول آئين اسالم گرديدنده حد آنها مجبور ب بيكردند و اغلب مردم از ترس خلفا و ظلم 
 اعراب كشته گرديدند و يا به دستند يا كرد مي مسامحه  آئينآنبعضي هم كه در قبول 

جالي وطن اختيار كردند و بسمت بلوچستان و هندوستان متواري شدند، چنانكه هنوز 
ند بنام گبر ا هآئين سلف خود باقي مانده از نسل آنها در ممالك مزبوره هست و چون ب

 به آنهاند زيرا سالم را قبول نكردايرانيان از راه توعيظ و تبليغ و ارشاد دين ا.  معروفند
 و مقايسة آن با كتاب زردشت داده نشد كه از روي ميل پس از فرصت تدقيق در قرآن

مطالعه و مقايسه تغيير مذهب بدهند بلكه زور سر نيزه و خون ريزيهاي فوق العادة 
 گذارشات و وقايع موحش استيالي عرب.  قبول اين دين كرده اعراب آنها را ناچار ب

  .مفصالً در كتب سندالتواريخ و جلد دوم روضه الصفا نگارش يافته است

  كتب و تعليم زردشتي -

گفتة خود الهام بر او شده و از وحي  زردشت تمام تعاليم خود را كه بنا ب
ه پس از آنكليكن .  ملت خود سپرده آسماني آن تعاليم را فرا گرفته، ثبت كرده و ب
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 آورد و از بين برد به دست كتاب  از آنستنا توي كهبه قدر اسكندر ايران را استيال كرد
آنهم .  و امروز از كتاب اصلي زردشت جز چند سوره و اوراق چيزي باقي نمانده است

جلد  زمان جمع آوري شد و در يك تا دورة ساسانيان پراكنده و متفرق بود، ولي در آن
نسخ آن امروز حتي در ميان .  ديدمسمي گر) زند و پازند(زند و اوستا ه مجتمع گشته و ب
به را  ست، ولي يكي از علما و متتبعين فرنگ يك جلد از آن كتاب ازردشتيان كمياب

ه كتاب مزبور از اصل زبان يعني زبان زند و پهلوي ب.  فرنگستان برده  آورد و بدست
ب ماصوج ابن عبدالحسن نيز از كيفيت مذه.  السنة فرانسه و آلماني ترجمه شده است

 تعليمات زند و بنابر.  زردشت در كتاب رياض الذهب و معدن الجواهر خبر داده است
حد و  بييعني زمان » سروآنه اكسرانه«شريك و نظيري هست كه او را  بياوستا خداي 

.   كه از نور محض خلق شده استداند ميند؛ و خلقت اول او را هورمزد خوا مينهايت 
فضل تمام مخلوقات و خالق ساير موجودات و اصل كل  تعليمات ابه همانهورمزد بنا 

و هورمزد در آغاز امر هفت ارواح او را كه پادشاهان آسمان و .  خيرات است
بعد از اينها يزدان را كه ارواح نور است .   خلق كرده استشوند ميخوانده  »امشاسپندان«

 خير و هرچهشتيها  زردبه ايننظر .  آفريد و آخر سائر مخلوقات نيك را آفريده است
اهريمن : گويند مي و دانند مي شر و بديست از اهريمن هرچهخوبي است از اهورامزدا و 

سد ورزيد شرير لي چون اهريمن حند وا هاول هم رتبه و هم شأن بودو هورمزد در 
ند، و او اسباب وسوسة ا هگشت و آن هفت ديو بزرگ و ساير ديوان از او بوجود آمد

 ديوان مذكور و به دستوال انسان و تبه روزگاري وي تمام خرابي اح . گردد ميانسان 
ولي در آخر زمان هورمزد بر اهريمن غالب خواهد آمد و .  اهريمن بزرگ بسته است

بر طبق .  تاشظلمت را از زمين خواهد زدود و تمامي شرارتها را از ميان خواهد برد
به بهشت خواهند رفت ولي ناپاكان در ند ا ه پاك و نوراني گشتي كهتعاليم مزبوره كسان

  .دوزخ افكنده خواهند شد
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 حفاظت و مصونيت متابعين خود از نفوذ اهريمن، تالوت كتاب و برايزردشت 
اعمال ه را تأكيد كرده است و از براي حفظ طهارت ظاهر و باطن ب بجا آوردن اوامرش

 از حيوانات موذيه باشد و از مخلوقات اهريمن كه عبارت.  كند ميحسنه آنها را ترتيب 
: مفهوم يكي از آيات كتاب اوستا اين است.  دهد ميها آنقتل ه  و امر بكند ميسخت تنفر 

هر كس در عالم كالم مرا با تكاليف الزمه و صوت خوش : گويد ميزرتشت ه هورمزد ب«
من .  اماكن و مساكن سماوي خواهد پريده و خوب بخواند روح او آزادي يافته ب

ي او سه آنقدر كه هست زياده پهن خواهم ساخت، و او روحاني و ال را از برهورمزي
 تعليم زردشت پلي بنابرو اين پل » .مانند آسمان پاك گشته جالل آسماني خواهد يافت

است كه گويا باالي جهنم كشيده شده است و راه آن به بهشت است و ارواح پاك و 
عبور نمايند در موضع ديگر آن كتاب نوراني را قدرت بخشيده شده است كه از آن 

شخصي كه پاك فكر و پاك گفتار و پاك رفتار :  كهگويد ميهورمزد چنين «: نويسد مي
 كسي من او را فراواني خواهم داد، و آنباشد او را بزرگ خواهم ساخت و در بهشت به

هان بهمن پادشاه اولست از پادشا  ».كه در عدالت و پاكي ساعي است قبول خواهد كرد
 انسان سرور حيوانات«: نويسد مي در جاي ديگر آنكتاب ايضاً.  سبعة آسماني كه ذكر شد

ست؛ بايد بركت را از براي آنها بخواند و اين امر الئق و الزمة اوست زيرا كه حاكم ا
  .»ليكن مخلوق اهرمن را بايد بكشد.  آنهاست و همين مسئله او را پاك خواهد كرد

  ة عبادت وسيلبهخودداري از گناه  -

 آسيب اهريمن دعا و نماز را بر زردشت براي حفاظت و ايمني پيروان خود از
او ه ها واجب گردانيده و امر كرده است كه در نمازهاي خود نام هورمزد را ببرند و بآن

و بامشاسپندان و يزدان و آفتاب و ماه و آتش و آب ااميد و اعتماد داشته باشند، و بعد از 
ه دشت هر كس كه نماز گذارد و بر گفتة زبنابر.  ن كه مخلوق هورمزدندو همة درختا

وحدانيت ه بدشت رز.  ترتيب مذكور در فوق رفتار نمايد از آسيب اهريمن ايمن است
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ي را از ميان بردارد و اگر چه عقيده و پرست بته است كه كرد ميو سعي خدا قائل بوده 
ة امشاسپندان و يزدان و به وسيلچون پيروانش مقصود او از اين نمازها اين بوده است كه 

، از اينجهت بايد آنها را سجده شوند ميابند و كمك ي يآفتاب و ماه و آتش اكرام م
زيرا .  ي شده استپرست بتنمايند، معهذا اين مسئله خود باعث ترغيب و تشويق آنها به 

ها را بنوبة خود سجده ند كه اينها همه خدايانند و بايد آنا هاغلب زردشتيان تصور كرد
  . گرديدندپرست بتپس بدين ترتيب .  كرد

  طرز نماز زردشتي -

يكمرتبه .  زردشتي بايد روزي پنج نوبت نماز گذاردبر طبق آئين زردشت يكنفر 
پس .  در وقت صبح سه مرتبه مابين طلوع و غروب آفتاب و يكمرتبه هم قبل از خواب

هار روز پي در پي نماز گذارند و تكاليف الزمة از وفات يكنفر زردشتي اقربايش بايد چ
آن ترتيبي كه معمول و مرسوم آنهاست بجا آورند و غرض از اين اعمال ه متوفي را ب

روز چهارم وفات گوسفندي بايد .  از عذاب و شكنجه رهائي يابد كه روح متوفي است
عالوه بر نماز و .  قرباني شود و در روز دهم بايد نماز و بعضي رسوم مذهبي را بجا آرند

غرض از قرباني نه تنها ذبح و .  دعا و بعضي رسوم، گذراندن قرباني تأكيد شده است
موبدان و گوشت حيواناتي كه بعد از ذبح بر آنها ه ست بلكه دادن البسه ب اكردن حيوانات

 و خرما و نان و يك نوع هيزم برنج و ميوه و مخصوصاً انار.  ستنماز خوانده شده ا
هوم هيزميست كه بعقيدة .  ست ا نيز از جملة قربانيهاشود ميصي كه هوم ناميده مخصو

 با ترتيبات آن راعالوه بر اينها آب حياتي دارند كه .  آنها داراي قوة حيات است
 آن را مياورند، و به عملمخصوصي كه از امتزاج آن باهوم و بعضي چيزهاي ديگر 

  .اي مزبوره حاجتمندان و موبدانندخورندگان قربانيه.  نندخوا ميپراهوم 

ول آب و خاك و به ردشت است و پيروانش بغسل و طهارت هم يكي از اوامر ز
آب زور آبي است كه با رسوم و آداب .  كنند ميتطهير » بĤب زور«گاو و خصوصاً 
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 دستها را گويند مي» پادياوه «آن را ي كه و در وقت تطهيركنند مي دست آن رامخصوصي 
 و آن آب ها  و صورت را تا نرمة گوشها و پاها را تا كعبشويند ميآن آب ه بتا مرفق 

 و براي محافظت خود از شر اهريمن و استمداد از دهند ميفرو برده شست و شو 
بول گاو ه را اول ب  كه تمام بدناين استشان  ترتيب غسل.  نندخوا ميهورمزد دعا 

و يكنوع طهارت ديگر دارند كه .  ويندش مي و با خاك خشكانيده بعد با آب شويند مي
 با  كه سي دفعه بدن خود را در آبآن استاست و ترتيب آن » سي شو«معروف به 

  .دهند ميترتيب مخصوصي شست و شو 

  بسياري از تعاليم زردشت را اسالم اقتباس كرد -

محض خواندن ه ر كس كه با ترتيبات غسل و وضوي مسلمانان آشنا باشد، به
ياد وضوي محمديان ه  ترتيبات غسل زردشتيان است فوراً ببه ذكره مربوط سطور فوق ك

ضوع پل وم.  بيند مي و شباهت نامي در ميان غسل زردشتيان و وضوي محمديان افتد مي
 و رسد مي انسان به نظر رصراط كه يكي از معتقدات محمديان است متعاقب اين فك

فحص ت.  شابهت از كجا بهم رسيده كه آيا اين مطابقت و مسازد ميشخص را حيران 
شرح آن ه ذيالً ب.  سازد ميي تفكر اين مشكل را آسان ا هچند ورق از تاريخ و لمح

  :دهيم ميمبادرت كرده علت اين مشابهت را توضح 

مشابهت و موافقت دارد، ) دين مجوس( دين زردشت با آئين صائبين به آنكهنظر 
ن آئين مجوسيان قبل از محمد در عربستان يعني اولي بنياد و ريشة دومي است، و چو

 كه گذارش پل صراط و كيفيت آن است است، لهذا عقيدة اغلب بر تهشابسيار اشتهار د
.  طهارت و غسل را محمد از همين مذهب و از مذهب يهود تتبع و اخذ نموده است

يل داده البته براي بعضي مالحظات از خود نيز چيزي بر آن افزوده و اندكي تغيير و تبد
 .است



 62 

  آئين زردشتي براي تطهير انسان از گناه كافي نيست -

 است كه اوالً وسائلي را كه زردشت درآن د از بيانات و توضيحات فوق مقصو
رفي ه قارئين خود معدسترس پيروان خود گذاشته كه بدان تشبث كرده نجات پيدا كنند ب

.  ات انسان از گناه كافي نيستكنيم و ثانياً ثابت نمائيم كه وسائل مذكوره براي نج
  .آتيه محول ميداريمه توضيح اين مطلب را ب

   آئين هندو-2

  تاريخ مذهب هندو -

 است، المقديم ترين مذاهب ع از  است و آن يكي»ابرهم«مذهب هندوان مذهب 
 برقرار گشته و در هندوستان اشتهار آن در ايام موسي يا قبل از رود ميزيرا چنانكه گمان 

  .پيروان طريقة مزبوره امروزه بيش از مسلمانان هستند.  استيافته 

اول برهما : طريقه و آئين هندو بدين سان ظاهر گشتكتب معتبرة هندوان ه بنا ب
شكل انسان در زمين ظاهر شده مردم را ه  بايشان استكه يكي از بزرگترين خدايان 

 تواتر به طريقعليمات وي سس دين هندو است؛ و تاين برهما مؤبنابر.  تعليم داده است
 سال قبل از مسيح و چندي 1200كه تخميناً » وياصه نامي«.  امروز بما رسيده استه تا ب

عهده ه ، مرد دانشمندي بوده كه جمع آوري تعليمات برهما را بزيسته ميقبل از ايام داود 
 ه نظربولي اين خبر چندان موثق .  گرفته، و آنها را در چهار مجلد ضبط نموده است

 كه كند مي و تأييد داند نمي، زيرا روايتي ديگر زندگي وياصه را چندان قديمي رسد مين
كتب مذكوره در زبان .  وياصه پنج يا شش صد سال قبل از مسيح بوده است

» ويد«كه زبان اصلي و قديمي آن مرز و بوم است نوشته شده و باسم » سانسكريت«
ها را از آننيز دارند كه هندوان » پران« و هيجده »شاستر«عالوه بر اين شش .  معروفست
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 آندر اين كتب هم تعليمات مذهب هندوان و هم .  دانند ميجملة كتب دينية خود 
 و تكاليف و ساير عبادات ايشان با گذارشات راجع ها نمازها و دعاها و هم كيفيت قرباني

به مقدسة خودشان با آنكه هندوها بر حسب كتب .  يانشان تدوين گشته استبه خدا
، شمارند مييان متعدد اعتقاد دارند ولي خداي واحد و متعال را قائل و باالتر از همه خدا

نند ولقب خوا ميچنانكه او را قديم و مطلق و حاضر و اصل اصول و باعث و سب كلي 
  .دهند مييعني روح بدو » آتمه«و » رام«و » برمهه«يعني غيب المغيب و » پرابرهمه«

و نرگن » سرگن«و دومي » نرگن«اولي : قايد هندو خدا را دو حالت است عبنابر
 خدا در اين حالت باشد عالم معدوم ي كه و وقتندارديعني صفت » گن« كه آن است

زيرا اين حالت بيشتر شبيه .  است و تعريف اين حالت خارج از قوة بيان و تحرير است
 خدا را پاك يا ناپاك، صادق يا توان يمدر چنين حالي ن.  يك حال يا عالم نومي استه ب

.  ، زيرا كه كلية در اين حال عاري از صفاتستانستكاذب، قادر يا عاجز و دانا يا نادان د
و .  نند يعني نه مذكّر و نه مونث بلكه خنثي استخوا مي لحاظ او را برهمه به همينو 

 كه ارادة شود ميا  كه داراي صفات باشد و اين حالت موقعي در خدا پيدآن استسرگن 
رج «ي كه آنها را ا هبعد صفات ثالث.  گردد ميدر اين موقع ماده .  خلق كردن داشته باشد

 و دنيا پيدا شود مينامند و عبارت از صداقت و محبت و غضب است از او صادر » تم
.  شوند مي كرده، مانند شير و شكر در هم آميخته لآنگاه او در همة اشياء حلو.  شود مي
من واحدم وليكن بسيار خواهم «: ايدفرم مير ويد مسطور است كه خدا در موقع خلقت د

 زارع درآمده به شكلهمان يك خداست كه گاهي «:  كهمكتوب است در ويد ايضاً.  »شد
را   و غله گشته همة مخلوقسازد ميدر زمين زراعت ميكئد و آب شده زمين را سيراب 

  .»ت و بسقوت و ضعف از اوس.  نمايد ميسير 

آتش سر خداست و مهر و ماه «: چنين بيان شده كه» مندك اپنشد اتهرون ويد«در 
چشمان او و جهات عشره گوشهاي او ويد كالم او و هوا دم او و مخلوقات عقل او و 

 و اجر دهنده و اجر يابندة هر خير و ن استازمين پاي اوست و جان تمامي خاليق هم
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 و در آسمان كند ميميان و ديوان و هر مرز و بوم زيست شر خود اوست و او در ميان آد
بسان .   و مانند نباتات از زمين ميرويدرود ميشكل ماهي در آب فرو ه  و برود ميراه 

حال قدوسيت ه  ولي با وصف اين مراتب باز بشود ميچشمه سازها از كوهها جاري 
 برهمه كه اصل است جان و خدا متحدند و«: نويسد ميدر ويد » .خود هميشه باقيست

  ».واحد است

احتياجي به تطويل كالم در اين باب و اقامة دالئل زيادتري از كتاب هندوان 
كتب ويد و شاستر و پران معلوم  از  وانستيمنداريم زيرا مفاد و خالصة عقايد آنها را د

  .كرديم كه تنها بعقيدة هندوان يك برهمه هست و بس و غير از او چيزي نيست

  عقايد مذهب هندواصول  -

 كه در دست دارند ياند، باز تعاليم وحدت وجود قائله كه هندوان بآنبا وجود 
چنانكه .  كشاند ميي پرست بت و به برد ميضاللت و گمراهي ه طوريست كه پيروانش را ب

از جملة خدايان .  يان كوچك متعدد معتقدندبه خداامروز هندوان عالوه بر خداي واحد 
 و شمارند مين بزرگتر ارا از ساير خداي» ويشنو«و » شيو« و »ابرهم«خدايان بزرگ 

ظهور رساند و برهمه كونين را ه در ازل برهمه را از ذات خود ب» پرابرهمه «گويند مي
بعد ويشنو را كه حافظ است آفريد، پس از آن شيو كه تخريب و تجديد كننده .  آفريد

متعدده و مختلف در ادوار مختلفه در ميان عقيدة ايشان خدايان  بر بنا.  است پيدا شد
چنانچه در كتب .  ندا هبشر پيدا شده و هر كدام داراي صورت و شكل مخصوصي بود

 آدم به صورت انسان و ماهي و زماني ديگر به شكلويشن زماني «: مكتوب استايشان 
ندوان و ه.  »گر شده است  آدم كوتاه قدي در عالم جلوهبه شكلو شير و در وقت ديگر 

عالوه بر اين هزاران هزار .  كنند مي بيشتر از خداي واحد سجده Ĥن رااين نوع خداي
اشكال مختلفه از سنگ و چوب تراشيده و در ه  خود ببه دستخدايان كوچك 

 و مقصود از ستايش اين نوع خدايان كنند مياي خود گذاشته و آنها را پرستش ه بتخانه
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د ويشن را در واقع متذكر شوند و از اين لحاظست هنخوا مي كه آن استچوبي و سنگي 
قطع نظر از اينها هندوها آفتاب و .  تراشند  او از چوب و سنگ خدا ميبه شكلكه اغلب 

 و همچنين به بعضي از نامند مي» جوكي« كه Ĥن راماه و ستاره و آتش و برهمنان و درويش
يپل و تلسي و غيره ستايش و حيوانات از قبيل گاو و فيل و ميمون و شتر مرغ و درخت پ

  .كنند ميعبادت 

رند كه روح آدمي بعد از مرگ باقي مانده وهر ادر موضوع روح هندوها عقيده د
ليكن چون تناخسي هستند يعني قائل به تناسخ .  كس جزاي اعمال خود را خواهد يافت

 و ضاللت  به گمراهيي كهند عقيدة فوق را با عقيدة تناسخ مخلوط كرده، نتيجة بدا روح
پس از آنكه از بدن مفارقت  عقيدة تناسخ، روح بنابريعني .  گيرند مي آن از شود ميمنتج 

بدني انتقال پيدا كند تا استحقاق و شايستگي مقام بهشتي ه كرد بايد چندين قرن از بدني ب
زلة غال به منبدن ديگر ه اين انتقال و حلول روح از بدني ب.  را پيدا كند و سعادت ابدي

، يعني از اگر شود ميهمانطور روح هم از آاليشها پاك .  كند مياست كه زر را مصفي 
بدن حيوان پليدي ه شخص در عالم كردارش زشت بوده روحش پس از مفارقت از بدن ب

 و اگر رفتارش در عالم خوب بوده روحش به بدن بهترين حيوانات كند مينقل و حلول 
اهانشان بسيار بوده بايد چند مدت روحشان قبل از  گني كهولي اشخاص.  نمايد ميحلول 

حلول به ابدان حيوانات در آتش جهنم بسوزد و عذابهاي گوناگون به بيند تا اجازة 
بعكس .  ي بدو داده شودا هن و حلول در بدن كرمي يا سگي يا گربيروي زمه مراجعت ب

.  كند ميول اگر كسي رفتارش نيك بوده باشد فوراً روحش در بدن شخص عابدي حل
اشخاصي هم كه من باب خاطر بعضي احترامات الزمه را بجا آورده باشند يا مال و ملك 
خود را ايثار بهمنان كرده باشند و يا براي نجات خود متحمل عذاب و آزار شديد و 

غرق كرده و يا در آتش رياضات شاقه شده باشند و يا خود را در آب رودخانة گنگ 
 و كند مين صعود اان بال درنگ بĤسمان و بهشت يكي از خدايروحش.  افكنده باشند

  .شود ميهزاران هزار سال از لذايذ و مشتهيات مجازي و جسماني متمتع 
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بر طبق كتب فرقة مذكوره بهشت برهما چندين صد فرسخ طول و عرض و و 
  .لذات و شكوه و قشنگي و طراوت آن بيرون از قوة تقرير و تحرير است.  ارتفاع دارد

اطراف بهشت ويشن زياده از سي هزار فرسخ راهست و تمامي عمارات و ستونها و 
 لياقت دخول آن بهشت را داشته باشد، ي كهكس.  سرستونهاي آن از طال و جواهر است

جواهرات بدو ارزاني ه  و تخت روانهاي مرصع بها هچندين هزار كنيزك حوريه و اراب
ولي بهترين مقام .  آن استاطراف حوضها فراوگلهاي رنگارنگ و زيبا در .  ميدارند

 همچنان كه، زيرا در عالم رياضت بحد كمال رسيده و شود ميبهشتي نصيب جوكيان 
اين موضوع در كتاب .  ، روح آنها هم با خدا ميپونددشود ميقطره در دريائي غرق 

د از روح عارف و عابد بع«: نويسد ميبدين دستور بيان شده است، چنانكه » اپنشد«
جا با او آن و دائماً در كند ميمفارقت نور گرديده مانند برق المع به بهشت برهما صعود 

روح آدم پاك پس از «: مكتوب استدر موضعي ديگر از همان كتاب .  »متحد خواهد بود
  ».كند مي نور اصلي و قديمي اتحاد پيدا آن و باز با گردد مياصل بدن خود بره مفارقت ب

  عقايد هندو به داليل ذيلصحيح نبودن  -

دالئل ه ما بر سبيل اختصار بياني از تعليمات و اصول مذهب هندوان كرديم و ب
هيم به خوانندگان ثابت كنيم كه تعليمات آنها بنيادي ندارد و از اصل غلط خوا ميذيل 
  .است

  تعميم شرك-1

دارند و  وحدانيت قائلند چنانكه ساير موحدين عقيدهه  بيك طرفاوالً هندوها از 
 كه خدا يكيست و اگر كسي تصور كند كه خالق دو است كند ميعقول سليمه هم ثابت 

.   كه يك خالق از عهدة خلقت برنيامده و استمداد از خالق ديگر كرده استشود ميمعلوم 
 تصور كند خدائي هست كه ي كهكس.   خداي قادر مطلق خواندتوان ميبنابراين خدا را ن
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 است ولي خدايان ديگر را براي نظارت در كارش انتخاب كرده است، جميع اموره قادر ب
 با تمامي دل خود خدا را محبت تواند نمي و چنين كسي شود مياز مشركين محسوب 

 به احديت حق يك طرفاز .   دو آقا را خدمت كندتواند نميكند، چنانكه يكنفر نوكر 
عين كردن منجر بشرك و ضاللت قائل شدن و از طرفي معاون و ناظر و غيره براي او م

 .شود مي

  تناسخ ارواح-2

قالبي ه موجب عقيدة هندوان تناسخ كيفيتي است كه روح انسان از قالبي به ثانياً ب
، ولي قالب و ظرف دومي براي روح تنها از سنخ ظرف اوليه نبايد شود ميديگر داخل 

مثالً گاهي .  شود ميباشد بلكه ظرف بحسب استعداد و لياقت و كردار شخص مختلف 
ه و غرض از اين انتقال ب.  كند ميلول يواني ديگر ححقالب ه ب كرم و گاهي بقاله ب

كه » منو«.   تزكيه شودها كه روح از آاليشست  گذشت آنآنظروف و قوالب چنانكه بيان 
هر آدمي كه طال از برهمن دزديده باشد، در موقع «: گويد مييكي از علماي هند است 

، به خودوي بانگشتهاي دستش مرض خبيثي خواهد بود و هر كه شراب والدت ثان
هر كه بر ديگران تهمت زند، گنده دهن و آنكه استحقاق تالوت .  گردد ميدندانش سياه 

، و هر كس كه عمداً چراغ را خاموش كند گردد مي و بخواند الل و الكن نداردويد را 
مردم نه تنها بسبب گناه تولد «: م است كه  در شاستر مرقوايضاًو .  »شود ميواحد العين 

در قالب جانور و درخت و  بلكه ،شوند ميدست و پا و نابينا متولد  بينخستين خود 
ي را كه ا ههر كس غل«: مكتوب استدر شاستر منو .  »گيرند مينباتات و غيره نيز جا 

ت و اگر آب را هنوز از خوشه بيرون نيامده است بدزدد، در قالب موشي تولد خواهد ياف
بدزدد در قالب غوطه خوار و اگر روغن چرغ را دزدي كند در قالب پروانه و اگر آهو را 

را بدزدد » پندت«اگر مال .  بدن گرگ و اگر ميوه بدزدد در بدن ميمونه سرقت برد، به ب
كه جواهر بدزدد آندر بدن نهنگ يا در ابدان حيواناتي شبيه به نهنگ تولد خواهد يافت و 
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 و هر كس نسبت به شدت و ضعف گردد ميصورت نباتات مصور ه ها هزار دفعات بصد
مردمان خشمگين و عيب جو در قالب شير و .  شود ميگناهش تولدش هم متفاوت 

مردمان شهوت پرست و زناكار در ابدان مردار خوارها و در پليدترين كرمها تولد خواهند 
ه صي كه از والدت انسان محروم باشد و بشخ«: مسطور است كه» اگني پران«در .  »يافت

شكل مخلوقات ديگر تولد شود بعد از چهل كرور مرتبه تولد باز در جسم انساني متولد 
  ».خواهد شد

بطالن مراتب فوق بديهي است زيرا كه علم يكي از مزايا و صفات الزمة روح 
معهذا   .ست كه روح از صفات الزمة خودش يعني از علم عاري باشد ااست و محال

 ي كه نكته معترفند كه آدمي از تولد سابق خود اطالعي ندارد و در حالتبه اينهندوها 
، و صفات ديگرش نيز از بين كند ميروح در ابدان حيوانات حلول كند، علم از او دوري 

كتب هندو از طرف خدا اينكه اثبات .  ماند مياطالع  بيپس از تولد سابق خود .  رود مي
ما از ذكر يك نكته ناگزيريم .  كنيم مي به براهين قاطع ثابت آن را و ما ستن ااسنيست آ

 كه علم كه صفت ذاتية روح است محال است كه از روح تفكيك پيدا كند اين است آنو 
البته در روح يك طفلي علم مكتوم است مثل آنكه درخت در تخم مكتوم .  يا محو باشد

 به همين.   ظاهر نشودآنست كه درخت از  تخم باز بشود محالي كهاست ولي زمان
 بعد از ايام طفوليت در روح پيدا شود دو مرتبه زايل و ي كهطريق غير ممكن است علم

نابود گردد بلكه آنچنانكه روح باقي و غير فاني است همچنان علم و ساير صفاتش نيز 
  .باقي و پايدار است

 تا سزاي كند ميقالبي نقل ه ب روح انسان از قالبي گويند ميبا وصف اين هندوان 
 كه باز در رساند مي لياقت را بهم آنگناه را بيابد و از آلودگي گناه پاك شود و آخراالمر 

علمي نه نيكي  بيآيا اين مسئله واضح نيست كه روح در حالت .  قالب انساني تولد يابد
 آن استقوف بر زيرا وجود اينهمه مو؟  ست اد كرد و نه قابل سزا دادنتوان مينه بدي 

در .  كه روح از اراده و احكام الهي واقف باشد و بداند كه نيك چيست و بد چيست
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د كرد نه بدي زيرا كه از علم خالي توان مي روح از بدن جدا شود، بدن نه نيكي ي كهحين
ديگر آنكه .  آيد مير نواست و بدين لحاظ افعال مزبور از جانوران و بهائم بعرصة ظه

 خوك و مردمان خشمناك و قاتل در شكل به شكل پر خوران پس از رحلت معتقدند كه
در تن خوك  كه آيا روح اين است و آن آيد مي پيش سؤاليك .  شير پيدا خواهند شد

حاشا اين خود مسلم است كه تعليمي كه ؟  گردد ميپاك و در تن شير صابر و حليم 
اصل است و در انجيل هم بيان  بيبنايش بر روي چنين حرفهاي الطايل باشد باطل و 

ه ميرد چنانكه در رسالة ب  و يكبار ميشود ميشده است كه انسان فقط يكبار متولد 
مردمرا يكبار مردن و بعد از آن جزا يافتن مقرر «:  نوشته شده است27 آية 9عبرانيان باب 

  ».است

  سوي خداه مجذوب شدن روح ب-3

مذهب هنود است چنانكه عقيده دارند ثالثاً مسئلة اتحاد با خدا يكي از اصول 
 يك قطره در ميان همچنان كه و كند ميروح پس از تزكيه شدن با ذات الهي انجذاب پيدا 

 طريق روح انسان پس از انجذاب معدوم به همين، شود ميدريائي نيست و نابود 
ان در باطن البته اين نيز مانند ساير تعاليم هنود تعليم باطلي است زيرا كه انس.  گردد مي

 و تقاضا و منويات دل خود را جز در سعادت ابدي داند ميخود خود را وجودي خاص 
مسلم است اين .  شود ميسعادت چند روزه نه ، و هرگز راضي بداند نميدر چيز ديگري 

تكاپو و جستجوي ه  بانسان راتقاضاي قلبي را خداوند در روح انسان جا داده است، كه 
 باطل به تعليم ي كهولي وقت.  ، و روح مالك حيات جاوداني گرددطريق سعادت وا دارد

الواقع چنانكه هندوها عقيده دارند در  بينيم اگر روح انسان في مي، افكنيم ميفوق نظر 
 و حيات جاوداني كجا شد مي، پس تقاضاي روح چه شد ميات خدا معدوم و فنا ذ

ا مسلم است كه روح هيچوقت بنابراين بطالن تعليم فوق واضح است، زير؟  رفت مي
اين نكته از هر قسمت انجيل .  هميشه بقا با اوست بلكه ،گردد مينيست و نابود ن
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به منتهي براي .  دهد ميهويداست و اغلب موارد انجيل به بقا و تخليد روح شهادت 
 سعادت ابدي، اتحاد و انجذاب ذاتي الزم نيست بلكه اتحاد و موافقت ارادة ن آورددست
  .ن با ارادة الهي الزم است و بسانسا

   وحدت روح انسان و حيوان-4

ن رابعاً دعوي هنود راجع به يكسان بودن روح انساني و حيواني بديهي البطال
اوامر خداوند .   عاجز استآند بكند حيوان از انجام توان مي، زيرا كاري كه انسان است

د انسان ناطق و نويسنده و صاحب  حيوان ماننهچنانچ.  آيد مياز عهدة انسان خاكي بر ن
 تواند نميكه آنخلقت اشياء نيست حتي ه در با شد، انسان نيز مانند خدا قتواند نميعلم 

 معتقد شد كه در خدا و در انسان و در توان ميبنابراين چطور .  كاهي را بوجود بياورد
زيرا .  بود يماگر در همة آنها يكنوع روح ؟  تفاوت باشد بيحيوان يك روح متساوي و 

.  كنيم مي روح يكي شد و تفاوتي در ميان نبود، افعال و اعمال خود مشاهده ي كهوقت
  .پس محقق است كه روح حيوان از انسان فرق دارد و روح خدا هم غير از اين دو است

اگر بالفرض هنود بگويند كه روح خدا در مادة جسمية انسان گرفتار گرديده و 
خدا   كه معاذ اللّه مادة جسميه ازشود ميه، پس چنين استنباط لهذا ناتوان و ضعيف شد
ه راجع ب  ؟پذيرد مياين چنين دعوي باطل و مهملي را كي .  تواناتر و زور آورتر است

وحدت روح انسان و خدا اعتراض ما در اينجا وارد است كه اگر چنين باشد پس بايد 
است و روح مظهر عمليات الهي  فعل خدرسد ميظهور ه گفت كه هر خطائي از انسان ب

اينهم كه .  كند ميمثالً خدا در زاني زنا و در دزد دزدي و در خونريز خونريزي .  است
، دهد مياگر فاعل كل افعال مخلوقات چنانكه آئين هندو تعليم .  عقيدة كفرآميزي است

 و با كلمات شرافت و دهند ميخود خداست و بس، پس چرا هنود بدكاران را سزا 
شرف و عاري از  بيچرا يكي را پست و ؟  دهند ميذالت فرق بين كناس و برهما ر

چه بيم ه ب؟  شمارند ميوسيلة شفاعت و نجات خود را   و ديگريدانند ميصفات حميده 



 71 

دوزخ ه خوب اگر روح انسان خود خداست پس چگونه ب؟  و اميد از دوزخ هراس دارند
و ؟  دوزخ نخواهد افكنده را العياذ باللّه ب، چون واضح است كه خدا هرگز خود رود مي

آيا ممكن است كسي ؟  هر گاه آدمي خدا بوده باشد پس كه را عبادت و ستايش كند
پس در بطالن اين عقيده هم كه روح ؟   سجده و ستايش كندبه خودخودش را بپرستد و 

ه در او بآن علم باطني كه ه انسان نظر ب.  ماند نميهمة مخلوقات خداست شكي باقي 
 و از آن سبب است كه عبادت داند ميوديعه نهاده شده است خود را مخلوق و بندة خدا 

  .داند ميو تعظيم خدا را بر خود واجب 

   معاصي خدايان هنود-5

چنانكه افعال ظاهر آنها .  خامساً زهاد و عباد هنود صادق و درست كردار نيستند
صفات خدا ه عي بايد منزه باشند و خود را ب، و حال آنكه زهاد واقكند ميبر آنها حكم 
مثالً .  شوند ميزهاد و جوكيهاي هنود مرتكب هر نوع شرارت و گناهي .  متّصف سازند

و در مطيسيا پران .  در حق برهما در پران نوشته شده است كه او بدمست بوده است
زنا كرده  با دختر خود »ماديوتاه«سال ه برهما تا مدت صد سال ب«:  كهمكتوب است

 زنا و افعال ناشايسته برهما ملعون به علت كه نويسد ميو در پرانهاي ديگر » .است
  .گرديد و پرستش او موقوف شد

 درخت به شكلويشن خود را «: ند كها هگفت» پدم پران«در » ويشن«در حق 
اثر مني «با زني فاحشه زنا كرد و روبروي » شيوپور«با مهاديو در قرية » شيو«.  ساخت
در پدم پران نوشته » .بدين سبب اثري مني او را لعنت كرد.  برهنه برقص درآمد» رشي

  .شده است كه شيو سر پسر خود را بريد

نراومني او را دعاي بد «:  كهمكتوب است» والميك«در » دسرتهه«دربارة رام پسر 
برهمنان را انگيخت و   و نزاعها و خونريزيها برميكرد مي برپا ها هكرد زيرا كه او مفسد
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نند در خوا مي» رهمهبشاستر اوتار پورن « نسبت به كرشن كه بعضي او را  ».كشت مي
 را »امتهر«ي زنان ها هاو با زنان شهر گوكل زنا كرد و جام«: نوشته است» بعاگوت«

ه  بها هجام» راجه كنس«برفت؛ شير و ماست بدزديد و از گازر » درخت كدم«برداشته بر 
ه را ب» اينكوس بايس« بكشت و ديگر راجه كنس را نيز قتل كرد و زن ظلم بستد و او را

تارهاي هنود داده شده به او از اين نوع افعال زياد نسبت  ».زبردستي در نزد خود داشت
است و چون در كتب خودشان نوشته شده است در صحت آنها جاي ترديد باقي 

.  شود ميند، زيرا از خدا بدي صادر نا هها اوتار خدا نبودآنولي مسلم است كه .  ماند نمي
البته در اين ترديدي نيست، ولي بايد .  كند ميد  بخواههرچهاند كه خدا  بعضي مدعي

زند، زيرا گناه با ارادة مقدس او   كه هرگز از خدا شرارت و افعال قبيحه سرنميستاند
 و »مابرهم« و »مااوتاره«پيشوايان هندو كه عبارت از و لهذا قائدين .  ت كلي دارداينبم
گي و اعياني  ند و جز راجها ههستند همه كاذب و دروغگو بود» كرشن«و » رام«و » وشن«

» ديوتاي«پس واي بر جماعتي كه اين قبيل اشخاص را پيشوا و .  ندا هفضيلتي ديگر نداشت
  .خود قرار دهد و آنها را پرستش كند

   وجود تعليمات غيراخالقي در كتب هنود-6

ها از آنكه  شود مينكه از مضامين و مطالب ويد و شاستر و پران مفهوم سادساً اي
اوالً در كتب مذكوره نوشته شده است كه عالم خدا است و خدا در .  جانب خدا نيستند

 از انسان سرميزند تقدس و هائي كهدر اين صورت شرارت.  همه كس فاعل و ناطق است
 كه دهد ميكساني ه زبور لقب اوتار را بثانياً كتب م.  سازد ميت خدا را باطل العد

ها و آنند و به پرستش ا همرتكب زنا و ودزدي و دروغ گوئي و هر نوع عمل بدي شد
ة به وسيلثالثاً كتب مزبوره مطالعه كنندگان را .  عبادت تصاوير آنها حكم داده است

ها را آمادة هر ، و آنكند مياعمال بد ه تمجيد از عمليات نكوهيدة ديوتا و اوتار ترغيب ب
مثالً در .  شود مي مستهجن و لغو معلوم يااين فقره از اشلوكه.  سازد مينوع معصيت 



 73 

 علي الدوام در تصور ي كهيك اشلوك هست بدين مضمون كه كسان» كالرنو«كتاب 
قتل كردن .  شود ميصحبت زنان موقوف ه مانند نجات آنها آخراالمر ب برهمه باقي مي

ست در باطن  ايعني ناپاك» بهرشت«آنكه بظاهر .  ردن اوليست و شراب خو اصواب
اشلوكي بدين معني است كه شهوت و » شيام رهس«در كتاب .  ست ايعني پاك» شدهه«

  .شود ميگوشت ماهي و شراب و صحبت زنان باعث خالصي از گناه 

مثالً در بعضي از پرانها .  شود ميرابعاً اختالفات بسيار در ميان آن كتب ديده 
و .  ندا هبوجود آمد» آدشكتي«و از بطن ي كه برهما و وشن و مهيش يعني شمكتوب است

از «: نويسد ميدر بعاگوت .  ها را شوهر خود قرار دادآنآدشكتي بعد از زائيدن، هر سة 
در بعضي از پرانها مسطور است كه » . گل برهما پيدا شدآنناف وشن گلي شگفت و از 
گفته » مطيسياپران«نيز .  د وشن پدر شيو برآمآنا شد كه از يداز آدشكتي ماده و تخمي پ

برهما و وشن از «: ذكر شده است كه» نارويه پران«و در .  »برهما شيو را خلق كرد«: است
بوجود آمدند بدين ترتيب كه از جانب راستش برهما و از چپش وشن و از » ناراين«

برهما وشن با زنان خويش از «: كه مكتوب استدر لنگ پران .  »دموسط او شيو بوجود آ
پيدا شد و با شكل و شمايل خوب » برهماند« ترتيب كه شيو از به اينشيو پيدا شدند 

را و از طرف راست برهما و سرستي » لكشمي«از جانب چپ خود وشن و .  پيراسته بود
 از قبيل اند كه ديوتاها  مدعيي كهكسان«: اشاره شده است» پدم پران«در .  »را بوجود آورد

كرشن جنم « در  ».برهما و مهاديو و غيره با نارين يعني وشن برابرند، دروغگو هستند
.  گفت كه منم خداي همه روزي وشن از راه تفاخر و تبختر مي«: مذكور است» كهند

  ».حلق فرو برده را شنيده او را ب كرشن اين

 عالم را برهما«: ست ادر موضوع آفرينش عالم در بعضي كتب چنين مكتوب
 ولي در استخالق دني» كالي« كه كنند ميمواضع ديگر از قول وشن نقل .  »بوجود آورد

 شود كه د ديگر معلوم ميرااز مو  .»كرشن آفرينندة عالم است«: گويد مي» لنگ پران«
و در همان كتاب يك فقره راجع .  و ديوتاها را نيز در خلقت عالم مداخلتي هست» مني«
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» در و شيو«و » در پران«آنكس كه او را «: گويد مي كه شود ميده  موضوع ديبه اين
در شيو «را كه قبل از مخلوقات » پرگوت«ند هنگام آفرينش مخلوقات شكت يعني ا هناميد
بوده است نظري چنان افكنده كه او بوجود آمد و از پرگوت » شيوروپ«و » وصل

از «يعني .   يعني غصه بوجود آمد»آهنگار«يعني غرور پيدا شد و از او سه نوع » مهاتت«
ديوتا و از راجس آهنگار حواس عشره و از تامس آهنگار عناصر خمسه » گ آهنگارتاس

و در برهمه ديورت پران در .  »ده و همة اينها مجتمع گشته برهماند پيدا شدآمبوجود 
از دست راست كرشن وشنو بوجود آمد و از دست چپ «: برهمه كهند مسطور است كه

ه كم و كيف خلقت  نسبت ب ».شيو و از نافش برهما و اين هرسه او را پرستش كردنداو 
  .شود ميامور ديگر در كتب هندو اختالف اخبار ديده ه م و نيز نسبت بعال

در .  كنند مي و برخي منع دهند ميحالل بودن گوشت حكم ه بعضي شاسترها ب
كل «هر كس كه در «: ده استاكثر پرانها قدغن شراب و كباب تصريح شده و نوشته ش

ولي از » .يعني بسيار ناپاك خواهد بود» ملكهش«شراب و كباب بخورد، آنكس » جك
 كه كرشن كه در ابتداي كل جك بوده است او و اوالد و تمامي شود ميبعاگوت معلوم 

تي آنكه روزي كه مابين ايشان نزاعي برخاست ح.  ندا هخورد  شراب مي»مادوارگ«نفوس 
: ست كه ادر دهرم شاستر چنين مكتوب.  ه آغاز شد همه بدمست شده بودندو مجادل

خورند با خورندگان آنها هر دو از برهما بوجود   گوشت آنها را ميي كهجانوران«
 در شاستر مرقوم است هيچ ي كهبه طريق خوردن گوشت جانوران به ايننظر » .ندا هآمد

 مضمون است هست كه اگر گوشت را گناهي ندارد، و در همان شاستر يك اشلوك بدين
جانوران يك سم را با .  در ابتدا نذر ديوتاها كرده و بعد بخورند هيچ معصيت ندارد

در مواضع ديگر همان شاستر نوشته شده .  چهار پايان و حيوانات ناشناس را نبايد خورد
بر حسب حكم شاستر گوشت خوردن و شراب آشاميدن و با زنان صحبت «: است كه

برهمنان را خوردن گوشت خارپشت و «: نويسد ميهمان شاستر » .ن هيچ گناه نداردكرد
 »امتاكهشر«در .  ».حربا و كرفس و نهنگ و شغال و خراطين و خرگوش و غيره رواست
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 پنج ناخن ي كهاز جملة جانوران«: نويسد مي كه شود ميمين مضمون اشلوكي ديده  هبه
 سيدها و كوه و كشف و خارپشت و اين استپنج  خورد و آن توان ميدارند پنج جانور 

 از ماهيان دريا سه قسم ماهي قابل خوردن.  ست اخرگوش و غير از اينها همه چيز حرام
 »اادهياي سوم سمهي«در » رگويد«و در .  ست كه عبارت از لينهو و تندك و روهورا باشدا

كسي  آن«: كور استدر ادهياي دوم همان سمهيا مذ.  قرباني كردن گاو حكم شده است
ست «در » رگ گيتو« و .»گردد مي مثل فلك بخشندة خوشي كند ميرا قرباني  كه جانوران

نام » بشوامتر«سبب قرباني كردن گاو شهرت يافت و در يك قرباني كه شخصي ه ب» جك
  . كرده بود برهمنان ده هزار گاو را نوش جان كردندآن را

   اختالفات علمي در كتب هنود-7

ت و وقايعي در كتب مزبوره نگارش يافته كه از منطق و علم خيلي دور گذارشا
است، چنانچه در احواالت عالم و علم هيئت و ترتيب اجرام سماويه چندان الطايالت 

مثالً در آن كتب .  ست اند كه حتي كتب ويد و شاستر و پران مشحون از آن اغالطا هبافت
اش  هفتصد و پنجاه هزار ميل بلند و قلهست  است كه كوه سمير در وسط كوهي امندرج

و ساير ديوتاها » يم وشن شيو اندراگتي«يكصد و بيست و هشت ميل و برفراز آن 
 ها درختهائينسكونت دارند و در اطراف آن كوههاي ديگر هستند كه بر هر يك از آ

قه با آنكه محققين از اوضاع عالم تحقيقات عمي.  ميل است 4400است كه ارتفاع هر يك 
گردان نه از  نوردان و كوهدانها و سياحان و دريا ند ولي تاكنون هيچيك از جغرافيا هكرد

و نيز در باب عمق .  اند ه عظمت نشاني پيدا كردبه اينچنان كوهي و نه از چنين درختي 
قعر زمين فرو رفته است و حال آنكه ه ميل ب64000 به قدرآن كوه نوشته شده است كه 

عجب است، از .  شود مي ميل هم بالغ ن8000داشته كه قطر زمين به ي مدلل علم رياض
معلوم نيست .  كنون ديده نشده استك از قطعات عالم نشان و آثاري تااين كوه در هيچي

  !و غيره در كجاست» برهمه لوك«بهشت و 



 76 

هفت دريا كه عبارت «: مكتوب است در ماركندي پران و در سري بعاگوت ايضاً
 درياي شيرة نيشكر و درياي شراب و درياي روغن و درياي شير و  وراز درياي شو

 بطور دنيا گويند مي» .شيرين پيرامون كوه سمير واقع شده استدرياي دوغ و درياي آب 
كه هيئت ثابت كرده است كه دنيا مدور آنصورت كل گول است و حال ه ميدان و ب

 هوا معلق است ليكن در  درحكم خداه ديگر آنكه ثابت شده است كه دنيا ب.  است
 پرانها نوشته شده است كه دنيا در پشت كشف و در برخي مسطور است كه بعضي از

  .باالي كلة مار جا گرفته است

 دويست نويسد ميل نيست در پران يم 25000حيط زمين كه محققاً بيش از م
عقيدة ه ن بآفتاب و زمي.  ازه دور هستنداند  هبينيد هنود از حقيقت چب.  كرور ميل است

ي آفتاب را رواما در پران د.  محققين علم هيئت چهل و هشت كرور فرسنگ دور است
  .از زمين دو كرور ميل ضبط كرده است

دوري ماه از زمين دويست و هفتاد هزار ميل است ولي در پران دو ميليون ميل 
منطق  بيرات اظهادر مقابل تحقيقات عالمانة سياحان و جغرافيون، اين نوع .  نوشته است

بود و   اي در علم هيئت كشف نشده يل مثبتهاگر دال  .قابل اعتماد است البته پوچ و غير
گوئيهاي شاستر هنود را  هيئت از محيط اولية خود قدمي برنگرفته، ممكن بود كسي ياوه

 برايلباس علم درآورد ه آور را ب ي خندهها ه سفسطتوان ميولي امروزه ديگر ن.  ر كنداوب
  .ه مردم منتظر شوند و فريفته گردندكآن

آفتاب از آتش و ماه از آفتاب و باران از ماه و برق از «: و نيز در ويد مسطور است
 دو ابر پديد  مدلل داشته است كه برق از اصطكاكو حال آنكه علم.  »شود ميباران پديد 

 و ماه هم از  باران ريز است بيشتر از سه ميل از زمين بلند نيستي كه، و ابرشود مي
  .زمين دويست و هفتاد هزار ميل دور است
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  قرار ذيل استه وسائل باطل هنود براي تحصيل نجات ب -

اصل باشد و از اغالط و تعليمات  بيكتبي كه محتوي چنين مطالب باطل و 
 بدكاران را اوتار خدا بخواند و خدا را مبداء و اصل شر ي كهبطورساختگي پر باشد 

 كتابها را كتب حقه بخوانيم پس آناگر ؟  تاب حق و من جانب اللّه استبنامد، چگونه ك
ي ولي چون خداي قادر متعال با خدائ.  ايم بطالن طهارت و تقدس خدا را اعتراف كرده

، نه گردد مي تفاوت دارد فقط بطالن كتب هندو ثابت كند مي شاستر و ويد تعريف كه
از خود  مردمان گمراه و دور از حقيقت كتب هندو كتبي است كه.  بطالن حقيقت الهي

چنانكه .  اند راه ضاللت افكندهه را ب اند و خود و گروهي جعل كرده و آنها را نوشته
تعاليم فرقة مزبور غلط و ناقص است همچنان وسائلي كه براي نجات خود بدانها تشبث 

 بودن آنها ذكر ماذيالً وسائل مزبور را با دليل باطل.   استفايده بي ناقص و كنند مي
  .خواهيم كرد

  

   نماز-1

 وسائلي كه هنود اميد عفو و نجات بدان دارند نماز و تكاليف مذهبي از جمله
ست  انمازشان عبارت.  ورندآ است كه جهت تمجيد و تعظيم بتها و خدايان خود بجا مي

 در آوردن هر يك مازهاي سنتي و مستحبي كه طرز بجااز فريضة يوميه و نماز اعياد و ن
ن اعهدة برهمنه تكاليف مذهبي بيشتر ب.  كتب مذهبي ايشان مفصالً بيان گشته است

مثالً هر صبح و شام بايد قطعة شعري در تمجيد و ستايش برهما در حضور بتها .  است
بخوانند و هنگام ظهر گلها نثار كنند و در روز دور ايام البيض بت را در رود گنگ 

 كه در وقت نماز در حضور بت روي خاك اين استيف ديگر از تكال يكي.  بشويند
زنند و از اين  كوبند و پيشاني خود را مي نشسته و طرفين خود را گاهگاهي با مرافق مي
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و عادات آنقدر تكاليف مذهبي و رسوم .  كنند ميقبيل حركات ناهنجار و ركيك بسيار 
بياورد تقريباً تمام روز را ها را بجا آنغريب در نماز دارند كه اگر كسي بخواهد تمامي 

 هفت نماز با تكاليف و رسوم و آداب معينه دارند و هر شبانه روز.  بايد مشغول باشد
 ترتيب است كه نماز نخست را در صبح به ايناوقات نمازها .  گويند مي »ماپوج«آنها را 

وب و سه نماز ديگر را از صبح الي ظهر و يكي را در وقت ظهر و يكي را بعد از غر
طريق  به اينهاي مذكوره زاقاعدة نم.  ورندآ  مي را در نصف شب بجاآفتاب و آخري

مالند   و بر او خاكستر و فضلة گاو ميشوند ميآب و شير و عسل ه است كه اوالً بت را ب
سازند و سورنا زده  گذارند و از كافور بخور برايش مي و بعد در جلوش گلهاي معطر مي

سواي اين فرايض .  ايستند نماز خم گشته و سجده نموده باز ميرقصند، و در اثناي  مي
ها و نمازهاي مستحب زياد دارند كه هر هندوئي بايد در هر روز بجا آورد تا  طهارت

يك قسم از آن نمازها .  خداوند از گناهش درگذرد و لطف خدايان شامل حالش گردد
ردن آن بدين ترتيب است كه  و طريقة بجاآونامند مي »مامندر«را  ست كه آن انمازي

زيرا .  نندخوا ميواز بلند ه آ و غيره كراراً ب»مابا را ياو«حروف معيني را مثل حروف 
صداي بلند ه ست كه تلفظ و تقرير آنها ب اعقيده دارند كه در آنها معاني عالي و معنوي

قسم ديگر از .  شود ميباعث خوشنود كردن خدايان و برانگيختن حس شفقت آنها 
كرات ه  كه نام رام را كه يكي از خدايان ايشان است، تندتند و باين استنمازهاي ايشان 

ترين مردم بدين وسيله نجات قطعي خواهند   شقيگويند مي ي كهقراره بخوانند، و ب
  .يافت

  تالوت كتب ديني  -2

را مكرر از تمام امور و تكاليف » گاتيري«براي پاك شدن از گناه تالوت زياد 
چنانچه در خصوص گاتيري در شاستر منو چنين نوشته شده .  دانند مي مفيدتر مذهبي

 تكاليف مذهبي را يخواندن آن نجات خواهد يافت خواه مابقه بندت تنها ب«: است كه
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» اوم«فهمد كه لفظ اول گاتيري را كه لفظ  كس مي ويد را آن.  بجا بياورد و خواه نياورد
برهمني كه مدت سه سال همه روزه «: مكتوب استر و نيز در همان شاست» .است بفهمد

يعني بر شكل و صورت برهما خواهد » برهمه روپ«گاتيري را بخواند، آن برهمن 
 و پاك و گذارد مياي باقي ن در هوا اثري ندارد در او نيز لكه گناه همچنان كهگرديد و 

 برهمن در اگر«: اشلوكي ديگر بدين مضمون در آن كتاب هست كه» .گردد ميطاهر 
ماه بخواند از گناهان  خلوت يا برلب دريا بنشيند و گاتيري را هر روز هزار دفعه تا يك

 او نيز آيد ميآن طريق كه مارپوست افكنده و صاف بيرون ه ب.  عظيم خالص خواهد شد
  ».شود مياز لوث گناهان پاك 

را  اتيريهركه مقابل خورشيد بنشيند گ«: مكتوب است» سوريه ناراين اپنشد«در 
 هرچه و شود ميبخواند از خوف و بيم خالصي خواهد يافت و آفات از سر او رفع 

اين » .گردد ميناپاك باشد از قبيل طعام حرام و شراب و مصاحبت بد براي او حالل 
گاتيري جز چند الفاظ ؟  ست كه اينقدر قوت و قدرت دارد اگاتيري چه طرفه كتابي

اوم بهوم اكاش «: مكتوب استياي چهارم رگ ويد بيش نيست كه در اشتكب سوم اده
لفظ اوم .  بنديم، او دل ما را راهنمائي كند يعني، بر روشني عظيم آفتاب دل مي.  »سورگ

، شود ميكلمة تعريف است و الفاظ بهر بهوه سوه را كه دياهرتي يعني كل صفات خوانده 
» اسكندپران«ق گاتيري در در ح.  كنند مي كامليت آن داخل به جهتدر ابتداي گاتيري 

 در عالم شهري نظير شهر كاشي نيست همانطور در ويد هم همچنان كه«: مكتوب است
طريقة ديگر نماز آنها اين است كه نام رام را » .امري افضل و اعلي از گاتيري نيست

اگر .  وسيله از گناه نجات ميابدنند و عقيده دارند كه هر گناهكاري بدين خوا ميمكرراً 
هنود روايت .  ده شود همان خاصيت و اثر را داردر مذكور ببه طريقام وشن هم ن

 والمك نامي كه شخص سفاك و قطاع الطريق و غارتگري بود و آنقدر برهمنان«: كنند مي
قتل ه را كشته بود كه يك خم كالن از زنار برهمنان مقتول پر كرده بود، در حين ب

ارمار يعني بزن بزن را بر زبان ميراند، و اگر اين رساندن برهمنان عادت داشت كه لفظ م
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 شخص غارتگر همرتبة برهما  سبب آنبه همين.  شود ميرام  نند راملفظ را مقلوب خوا
را ميكشت  نام هميشه برهمنان» اجامل«شخصي «: در بعاگوت نوشته شده است.  »گرديد

او داراي .  برده بود به سرشرارت و اوباشي ه و شراب ميخورد و تمامي عمر خود را ب
 اجل در زچون اجامل ا.   نام داشت»ماراين«ود و از آن جمله يك پسرش چهار پسر ب

بعد .  او آب بدهده را برد كه ب رسيد عطش بر او غلبه كرد و سه دفعه نام ماراين پسرش
ه ند كه پيادگان وشن ببرد ميدوزخ ه از رحلتش پيادگان جم يعني مالكان دوزخ او را ب

آخراالمر .  در ميان پيادگان جانبين جنگي سخت درگرفت.  رسيدندالص او دراستخ
خشم درآمده نزد ه پيادگان جم ب.  پيادگان وشن غالب شدند و اجامل را به بهشت بردند

ما نوكري تو را «: پايش انداخته گفتنده  و شالقهاي خود را بها همالك خود رفتند و جام
كه » چتركپت«جم به .  گرديم مقدار مي  ما ذليل و بي زيرا كه در متابعت توكنيم مين

: دفتر گفته رسي باپيشكار پس از و.  پيشكارش بود حكم كرد كه دفتر را رسيدگي كند
آنگاه جم دوان دوان به .  اجامل بسيار گنهكار بود چنانكه معاصي او از حد بيرون بود«

اگر چه اجامل بسيار : ادشيو جواب د.  بهشت رفت و از شيو ماجرا را استفسار كرد
.   در رسيده بود سه مرتبه نام ماراين را بر زبان راندش اجلي كهگنهكار بود ولي موقع

  .»بدين لحاظ از دوزخ خالصي يافته داخل بهشت گرديد

  نذورات -3

عقيدة هندوان نذريست كه مادام الحيات روزي ه يكي ديگر از وسائل نجات ب
اند  ه او ملتجي شدهل باشند و نام يكي از خدايان را كه ب و اوراد مشغوبه ذكرچند ساعت 

 كه كتب مذهبي را اين استاز جملة آداب مذهبيشان يكي .  چندين هزار دفعه بخوانند
برند در خواندن بلند ثواب  ميآن نمعاني ه  و با آنكه پي بكنند ميآواز بلند تالوت ه ب

  .دانند ميعظيمي را براي خود 
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 زيارت -4

 يكي ديگر از وسايل ن استاود گنگ كه يكي از رودهاي معظم هندوستزيارت ر
 آن را و هنود كند ميرود گنگ از وسط واليت بنگاله گذر .  شود مينجات هنود شمرده 

 و قربانيها بدان كنند مي و مانند يكي از خدايان پرستش دانند مينهايت محترم و مقدس 
نمازها و .  سازد ميرا از جميع گناهانش پاك گذرانند و عقيده دارند كه آب آن آدمي  مي

.  دانند ميورند ثوابش را بيشتر از نمازهاي معمولي آ تكاليفي را كه در شطوط آن بجا مي
ن هزار عمر را خود دور هر كه در گنگ غسل كند گناها«: ست ادر كتب ايشان مكتوب

 يا لمس آب گنگ هر ي يا نظر تذكر و يادآوربه مجرد«: نويسد ميو نيز .  »ساخته است
كنار ه  عليهذا فواحش و تمام مريضان خود را ب. »گردد مياي از گناهانش پاك  فاحشه

را در حالت نزع در ميان رود  محتضران.  برند تا بلكه بدان وسيله شفا يابند ميرود مزبور 
يام مخصوص هزاران هزار از اماكن نزديك و او در روزهاي عيد و .  گذارند گنگ مي

 غسل كنند، و در اثناي غسل بعضي كلمات را آنزيارت رود مذكور ميروند تا در ه  بدور
خانة گنگ انسان را از گناهانش پاك آب رود«: اين استنند كه مفهوم آن خوا ميزير لب 
آباد يا در   مزبور نزديكي شهر بنارس و اللّه اگر احياناً غسل در رود. »سازد ميو طاهر 

زيرا .   آيد، ثوابش عظيم استبه عمل در كنار گنگ واقع است هائي كههساير زيارتگا
 كه معتقدند هركس در آنجا بميرد شمارند مياي بزرگ  اندازهه آباد را ب فضيلت شهر اللّه

: پاكي شهر بنارس در كتب هنود چنين مسطور استه راجع ب.  رود ميمستقيماً به بهشت 
كه داخل شهر شود از او رفع  بد همينهر گناهي كه از آدمي در بيرون شهر صدور يا«

 در ميان شهر دامنگير شخص شود با زيارت اطراف آن ي كهمچنين گناه هبه.  گردد مي
زيارت ه  مالحظه همه ساله جمع كثيري از اطراف هندوستان ببه اين.  »گردد ميمحو 

ت زيارتگاه ديگري كه در ميان هنود شهرت عظيمي دارد، ب.  يندآ شهرهاي مذكور مي
اند و روز  شكل غريبي گذاردهه اتهه را در آن بتخانه بجنگن.  است» جگناتهه«خانة شهر 

ورند و در شهر و آ ند صد نفر از بتخانه بيرونش مياي سوار كرده چ عيد او را بر ارابه
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كه حضور و مشاركت در اين عيد ثوابش عظيم است به ايننظر .  گردانند اطراف مي
يند و آن بت را پرستش آ زيارت آنجا مي  هطراف و اكناف بهزاران هزار هر كس از ا

ند كه چون ذكرش موجب ر و معابد ديگر هم داها هعالوه بر اينها زيارتگا.  كنند مي
  .چند نمونة مذكور در فوق اكتفا شده  بگردد مياطناب كالم 

  قربانيها -5

 رضايت خاطر گذرانند تا بلكه هندوان براي خدايان و برهمنان خود قربانيها مي
به كه  اين استترتيب آن .   آرندبه دستآنها را فراهم كرده عفو گناه و نجات خود را 

 و در كنند ميي گل زينت ها ه و سر بتها را با دستكنند مييان گلها و رياحين نثار خدا
.  خورند نهند و بعد برهمنان آنها را مي حضورشان مأكوالت و مشروبات و فواكه مي

 كنند ميگاو و گاوميش و بز و گوسفند براي خدايان ذبح  از  قربانيهاي زيادروزهاي عيد
گذرانند و مجالس برپا نموده البسه و نقود و اجناس  و حتي براي مردگان خود قرباني مي
در باب همين مطالب در كتب شاستر كه .  بخشند و حتي اموال خود را به برهمنان مي

كسي كه به «: د است چنين نوشته شده استچندين مجلد و محتوي تفسير كتب وي
بخشد آمرزش وب فهميده باشد يك گلة گاو سرخ ببرهمني كه كتاب ويد را خوانده و خ

 در يكي از . » بهشت وشن خواهد گرديدلخو دا آورده است به دستگناهان خود را 
هر كس در حضور بت گنگ در روز عيد با اداي «: كتب نوشته شده است مواضع آن

شخص پاداش  مي كه در كتب شاستر مقرر است دهي را به برهمنان عطا كند، آنمراس
آوردن جميع فرايض و رفتن  از گذراندن تمام قربانيها و بجافراوان خواهد يافت كه

  ». آوردبه دسته ستتوان ميزيارتها 

يان و به خداعالوه بر قربانيها بعضي از ميان فرقة هنود خود و اطفال خود را نيز 
رد، ا كتب مذهبي آنها ثواب بسياري دبنابرچون اين مسئله .  گذرانند  خود قرباني ميبتان

ي و هنگام.  كنند مياغلب زنان اوالد نخستين خود را قبل از والدت براي قرباني بتي نذر 
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كنار رود گنگ يا رود ديگري كه مقدس ه  مادرش او را برسد مي 3 و 2ه سن  طفل بكه
رودخانه ه ي تمام او را برحم ل داده، با قساوت قلب و بي را غسباشد آورده و او

تفرج مشغول بود زني ه  در كنار رود گنگ بي كه انگليسي موقعنفرروزي يك.  ازداند مي
 خود را ستنااخت ولي چون طفل تواند  هرودخانه را ديد كه طفل خود را پس از غسل ب

مادر قسي القلب .  رق نگشتد برساند غاي كه از كنار رودخانه روئيده بو به بوته
علف چسبيده بود از بوته جدا ه آب گذارده، دست طفل را كه محكم به نامهربانش پا ب

 و كنند ميگاهي اشخاص بالغ خود را در آب غرق .  كرد و در آّب غرقش ساخت
ويزند و اين عالمت گذراندن آ  از گردن خود ميآن رااي از آب يا ريگ پرساخته  كوزه

فنر انگليسي در نزديكي شهر روزي يك.  ست ا و امتياز طهارتوعدهه يفاي بقرباني و ا
آباد مشاهده كرد شخص برهمني در كشتي نشسته و شانزده دختر هندو را همراه  اللّه
ميان آب فرو ه ي از گردن آويخته بها ه رسيدند با كوزن طرف رودآه كه بآنپس از .  دارد

پس از آن دختران، خود را .   از آب پرشدها هكوزرفتند و در آب آنقدر مكث كردند كه 
  .در كمال بهجت و سرور در آب غرق كردند

زير ه بعضي از هنود براي تعظيم و حرمت بت و تحصيل نجات، خود را عمداً ب
در بعضي از .  كنند مياخته بدان طريق خود را مضمحل اند  هچرخهاي عرابة بت جگناته

ميرد خودش را هم براي سوختن با  ي كه شوهرش ميواليات هندوستان رسم است كه زن
، زيرا برهمنان كه موجب و موجد خرافاتند اين موهوم را در كند ميشوهرش حاضر 

 طريق خود را قرباني كند، بهترين و بزرگترين به اينند كه اگر زني ا ذهن زنها فرو برده
و » برهمه پران«و » مهابهارتهه«و » رگ ويد«در .  ثواب را براي خود اندوخته است

يعني سوخته گردد، » ستي« با شوهر خود ي كهزن«: ست اشاسترهاي ديگر مكتوب
  شوهر خود رابرد مياي كه خود از اين سوختن  عالوه بر فايده.  گردد ميگناهانش زايل 

آساني از سوراخ بيرون ه قسمي كه مارگير مار را به  بدهد مياز آتش جهنم خالصي نيز 
هر .  ماند مي مدت ثوابش تمام نشود زن با شوهر در بهشت ي كهد تا زمانو بع.  كشد مي
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 ولو آنكه شوهرش سازد مي با شوهر خود بميرد خود و خاندان خود را پاك ي كهزن
ولي معذلك ستي يعني سوخته .  ده باش رساندبه قتلبرهمني را كشته و يا دوستي را 

  ».د انجام بدهدتوان ميي است كه زن شدن بهترين كار نيك و باالترين محسنات پرثواب

زني كه با شوهر «: شود مي اشلوكي بدين مضمون ديده »امتاكهشر«و نيز در كتاب 
خود در آتش بسوزد، آن زن سه پشت مادر خود و سه پشت پدر خود و سه پشت شوهر 

مار را ) بلعد ميگيرد و  جانوريست كه مار مي(، و چنانكه گردر كند ميخود را پاك 
اني را ادامه  و با او عيش و كامرآورد ميبلعد، زن هم شوهر خود را از جهنم بيرون  مي
سوختن خود راضي ه  و بشود مياصل  بي فريفتة اين گونه مواعيد ي كه زن. ».دده مي
كه آن و پس از آيد ميمراهي جماعت  ه با بدن شوهر خود در مكان معين بهگردد مي

ورند، ميت و زنش را بر فراز آ مراسم الزمه را بجا ميچينند و   را با ترتيب ميها هيزم
در اثناي .  افروزد گذارند و پسر بزرگ يا يكي از اقرباي آنها آتش را مي هيزمها مي

نوازند تا آنكه فريادهاي دلخراش و  سوختن برهمنان و حضار سورنا و طبل مي
 گذارد مياضرين ن جنجال و داد و بيداد ح !وندنه را نشي دردناك آن بيچارها هصيح

 او نسوزد صداي سورنا و ي كهگوش كسي برسد و تا زمانه صداي جگرخراش زن ب
ند ستخوا مي روزي شخصي انگليسي گذارش بجائي افتاد كه زني را  !شود ميطبل قطع ن

 بفهماند نشد به اوعمل را  انگليسي هرچه سعي كرد قباحت اين.  با شوهرش بسوزانند
بود كه سوختن نصيب و قسمت اوست و تغيير تقدير خياليست زيرا زن بر اين عقيده 

را البته از   اين حرف. »شوم  هفتمين دفعه است كه سوخته مياين«: گفت محال و مي
انتقال ارواح ه اي از عقايد هنود راجع ب زد زيرا چنانكه شمه روي عقيدة انتقال ارواح مي

قالبي نقل كند خود ه  كه از قالبي ب كه روح هركسآن استرا عقيده بر  نگاشتيم، هندوان
 و كند ميالم باقي با برهمه اتحاد پيدا در اين صورت در ع.  را هشت دفعه سوزانده است

 نخورد و از كهيكيست كه از استماع اين اخبار هولناك .  شود ميسعادت عظيمي نايل ه ب
نتيجه  بيرضيه و شنيدن سرگذشت مالل آميز هنود متأثر نگردد و بر اين قربانيهاي غيرم
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ه  و مردم را بكند ميرا فريفته و مسخر  آه كه شيطان چطور قلوب؟  افسوس نخورد
 بهترين كنند ميسوزانند و تصور   خود را زنده زنده ميي كهبطورازد، اند ميضاللت 
كه اين نوع قربانيها به ايننظر  ! اند و خدا از اين امر راضي است  را گذارنيدهها قرباني

امه است هركس و هر ملتي كه داراي اندكي تمدن باشد، از ديدن و شنيدن آن مقبوح ع
دولت انگليس در سرتاسر هندوستان كه يكي از مستعمرات بزرگ .  گردد ميمنزجر 

 به اينرا  هيچكس حق ندارد خود را قرباني بت كند و يا ديگران: اوست اعالن كرد كه
  !عمل زشت ترغيب نمايد

   آمرزش گناهعقايد هنود دربارة -

يكي از بهترين وسايل نجات در نظر هنديان استغراق و تفكر در امور الهيه و 
عقيدة علماي هندي اصل و مبداء شر از هيوال و جسم ه يعني بنا ب.  ست اتحمل رياضات

 مرتكب تواند نمي معني انسان به ايننظر .  اي از ذات خداست است و روح انسان ذره
 هر عارف بر.  ة جسم استبه واسطزند   از انسان سرميي كهشرارتگناه شود بلكه گناه و 

اي كه  ر وسيله هاي را كه بين روح و جسم موجود است به الزم است كه رشتة عالقه
اي كه جسمش مانع  ه سرچشمهممكن است قطع سازد، تا از رنج و ذلت خالصي يابد و ب

 كه انسان سر آن استام فقط  مقبه اينوسيلة وصول .   واصل گرددبه آن استاز وصول 
 گردد و چنان در آن كيفيت باقي بماند كه ور غوطهجيب تفكر فرو برد و در بحر فكر ه ب

.   باطني محو شود و غم و شادي و زحمت و لذت هم زايل گرددتاستمام افكار و احسا
خوردن چنين است كه انسان كنج عزلتي : نويسد ميدر اين موضوع » اپنشد«در كتاب 

 مايل باشد بنشيند و نه روزنة بدن خود را ي كهيار كند و بر زانو يا پا يا بهر نحواخت
 صدمة هر آهستگي بكشد و مشعل را در فانوس بدن خود ازه محكم به بندد، و نفس را ب

 در جاي ديگر از . »التمام نور گردده وظ دارد تا فانوس بباد متحرك بدين طريق محف
عابدان بايد روح خود را از هر فكر و خواهش باطني و از «: همان كتاب نوشته شده است
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رامش و سكون آتأثيرات حواس خمسة ظاهري محفوظ و مسدود بدارند و در كمال 
خاطر درون خود را مشتعل و منور گردانند تا آنكه قلب و درونشان روشن گردد، و 

نقل (ن صورت در آ «. »سازد ميظلمت برود، چنانكه صبح صادق ظلمت شب را پراكنده 
 گردد ميدرون او داخل شده و در قلبش نوري ساطع ه برهمه مانند برق ب) از كتاب ديگر

كسي كه بدين مرتبه و مقام برسد از تمام قيودات و .  بود در ميان آن خواهد» آطمه«و 
 به مقام از قفس بپرد، ي كه و مانند مرغشود ميي عالم مجازي خالص ها ظاهر فريبي

  .»رسد ميوصل 

 مقصود يعني از براي متأثر نشدن از حواس باطني و ظاهري به اينپس براي نيل 
روند و در كنج  كه در نظر هندوان اعلي مرتبة طهارت و معرفت است اغلب به بيابان مي

 كنند ميبعضي نذر .  شوند مياي چند سال مشغول عبادت و انجام فرايش  خلوتي يا بيشه
خشك دارند تا  مي  دو بازوي خود را آنقدر باال نگهك يابعضي ي.  كه مطلقاً حرف نزنند

ايستند و قسمتي از جوارح بدن خود را هر روز با آتش داغ  برخي در آفتاب مي.  شود
گذرانند و  ي آهنين از پوست گردن خود ميها هيك عدة ديگر حلق.  ن شوداري ب تاكنند مي

 كه افتد ميگاهي اتفاق .  نندگردا  در ميان پوست ميآن راساعت  از يك ربع الي يك
 به عمل تا آنكه بجاي آنها مراسم فوق را كنند مي و استخدام دهند مياغنياء فقرا را پول 

.  بانندخوا ميبعضي اشخاص خود را روي تختي كه پر از ميخهاي راست است .  آورند
 مردم اشتهار اند تا آنكه هم در ميان خالصه انواع شكنجه و آزار را براي خود اختراع كرده

 نموده اجر خود را نزد خدايان و نجات راحاصل نمايند و هم تحصيل حيات جاويد و 
شاخة درختي بسته و آويخته و ه شخص برهمني كه پاهاي خود را ب.  بتهاي خود بيابند

 شخصي انگليسي كه سبب اينه آتشي در روي زمين مقابل سر خود نگاهداشته بود، ب
 آن استاي آقا سبب اين زجر زحمت «: داد نمود، چنين جوابعمل را از او استفسار 

 چند سال قبل در شهر بنارس شخصي . »از آتش جهنم خالصي يابمكه بدين وسيله 
خود داده، مشهور و معروف ه جوكي بوده است كه بسبب عقوبات و صدمات زيادي كه ب
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.   روي خار بخوابداز سن ده سالگي نذر كرده بود كه ده سال.  خاص و عام گرديده بود
مدتي .  زيارت بروده  مصمم شد بآنپس از .   معهود خوابيدبه طريقمدت مزبور را 

پس از مراجعت از .  را مشاهده كرد طول كشيد تا آنكه تمام زيارتگاههاي هندوستان
زوي گشت و در را بروي خود بست و نذر كرد كه دوازده سال نزيارت در زاوية كثيفي م

چون حجرة مزبور بسيار كثيف و مرطوبي بود طولي نكشيد كه .   توبه كنددر آنجا مانده
قضيه مطلع شده بر او واليت از  بعد از يكسال بزرگ آن.  بدنش زخم شده و كرم افتاد

جوكي از .  تر براي او درست كردند تر و پاكيزه ترحم كرد و حكم داد تا محلي مناسب
چرا مرا از ! بد ذاتاي «: خص بزرگ گفتبدان ش  خشمناك شد وبه غايتاين انتقال 

يك ه تنها ب؟  داشتي و اختاللي در رياضت پر از فيض من ايجاد كرديعمل خودم باز
 كه امر كني براي من تختي اين استي از قيد نفرين من خالصي يابي و آن توان ميشرط 

من از بشر بسازند و ميخهاي تيز آهنين از اطراف آن بگذرانند تا بر تو معلوم كنم كه 
ساختن تخت داد و جوكي مدت سي ه  راي از نفرين جوكي ترسيد و امر ب. »چقدر برترم

  !سال بر روي آن تخت خوابيد

ي شهر كلكته جوكي را ديد كه بر ها هيكي ديگر از انگليسيها در يكي از كوچ
االي سر خود نگاهداشته بود كه روي پوست پلنگي نشسته و بازوهاي خود را آنقدر ب

از بس يكجا نشسته زانوهايش .  يش بلند شده بودها حركت گرديده و ناخن ك و بيخش
 نقل به آنجالهذا مردم او را از اينجا .   و از رفتار بكلي بازمانده بودشد نميراست 

ند و چون از اين عمل اشتهار و عزتي پيدا كرده بود، مردم از اطراف دور او جمع كرد مي
يكنفر ديگر از جوكيان وقتي .  ندآورد ميجاترا براي او  و ميوه و بهترين طعامها شدند مي

عزم زيارت كرد و سفارش داد كفشي برايش ساختند كه از ته آن ميخهاي آهنين سر بتو 
پاشنة او فرو ه جوكي كفش را پوشيد و هنوز منزلي طي نكرده بود كه ميخها ب.  كرده بود

 روان شدن خون زياد ضعف بر او  از شدت درد وي كهبطوررفته و مجروحش ساخت، 
 درد پا، گاهي در براي رفع خستگي و فراغت از.  غلبه كرده محتاج به استراحت شد
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نشست تا گذارش بجائي افتاد كه يكنفر انگليسي در زير ساية درختان  اثناي راه مي
جماعت ملحق شد كه ه جوكي موقعي رسيد و ب.  كرد ميايستاده و براي جمعي وعظ 

را اينقدر محبت نمود كه پسر يگانة خود را  خدا جهان«:  سخن متكلم بود اينبهواعظ 
پس ) 16:3يوحنا .(»حيات جاوداني يابد بلكه داد تا هر كه بدو ايمان آورد هالك نگردد

 براي حاضرين كامالً تفسير و بيان آن راكه جملة مزبور را از كتاب مقدس نقل كرد، آناز 
 بموضوع حيات جاوداني و يگانه وسيلة آن يعني مسيح جل به اهميتنمود و دقت آنها 

طق واعظ گوش هوش فراداشت تا آنكه از عنايت الهي و نبه جوكي در تمام مدت .  كرد
 همان لحظه كفشها را كند و رالهام رباني سخنان واعظ تأثير عميقي در قلب او نمود و د

 سپس نزد . »د كمال مطلوب مناين بو.  آنچه مرا الزم بود يافتم«: گفتدور انداخت و 
ايمان جديد خود نموده مسيحي ه واعظ رفته تعليمات الزمه را گرفت و در نتيجه اقرار ب

  .شد

   از گناه طاهر سازدانسان را تواند نميآئين هندو  -

، گردد مي خالصه وسايل مهم و عمده را كه در نظر هندوها اسباب نجات بطورما 
ه هر ذي حس و صاحب دلي كه از اوضاع پريشان و  كرود ميگمان ن.  شرح داديم

 آنها رقت به حالكي اطالع داشته باشد، اند  هتشتت فكر و ضاللت و شقاوت فرقة مزبور
اظ بود كه فرنگيها پس از شنيدن اين نوع اخبار حيرت  لحبه همين و حاصل ننمايد

و رأفت، مسيحيان صدد ياري آنها برآمدند و مخصوصاً سلسله جنبان آن محبت  انگيز، در
اند؛ و وعاظ بسيار از ممالك مزبوره در ميان آنها رفته  حقيقي ممالك اروپا و آمريكا بوده

 از پرست بتبدين وسيله هزارها هندو و .   واقعي نجات دعوت كردندبه طريقو آنها را 
  .اند  از بركت مسيح گرفتهنجات راراه حق آمده ه راه ضاللت ب
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  آئين چينيها -3

  يخ دين در چينتار -

چين در مشرق هندوستان واقع شده كه :  و عقايد چينيهابه چينپردازيم  اينك مي
 ديگر قريب دو برابر تمام به عبارتنفوسش هم كثير و .  العاده زياد است  فوقآنوسعت 

جمعيت چين متجاوز .  مسلمين دنياست و از حيث نفوس بزرگترين ممالك عالم است
م االيام درجة كه در عالم صنعت و علم از قديآنولي با .  از چهارصد ميليون نفوس است

سه ه  بها چيني.  اند زيسته مياند، در عالم مذهب مانند هنود در ظلمت  كمال را حائز بوده
شود  از كتب مذهبي ايشان مفهوم مياند، ولي همه از ايام قديم چنانكه  فرقه تقسيم شده

» طيسين«يعني حاكم علي االطالق و » شانكطي«ي واحد متعال معتقد بوده و او را به خدا
 گفت كه خدا را تاكي مانند ساير توان ميولي ن.  اند عني آسمان خوانده و عبادتش نمودهي

به اي كه از نوح و اوالدانش  اند، و عقيده وحدانيتش اعتقاد داشتهه ملل واحد شناخته و ب
 اصلي باقي مانده است، زيرا در به صورتازه اند هرسيده تا چ)  مللبه سايرانچه چن (آنها

با وصف .  شود مي موضوع باشد يافت نبه اين شاهد يا اشاره كنندة ي كهكتب ايشان چيز
 بعضي ايشان استمسة دينية جملة كتب خكه از » شيقينك«و » شوقينك«كه در كتب آن

، ليكن از خالل اشارات و كند مي خداي تعاليلم اشارات هست كه داللت بر قدرت و ع
ي انتشار پرست بتن كتب معلوم است كه در زمان قديم در ميان اهالي چين اعبارات هم

 نخستين گويند ميچنانكه .  كنار رفته بوده داشته، و عبادت خداي حقيقي و واحد ب
ي تاريخ او لو.  نام بوده است» فوجي« كرد شخصي معلمي كه در ميان چينيها ظهور

  .شود مياو يافت نه خوب روشن نيست و اخبار صحيحي در كتب ايشان راجع ب
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  تعليم كنفوسيوس -1

ا ظهور كرد و معلم ايشان هنامي در ميان چيني» قانكفوتشه« سال قبل از مسيح 600
 تواريخ قانكفوتشه كه همان كنفوسيوس است احاديث و تعليمات و اساطير بنابر.  گرديد
 به عمل را كه تا عصر او باقي بود جمع آوري كرد و خود نيز در آنها اصالحاتي چينيها

و » كونيو «يمااسه آورد و خياالت و افكار و خواطر و آراء خود را نيز در دو مجلد ب
حسن خلق و طرز ه كتب تعليمات عالي راجع ب در آن.  ضميمه كرد» شون قينك«

اطاعت ه براي اطفال دستوري راجع ب.  شود ميمعاشرت و حسن سلوك با مردم يافت 
حتي در .  اجراي آنها نموده استه را مكلف ب اي ابوين معين كرده است و هر خانواده

 براي سالطين و حكام مفيد است و براي سياست و مملكت داري نيز تعاليمي دارد كه
.  مفيدنداي خود ر، راهنمائي كرده است كه البته به جاستقرار عدالت و نظم و نسق امو

ك توضيحي اكتفا كرده، منتهي در اند  همعرفت اللّه و مسائل روحاني به ي راجع بلو
موضوع بقاي روح و روز قيامت و پاداش اعمال و صحت جهنم و بهشت بيانات 

م توضيح نداده، و ر محبت خدا و پاكي دل را براي مردولي از طرف ديگ.  صريحي دارد
اي را براي نجات و خالصي از گناهان ارائه نداده  و طريقهن ننموده ه آاي هم ب حتي اشاره

  .است

خالصه در كتب كنفوسيوس چيزي در موضوع مطالب مهمة مذهبي يافت 
ولي در عين حال منكر بعضي .   وتأليفات او فاقد مواضيع اساسي اخالقي استشود مين

ه و نستاد ميخدا كنفوسيوس آسمان را .  قواعد اخالقي كه او پيشنهاد كرده است نيستيم
كنفوسيوس نه تنها .   استداده ميسمان ه آنسبت صفات فاضله و سجاياي كامله را ب

عبادت خدايان اجداده خود ترغيب و ه ي را از ميانه برنداشت، بلكه مردم را بپرست بت
از .  كرد مينهايت اهتمام  موضوع حسن سلوك و رفتار ظاهري بيولي در .  تشويق كرد

انسان براي عبادت و تحصيل ؟  آيد مي به دستيمات چه نتيجة مطلوبي اين گونه تعل
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ه  بانسان رااين تعليمات .  نجات دائمي خلق گشته نه فقط براي زندگاني فاني اين دنيا
دور ه معهذا اهل چين ب.  كند نمي و حتي نزديك هم رساند ميكمال مطلوب خودش ن

و پيغمبر شناخته بلكه او را مانند خدايان نفر معلم  كنفوسيوس گرديده نه تنها او را يك
وادي ه برخي از مريدان كنفوسيوس هم آخراالمر گمراه شده ب.  كنند ميپرستش و سجده 

قيامت و نه به بت و خدايان ه ها نه بآنچنانكه امروز بسياري از .  المذهبي آواره شدند
 هم قابل بقا و تخليد ي واحد متعال قائلند و روح رابه خداقديمي و اجدادي خود و نه 

  .دانند مين

  آئين الاوتثه -2

.  گرديد» طاعو«در ايام كنفوسيوس شخصي الوتثه نام پيدا شد و موسس مذهب 
 الاوتثه با معجزات متولد گرديد و تمامي مدت گويند مي مريدان و متبعان او ي كهقراره ب

است سبيل تمثيل بيان شده اكثر تعليمات او بر .   بردبه سرعمر را در كنج عزلت و انزوا 
، باز چون تعليماتش شود ميي تعالي ديده به خدااي راجع  ه در اين مذهب اشارهكآن با و

جهت پيروان او  ، شعاع آن اشاره و خبر منطقي شده و از اينگردد ميي پرست بت به رمنج
قة عقيدة پيروان اين طريقه كه عدة ايشان از عدة پيروان طري.  اند در ظلمت مانده

 كه سه خداي بزرگ و چندين خداي كوچك اين استكنفوسيوس خيلي كمتر است، 
ها بر انسان نيز معتقدند و آنارواح خبيث و شرير و حكم و تأثيرات ه ب.  وجود دارد

 و در آخرت جزاي خود را خواهد ماند مي روح پس از مفارقت از بدن باقي گويند مي
 گرديدن به نجات انسان بايد هوا و هوس خود مقصود يعني نايله براي رسيدن ب.  يافت

 گويند مي.  را بجا آورد را بكشد و تمام خياالت شريرانه را مغلوب خود سازد و حسنات
عالوه بر اينها .  ست است كه از خيال و تقرير خارج اطاعو عبارت از واجب الوجودي

مري چنانكه گوئي اه  از دنيا و دست كشيدن از مال دنيا و عدم اشتغال بگيري كناره
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شخص در عالم نيست، يكي ديگر از وظايف حتمية شخصي است كه منظورش طلب و 
  .ست احصور نجات

  مذهب بودا -3

 ميبودا معل.   در چين اشتهار داردبه غايتسومين مذهب، مذهب بودا است كه 
يني بود كه مدتي قبل از مسيح اول در يكي از واليت هندوستان خروج نمود و در آنجا آئ 

مذهب او در اطراف و اكناف .  ك شباهتي به دين برهما دارداند  هاز خود آورد ك
عدة پيروان طريقة مزبور چندين .  بسيار داردهندوستان اشتهار پيدا كرده و امروزه پيروان 

  .كرور بيش از عدة پيروان محمد است

 100نة طريقه بوده است، تخميناً در س نام كه يكي از پيروان آن» فو«شخصي 
مسيحي شروع به ترويج مذهب بودا در چين نمود و بسياري از مردمان چيني را دعوت 

تعليمات بودا نيز مانند ساير طرق .  دين بودا كرد و ايشان نيز آن آئين را پذيرفتنده ب
 قرار داده ها همثالً تمثال بودا را در بت خان.  ي بنا شده استپرست بتمذكورة در فوق بر 

.   بودا مجسم شده استبه شكل كه خدا آن استبر شان  پرستند و عقيده يو او را م
عظمت  ه دارند و هر يك را نسبت بها هتمثال بودا خدايان ديگر نيز در بت خان سواي

 كه خدا آن استولي بعضي از علماي مذهب بودا را عقيده بر .  كنند ميخودش پرستش 
تناسخ را نيز مانند .  جود را قائل نيستندتعليم وحدت و و عالم در اصل فرقي ندارند و

 روح انسان بعد از آنكه مدتها در بدن و قالب حيوانات گويند ميهندوها قبول دارند و 
ق رسيده و معدوم حذات ه ة مقصود يعني اتحاد ببه نقطوانسان حلول كرد، آخراالمر 

 خارج شده آنمبداء و منبع اصلي خود كه از ه  ديگر روح ببه عبارت.  خواهد شد
ترين سعادت  ن مرتبه اعلياي.  اي در درياي الهي غرق خواهد شد  و مانند قطرهگردد ميبر

  .انساني است و حتي در نظر آنها از بهشت هم مقامش افضل است
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اول مغلوب كردن هوا و هوس : دارد ميدو چيز موقوف ه مذهب مزبور نجات را ب
از اين دو قسمت كه بگذريم چيزي .  دادندوم عقل را هادي و راهنما قرار .  و انزوا

 ظاهري و باطني است اتسديگر كه براي تكميل سعادت الزم است قطع رابطه از احسا
ي بايد بر شخص غلبه كند و يعني في الحقيقه حالت جماد.  كه گوئي شخص مرده است

، بهشت در نظر پيروان طريقة مزبوره.  مقصد به پيمايده ل الزمه را براي نيل بتا مراح
ست و مرغان باغي است وسيع و پر از نعمت و با نزهت و صفا كه درختان آن از طال

هواي آن عطر .  خواني مشغولند زمزمه و آوازهه الحان طالئي هميشه برفراز آنها ب خوش
جا هيچ آن ماء الحيات و شرباً طهور است و در گذرد مييز و آب آن كه از وسط باغ آم

 در آنجا ي كه كه كساناستجهنم محلي .  كه دائماً روز روشن استتاريكي راه ندارد، بل
، در ديگهاي سرخ شده شوند مي پاره پاره شده و با اره از ميان بريده شوند ميافكنده 

زمين ه  تا آنكه باز ببينند ميي فوق الطاقه ها هشمار و شكنج بي و عذابهاي شوند مين ايبر
  .قالبها درآينده برگشته ب

  ب مزبور مذهب مختلطي است در بين چينيانسه مذه -

اي تابع يكي از مذاهب  و هر فرقهسه فرقه منقسم شده ه كه اهالي چين بآنبا 
ي پرست بت در موضوع عبادات و آداب ظاهري ي كهست، باز از آنجائ امذكورة در فوق

ب رسوم دوام و ثباتي ندارد و قوانين مقررة ثابتي براي آنها وضع نشده است، عليهذا اغل
عادات و رسوم و آداب .  و آداب عبادت در ميان هر سه فرقه يك سنخ و يك جور است

 مثالً در روزهاي مخصوص و است ويك سنخ از طرف سلطان براي ايشان مقرر گشته 
ي دريا و روز به خداي زمين و روز ديگر به خداي آسمان و روزهاي ديگر به خدااعياد 
يان ديگر به خداارواح عناصر اربعه و ساير روزها ه  بي جنگ و روز ديگربه خداديگر 

اغلب چينيها عالوه بر خدايان عمومي .  نمايند  سجده ميايشان راعبادت و قرباني نموده 
 و هر روز در موقع شمارند ميها را ملجاء و پناه خود آنخداهاي مخصوصي نيز دارند كه 
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قربانيها و .  كنند مي عبادت غروب آفتاب آنها را به ترتيب مخصوصي سپاسگذاري و
 عبارت است از گوشت اطعمة لذيذه كنند ميهدايائي كه در ايام عيد به بتهاي خود تقديم 

دارند و غسل كرده رخت و البسة  قبل از عيد روزه و پرهيز نگاه مي.  و ميوجات وگلها
ي ا الت و اطعمهسم دينيه مأكواداي مر به بتها و اس از تقديم هداياپ.  كنند ميفاخر در بر 

 ها سپس خود را به انواع و اقسام عيش.  كنند مياند خود نوش جان  را كه براي بتان آورده
قديم هدايا و تحف ادعية عالوه بر ت.  دارند ي جسماني مشغول ميها و سرورها و نشاط

مالند و و در  نند و جبهة خود را به خاك ميخوا ميند كه در حضور بت رامخصوصي د
سوزانند و براي  افروزند و براي احترام بتان كاغذ و زر مي ها چراغهاي زياد ميتحضور ب

و تكرار مكررات در دعا اهتمام ها   عدة تحف و تقديميجلب رضايت خاطر خدايان بر
.  ، تا بدين وسيله عفو گناه و رضامندي خدايان خود را حاصل نمايندكنند ميو سعي 

 با توان ميست كه رضايت خاطر خدا را نشناسي مسلم ااولي بر هر عارف و خد
 كه بطالن كنيم ميما در اينجا يك سلسله دالئلي اقامه .  هاي جسماني فراهم كرد تقديمي

  .ان را كامالً ثابت و مدلل سازيمپرست بتعقايد و تصورات 

  ار غلط استهرچهدر ميان اديان چين چهار طريقة نجات است و  -

نماز و ) 1: ( عبارتست ازاند هت خود پيش كشيدان براي نجاپرست بتوسائلي كه 
رفتار نيك و ) 3(نذورات و رياضات بدني؛ ) 2(طهارت و زيارت و روزه و قرباني؛ 

با .  گوشه نشيني و حالت خلسه يعني مستغرق شدن در عالم تصور و خيال) 4(احسان؛ 
كه آن و با ن است ندارد و خود آنها بديهي البطالبه توضيحكه بطالن عقيدة فوق لزومي آن

ياالت باطل نطقي ردي بر عقايد آنها نگاشتيم خما در صفحات پيش يكي يكي با دالئلي م
 چند كالم مبادرت به ذكرآنها را بر هر صاحب فراستي مدلل كرديم، معهذا اختصاراً 

  .كنيم مي
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   استفايده بيبراي نجات  يرسومات ظاهر -

به و دوم از وسائل مذكوره حقيقتاً نجات ند با قسم اول پندار ميان پرست بتاينكه 
رو كم و آن و از اند ه از اين جهت است كه خداي مقدس و عادل را نشناختآيد مي دست

كه آنيعني با .  كيف گناه چنانكه در اول كتاب ذكر گشت بر ايشان مخفي و مستور است
اند كه  رشد نرسيدهن پاية ه آبعضي از ايشان كمال و درجاتي در امور دنيوي دارند معهذا ب

 كه گناه مخالفت دروني است با ارادة اند همنبع صدور گناه را تشخيص بدهند و نفهميد
، همه نزد آن استالهي، و غرور و هوا و هوس بد و افكار و خياالت زشت كه متفرعات 

 گناه يك عمل ظاهريست كه منبع آن خود بن اند هآنها تصور كرد.  خدا ناپسند است
 كه اند هاصل افتاده و تصور كرد بيبنابراين در پي اين ظواهر و موهومات   .انسان است

، و حال گردد ميبا نماز و روزه و غسل و نذورات و رياضات گناه رفع و نجات حاصل 
بديهي است .  گردد ميشست و شوي ظاهري هرگز پاك ن  و آاليش دروني بايپاكاكه نآن

؛ زيرا بارها ديده و سازد مي آاليشات طاهر نغسل و روزه و رياضت قلب را از خباثت و
شنيده شده است كه اشخاص رياضت كش و نمازخوان بعد از اداي تمام فرايض و 

قطع .  اند همستحبات باز خبث باطن را از دست نداده و روية سابق خود را ترك نكرد
ه ان همپرست بتنظر از اين مسئله فرض بگيريم بجاآوردن شرايط و مقررات مذهبي 

سودمند  و مفيد واقع شود، آيا اعمال مذكوره كفارة تمامي آن گناهاني كه يك شخص در 
مسلم است كه تكرار يك لفظ و خوردن و ؟  گردد مي شود ميدورة عمرش مرتكب 

كسي ه بنوشيدن در حضور بت و هزاران اعمال نظير اينها رفع تقصير كسي را كه نسبت 
آيا حاكم يا قاضي عادل از جرم جنايتكاري .  كند نميديگر جرمي و جنايتي كرده است 

 و گذرد ميبراي او بياورد اي  زبان آورد و يا هديهه معني ب بيكه در حضور او چند لفظ 
  !بديهي است كه خير؟  بخشد مياش  او را با دعا و هديه
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 براي انسان مفيد فايدة كلي تواند نمي ذكر شد نماز و طهارت ظاهري ي كهبطور
ثمر است زيرا گناه از  بيبهم چنين نذورات و رياضات هم .   فراهم كندجات رانگردد و 

پس چگونه ممكن است با آزار .  آيد مي و از خياالت انسان بيرون شود ميقلب صادر 
بدن و رياضت كشيدن، انسان خود را از آاليشهاي نفس دور سازد، و طهارت نفس در 

يك اندازه مانع از ارتكاب اعمال بد گردد ولي شايد ظاهراً رياضت تا ؟  خود ايجاد كند
ست  ابراي نمونه كافي.   اثري نداردگناه استدر قلب و خيال كه مبداء و منشاء 

اگر در نظر قارئين محترم باشد جوكي كه با راي .  احوال جوكي كنيمه باي  مراجعه
 سازد،  كلبة كثيف منصرفاز ماندن در آن و راي خواست رأي او را كرد ميگفتگو 

 طهارت كه اگر رياضته داشت راي را نفرين كرد و حال آنجوكي از غرور و تكبري ك
 مرتاض مذكور متواضع و بايست مي، كرد مي انسان ايجاد نفس و ساير خصايل از براي

المثل بدان ماند كه مريضي خود را  رياضت بدني في.  حليم باشد نه متكبر و خشمناك
بنابراين آزار و ايذاء بدن و شكنجه .   سازدح و مجروبراي تخفيف و رفع مرض بزند

چون ممكن است  بلكه ،گردد ميكردن جوارح و اعضاء وسيلة نجات در حضور خدا ن
، زيرا گردد ميشخص در حضور خدا مضاعف  موجب انتحار و خودكشي گردد، گناه آن

كرده است و از ديگران در رفتار و گفتار اذيت رسانده و از اينرو گناه ه  بيك طرفاز 
  .طرف ديگر خود را اذيت رسانده و كشته است

   استفايده بياعمال نيكو براي نجات  -

 قسمت سوم از شرايط مذكورة در فوق عبارت از حسن سلوك و انجام حسنات
در قسمت اول اين فصل بيان .  شود ميست كه وسيلة ديگر تحصيل نجات شمرده ا

، لهذا از اثبات آن در اين گردد مي كفارة گناه نكرديم كه كار خوب و حسنات، پاداش و
  . كفايت داليل رديه بر آن نگاشتيمبه قدرگذريم، زيرا  مورد مي
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  گوشه نشيني -

قسمت چهارم از شرايط مقررة مذكوره كه عبارت از عزلت و استغراق در درياي 
جوياي  ي كهة حق اليقين رسيده و چه براي كسانبه درج ي كهست چه براي كسان افكر
 پيدا كرد و توان مي و باطل است زيرا با خلسه و چرت زدن حقيقت را نفايده بياند  حق
اين عقيده كه در هندوستان و چين تقريباً در ميان تمام .   جستتوان مي ننجات راراه 

ون كالم خدا و چ.  ست اطبقات انتشار پيدا كرده است، مبتني بر تعليم وحدت وجود
 مبتني گشته باطل ن، پس نجاتي هم كه بر آسازد مي عقيده را روشن عقل انسان بطالن آن

البته انسان بايد با خداي خود رابطة قلبي داشته باشد، زيرا بدون رابطة با .  پايه است بيو 
، ولي نه چنانكه فرق شود ميعالم و نه در عالم باقي انسان سعادتمند  خدا نه در اين

؟  يده غلط استا اين عقچر.  يد در ذات احديت فنا شودمزبوره عقيده دارند كه انسان با
اين روحش چه در عالم سعادت و چه بنابر بقا خلق شده است و يابراي آنكه انسان بر

آن مقصود از ارتباط با خدا نه .  در حالت شقاوت تا ابداالباد باقي و مخلد خواهد بود
 همه مطابق  و عمليات انسان كه خياالت و ارادهآن است كه در او فنا شود، بلكه است
 ديگر قلب ما بايد آرامگاه به عبارت.   معني رابطة قلبي با خدااين است.  ة الهي باشداراد

 سعادت و درك به اينولي قبل از نيل .   يافت نشودآنانوار الهي باشد تا هيچ ظلمت در 
و خبث تميز و اين مقام شخص بايد از زير بار گناه آسوده شود و درونش از هر ناپاكي 

؟  جيب تفكر فرو بردن و در عالم خلسه مستغرق شدن چه فايده دارده سر ب.  طاهر گردد
 بايد قبالً تفكر در حالت روحية خود داند ميالبته هر كس كه خود را مستعد بركات الهي 

ولي نه اينكه در همان حالت تفكر باقي .  بكند و معاصي روزانة خود را در مد نظر بياورد
ست كه پس از فهميدن و سنجيدن  اآناند و مدام در فكر فرو برود، بلكه اولي بم

اگر كسي در .  الح برآيدت گذشتة خود، فوري بايست درصدد اصروحيات و عمليا
ة تفكرات عميقش به واسطحالت تفكر و خلسه تصور كند كه خداوند از گناهان او 

ب آلوده و خبيث را قبل از  خداوند چطور قل !، زهي خيال باطلي استگذرد ميدر
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د را از آاليشها مبرا سازد و هر نوع رذالتي را از پس بايد شخص خو؟  پذيرد ميطهارت 
ان كه پرست بتچگونه براي .  خود دور سازد، تا استحقاق و لياقت حضور خدا را پيدا كند

   پيدا كنند؟نجات راسد ممكن خواهد بود كه شنا ميخداي واحد را ن

  باشند مياساس  بي داراي همان معتقدات پرست بتساير فرق  -

براي تذكر الزم است كه اين نكته را هم اضافه كنيم كه در ميان ساير ملل 
 بلكه در ميان ن استا تاكنون بيان كرديم راه نجات همهائي كه، يعني غير از آنپرست بت

رستش شيطان و ان به پپرست بتچنانكه بعضي از طوايف .  تر است بعضي بدتر و نكوهيده
، حتي بعضي اصالً از عبادت خبري ندارند و عمر خود را مانند اند هارواح شرير گرويد
گفتن اين حقيقت ضرورت ندارد كه ملل مذكور فرسنگها .  گذرانند ميحيوانات و بهائم 

 صاحبان طريقه و مسلك فوق در ي كهاز حقيقت دور و از خدا مهجوراند، زيرا جائ
  !را نيز فاقدند  آنهائي كه طريقة فوقبه حالواي ضاللت باشند، پس 

ان و مدلل داشتن بطالن آن مذاهب پرست بتروشن ساختن عقايد ه تاكنون ب
از دين و آئين و طريقة اي  محمديان كرده و شمهه اينك روي سخن را ب.  پرداختيم

 .كنيم مينجات آنها را بيان 
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  قسمت سومقسمت سوم
  ندك ميوسائل نجاتي كه اسالم پيشنهاد 

 آننصوص و آيات قره در بيان وسائل نجات بر طبق مذهب اسالم، محمديان بنا ب
 گناه مستوجب غضب پروردگار به علتند كه انسان ا و ساير كتب دينية خود معترف

آمرزيده شود كاري كند كه گناهانش است و از آنرو سزاوار آتش جهنم است مگر آنكه 
يمات اسالم مثل ساير مذاهب در اينجاست عمدة مطلب و نقطة مركزي تعل.  رفع شود

متشبث گردد كه سعادت ابدي را در آغوش كشد و رضامندي اي  هبه طريقآدمي بايد : كه
وسايل استخالص از گناه و فراهم آوردن نجات در دين .  خدا را شامل حال خود گرداند

و روزه و اول كار ثواب كردن و احسان بغير و غسل و طهارت : اسالم بر دو قسم است
 الهي اميدوار شدن و توبه نمودن و ايمان آوردن به رحمت و دوم آنزيارت و تالوت قر

ميان مسلمانان منكري ندارد و همه  در چون مراتب فوق.  و شفاعت خواستن از محمد
شان شامل مطالب مزبوره است از اين جهت روي به تفسير  و كتب دينيآن كه قردانند مي
  .آوريم ميها آن

  شود ميسنات اولين وسيلة نجات شمرده ح -1

 كه در اغلب موارد داند ميموده باشد تفتيشي در اصول عقايد محمديان نهركس 
ها و مذاهب ديگري كه ذكر عقايد آنو مخصوصاً در موضوع نجات شباهت تامي بين 

را كه بر عقيدة ساير مذاهب در موضوع نجات  اي لهذا مارويه.  آنان رفت، موجود است
 اينك براي عدم صحت عقيدة مسلمانان در موضوع وسائل نجات كافي همان راشتيم نگا
  .دانيم مي
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سابقاً بيان كرديم كه حسنات و خيرات چون از جملة واجبات و تكاليف يومية 
عالوه بر اين مدلل كرديم كه .  ندارد كه براي نجات كافي باشد  ثوابيانسان است

حتي آنكه انجام .   و واجبات يومية خود بجا آورد زياده از تكاليفتواند نميهيچكس 
وجه اكمل از قوة انسان خارج است، زيرا نفس اماره بر انسان ه فرايض و واجبات ب

به .  آورد مي و خياالت شيطاني ها هغالب است و همه وقت شخص را در معرض وسوس
بايد و  ي كهبطور و از انجام تكاليف شود مي علت روح انسان ضعيف و سست همين

 كه هيچ بشري نيست كه در تمام مدت دانست يقين بايد بطور.  گردد ميشايد عاجز 
  .عمرش احكام الهي را چنان بجا آورده باشد كه هيچ خطائي از او سرنزده باشد

 چنانكه در رساله به كند ميكتاب مقدس و كالم الهي هم بدين نكته صريحاً اشاره 
؛ اند ه باطل گرديدهمه گمراه و جميعاً«: يسدنو مي 23 و 12 آيات 3روميان باب 

 و از اند ه همه گناه كردازير«: ايدفرم مي 23و در آية .  »نيكوكاري نيست، يكي هم ني
 خطاكاري انسان معترفه سعدي شاعر معروف ايراني هم ب.  »باشند جالل خدا قاصر مي

انسان خارج است نقص از عهدة  بي كمال و بطورست و عقيده دارد كه انجام فرايض ا
  :گويد ميچنانكه در ديباچة گلستان 

  كز عهدة شكرش بدرآيد   از دست و زبان كه برآيد
  عذر بدرگاه خدا آورد  بنده همان به كه زتقصير خويش

  كس نتواند كه بجاآورد    ورنه سزاوار خداونديش

عاكفان كعبة جاللش به تقصير عبادت معترف كه ما عبدناك حق عبادتك و «
  .»ن حلية جمالش به تحير منسوب كه ما عرفناك حق معرتكواصفا

كردي تو آنچه  :گويد ميو نيز در يكي از قصايد فارسي خود در مقام مناجات 
  .ما در خور تو هيچ نكرديم ربناشرط خداوندي تو بود
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به اش ثوابي  د ماوراي تكاليف حتميهتوان ميسان نكه عقيده دارند كه ا بنابراين آنان
.  اش انجام دهد عقيدة باطلي دارند و كارهاي خوبي بعالوة تكاليف الزمه آورد دست

اطالعند و  بين عقيده كساني هستند كه از كم و كيف واجبات و فرايض الهيه مدعيان اي
عهدة شخص بود و ه بلي اگر انجام چند فرضية مخصوص ب.  اند هاصل مطلب نرسيده ب

صورت  نند در آداد مياش قرار  يف حتميه حسنات معدودي را از وظامبرات و خيرات و
مدعاي فوق ممكن بود تاييد گردد و قابل باشد زيرا تجاوز و ترقي از مرتبة مزبوره براي 

 با جزئي دقت و كوشش از دايرة وظائف ستتوان ميهيچكس اشكالي نداشت و هر كس 
 خوب راك هرچهولي نكته اينجاست كه انسان .   آوردبه دستخود تجاوز كند و ثوابي 

 تكاليف او ترسيم كرده است پا بيرون براي از دايرة وسيعي كه خداوند تواند نميكند 
د مقدمة نجات توان مي ي كه انسان خوبي بكند وظيفة او است ولي آنچيزهرچه.  گذارد

 كه انسان خدا را با آن است شود مياصطالح معروف ثواب شمرده ه الواقع ب باشد و في
 و 30 آيات 12چنانكه مسيح در انجيل مرقس باب  و عبادت كند، تمامي دل خود محبت

و خداوند خداي خود را بتمامي دل و تمامي جان و تمامي «:  بدان اشاره كرده است31
 و دوم مثل اولست كه اين استخاطر و تمامي قوت خود محبت نما كه اول از احكام 

كيست .  » دو حكمي نيستبزرگتر از اين.  همساية خود را چون نفس خود محبت نما
كيست كه حسنات و ؟  كه بتواند زياده از قوة خود احسان نمايد و كار خوب بكند

ه بنابراين ب؟   تحصيل سعادت و نجاتش كافي باشدبرايفضايلش از راه انجام وظيفه 
ست  اثواب و مبرات و خيرات خود اعتماد داشتن و نجات را بدانها موقوف كردن خيالي

  .ست باطل ااي هخام و انديش

  سازد مي از گناه طاهر نانسان را ه و زيارته و نماز و طهارت و روزادعي -

نماز و روزه و حج و زيارت مشاهد متبركه و ساير امور دينية متداولة در اسالم 
، چنانكه در پايان قسمت قبل به ثبوت سازد مي و گناه را رفع نگردد ميباعث نجات ن
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 كه مراسم دينيه رساند مي و كند ميالعابدين اين مدعا را تأييد  گفتة امام زين.  رسانديم
حق « كتاب 268اه كافي نيست، چنانكه در صفحة سعادت و خالصي از گنه  نيل ببراي
يا الهي، اگر بگويم بسوي تو تا بيفتد پلكهاي چشمهاي من و «: مكتوب است» اليقين

پاره شود پاهايم و  عبادت تا پارهه  بآنقدر فغان و ناله كنم كه صدايم قطع شود و بايستم
ركوع كنم از براي تو تا فقرات پشتم از هم جدا شود و سجده كنم از براي تو تا 

ي من بركند و خاك زمين را بخورم در طول عمر خود و آب خاكستر بياشامم تا ها هحدق
 نظر خود آخر روزگار خود و تو را ياد كنم در خالل اين احوال تا زبانم مانده شود، پس

 اعمال محو يك گناه به اينمستوجب نشوم .  را بلند نكنم بسوي آفاق آسمان از شرم تو
 مستوجب مغفرت تو شوم و عفو ي كهاز گناهان خود را و اگر خواهي آمرزيد مرا در وقت

تحق عفو تو گردم، پس اين هرگز واجب نخواهد س مي كهخواهي كرد از من در هنگام
 خواهم شد بر سبيل وجوب زيرا كه جزاي آنحقاق و نه من اهل استه شد از براي من ب

حديث فوق برخالف روايات و » .من در اول معصيتي كه ترا كردم آتش جهنم بود
  .احاديثي است كه حاكي از ثواب روزه و نماز و زيارت و غيره است

 از احاديث اطالع دارند از اختالف و تناقض اين حديث با احاديث ي كهكسان
دارند كه اي با همديگر اختالف   زيرا كه احاديث اسالمي باندازهكنند مي تعجب نديگر

روزه و نماز و ه اينكه مسلمانان ب.  رسد مي به نظرممكن تفكيك صحيح از سقيم غير
در .   از كيفيت گناه درست مطلع نيستنداست كهآن  به علتزيارت اتكاء و اعتماد دارند، 

گناه در نظر .  لمانان و اديان مذكوره موجود استاين موارد حد مشتركي بين مس
 كه گناه كنند مي و تصور شود ميست كه با آب شسته و محو  امسلمانان يك لكة ظاهري

زند، ديگر فكر ناشايسته و هوا و هوسي را كه در  همان عمل بديست كه از انسان سرمي
ديم كه گناه يان كردر فصل پيش ب.  دارند وب نمي گناه محسوزبندد ج ن صورت ميباط

كام الهي است و همان فكر بد و انديشة شريرانه يا توطئه يا هر مخالفت با اراده و اح
ي بطور؛ ولي بدبختانه امتان محمد شود ميخيال ناپاكي كه در دل خطور كند گناه شمرده 
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المثل در اين موضوع با ايشان صحبت كند و  خبرند كه اگر كسي في بياز اين حقيقت 
 و كنند ميآساني قبول نه ها تشريح و توضيح كند، بآنرا بترتيبي كه ذكر كرديم براي  گناه

: ست ا جلد دوم مكتوب177الً در كتاب حيات القلوب صفحة مث.  روند زير بار نمي
 آن رارا داشته باشند ولي  خدا محمد را ندا كرد كه هر يك از امتان تو قصد گناهي«

ولي اگر بجا آورند و قصد خود را در مقام .  داريم نمي گناه محسوب آن راعملي نكنند 
 80 ورق 2 در كتاب عين الحيات صفحة ايضاً» .داريم عمل بياورند يك گناه محسوب مي

اي داشته باشد اگر  اي كه ارادة حسنه محمد گفت هر بنده«: ست ااز امام جعفر منقول
ست، و  ااداشي داده شود كافي آنكه بدو پبرايحسنه را بجا بياورد نيت او آن  ستنانتو

دارند و اگر بجا آورده خداوند ده عمل  خداوند همان نيت را يك حسنه محسوب مي
 گناه آن راة گناهي داشته باشد ولي نكند خدا  و اگر ارادنويسد مينيك در نامة اعمالش 

فرشتة دست .  شود مياو مهلت داده ه دارد و اگر بكند تا هفت ساعت ب محسوب نمي
: گويد ميست به ملك دست چپ كه كاتب سيئات است  ات كه كاتب حسناتراس

محو شود، زيرا خدا تعجيل مكن و زود ننويس شايد كار خوبي بكند كه اين گناه 
 يا شايد استغفاري كند كه كند ميرا برطرف  كه حسنات سيئاتي تدرسه ب: ايدفرم مي

  ».گناهش آمرزيده شود

  سازد ميف نرا برطر  نيز گناهآنتالوت قر -

 اميد خالصي و به آنها كه آن استمنشاء عقيدة آنها در موضوع نجات در آيات قر
در اكثر احاديث ثواب .  دهد ميج اي فرايض از قبيل نماز و روزه و ح با ادنجات را

 ذكر كرده است و شرايطي را متذكر آن روزه و نماز حتي تالوت قربرايعظيمي را كه 
 و مقبول درگاه الهي شود مينجام دهد بالشك از گناه خالص شده كه هر كه آنها را ا

 روايت 14 ورق 2در كتاب عين الحيات صفحة از جمله .  رود مي و به بهشت گردد مي
 ي كه يعني قرائت و اذكارگويد ميهر كه دو ركعت نماز بگذارد و بداند كه چه «: اند هكرد
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 ايضاً» .نمانده باشدغ شود، بر او گناهي ن از نماز فارها باشد چوآنند متوجه معاني خوا مي
ر يك شب نماز اهركه چه«: ست كه ا در همان كتاب از قول علي مكتوب189در ورق 

 و ذكر خدا اشتغال ورزد، تمامي آنتالوت قره كند يا يك شب تمام را گاه نماز و گاه ب
او را : رمود كهمالئكه خواهد فه  عطا گشته، حق تعالي ببه اوگناهانش عفو و ثواب بسيار 

 و 49 ورق 2 تحية محمد ابراهيم اصفهاني صفحة و در كتاب.  »در بهشت ساكن گردانيد
 فاطمه افظل تسبيحات و نماز جعفر طيار را فضيلت تسبيح«:  اشاره رفته است57ورق 

 در حديث ي كهرا بجا آورد از قرار  بخواند و اينآن رابسيار است، چنانكه هر كس 
  ».شود ميرفع تمامي گناهان و موجب رفع هفتاد نوع از انواع باليا است باعث عفو و 

 عين الحيات در زمينة همين مطلب سه حديث  از كتاب208 و 207و در اوراق 
ه ست كه هر كس فالن سورة قرآن را چندين مرتبه بخواند يا ب ااز امام جعفر منقول

گناهانش را عفو و شفاعت او تمامي تعالي ي  مداومت نمايد، خداها ه سورقرائت يكي از
 2در صفحة .  حساب داخل بهشت خواهد گردانيد بي و او را پذيرد ميرا دربارة ديگري 

من را هر كه سورة حم مؤ«:  است كه در همان كتاب از امام محمدباقر منقول29از ورق 
 سلب در هر شب بخواند حق تعالي گناهان گذشته و آيندة او را بيامرزد و ايمان را از او

: ست كه اجعفر منقول  از امام211در ورق .  »ننمايد و آخرت او را بهتر از دنيا گرداند
و .  » ننمايدسؤال هيچ گناه او  از در قيامتسورة سأل را بسيار بخواند حق تعاليهر كه «

هر كس «: ست كه ا از همان كتاب از قول امام جعفر منقول215در صفحة اول ورق 
سال او را خدواند  احد را صد مرتبه بخواند گناهان بيست و پنجسورة قل هو اللّه 

 از همان ورق 2در صفحة .  »ي خواهد داشتاي عال  و در بهشت درجهآمرزد ميعالميان 
هر كه در وقت خواب سورة قل هو اللّه احد : محمد گفته است«: ست كه ااز علي منقول

 همان كتاب از امام جعفر 261ر ورق و د.  »را بخواند گناه پنجاه سال او آمرزيده شود
 در ي كههر كه در شبانه روزي چهل گناه كبيره كند و كلمات استغفار«: ست كه امنقول

 در ايضاً.  » گناهان مزبور را بيامرزدتعاليمذكور مسطور گشته بخواند البته حق موضع 
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نماز عصر هفتاد هر كه بعد از «: ست كه ااز امام جعفر منقول  از همان كتاب باز265ورق 
مرتبه استغفار كند حق تعالي هفتصد گناه او را بيامرزد و اگر او هفتصد گناه نداشته باشد 
باقي را از گناهان پدرش بيامرزد و اگر پدرش هم آنقدر گناه نداشته باشد از مادرش و 

گناهان برادرش و گرنه از گناهان خواهرش و همچنين باقي خويشان يعني هر  گرنه از
 آني قرها هو بيضاوي نيز در تفسير خود در آخر اكثر سور.  » نزديكتر باشدبه اوكه 

 معني كه تالوت كنندة اين سوره فالن ثواب را خواهد برد و به اينحديثي آورده است 
 از كتاب مزبور از امام جعفر 45 در ورق ايضاً.  ر گناه او آمرزيده خواهد شدافالن مقد

 چنانچه تند باد برگ را از ريزد مي ن راا و اهل بيتش گناهمحبت محمد«:  كهمنقول است
 جلد دوم كتاب حيات القلوب از قول محمد چنين 37در ورق .  »ريزد ميدرختان 

 مرا بسيار دوست دارد اگر داراي خصائل بد و اعمال قبيحه ي كهكس«: مكتوب است
منقول ب از قول محمد  همان كتا105 ورق 2 در صفحة ايضاً.  »آمرزد ميباشد خدا او را 

در روز قيامت زياده از هزار فئام كه هر فئامي هزار هزار كس باشد از امتان او «:  كهاست
ي چادر فاطمه چسبيده از آتش جهنم نجات داده شده و بسوي بهشت راه ها هريشه ب

  .»خواهند يافت

ل مرزش گناه و وسائه آ از احاديث اسالمي راجع باستاي  نمونهاحاديث فوق  
 كه راويان و قائالن احاديث از كيفيت گردد مياز خالل معاني اين احاديث مفهوم  نجات

ه كه تصور شمرد ميساده و سهل اي  اندازهه  بآن را و اند هاطالع بود بيگناه خيلي 
 و يا تكرار چند كلمه گناهشان رفع و آمرزيده آن با تالوت يك سوره از قراند هكرد مي
 گفتن هفتاد كلمة به مجردكه در يكي از احاديث فوق ذكر كرديم مثالً چنان.  شود مي

خواندن سورة قل هو اللّه گناهان پنجاه سال ا ، و بشود مياستغفار، هفتصد گناه عفو 
 دوستي با محمد و اوالدش به به مجرد گناهكاريا يك نفر بد عمل و .  شود ميآمرزيده 
محابا مرتكب  بيت احاديث معتقد باشد صحت و قوه بنابراين كسي كه ب.  رود ميبهشت 

 خواهد به خود زيرا كند نمي و از هيچ لهو و لعب و عمل شنيعي اجتناب گردد ميگناه 
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ها در موقع سكرات موت فرصت دارم كه سورة معيني را براي آنگفت كه بعد از انجام 
.  باشمكيف خود سرگرم ه پس عجالتاً غمي نيست، بايد ب.  رزش گناهان خود بخوانمآم

 شخص را بيشتر است كهآن پس نتيجة حاصلة از احاديث و منقوالت مذكوره در فوق 
 آن را كه شود مي آنكه فالن سوره شافع گناهكاري به اميد، زيرا دارد ميدر گناه مستغرق 

  .كند مي پيدا به گناهتالوت نمايد همه كس ميل 

  دكن نميحسنات و كار خوب قلب را براي خداي قدوس طاهر  -

بنابراين بايد .  كند نمي كمك آن و انتشار به گناهبديهي است كه خدا هرگز 
يكي ديگر از مفاهيم .  ستنااصل و خالي از حقيقت د بي آن رااحاديث مزبوره و امثال 

طاهر ه  تعليمات اسالمي هيچ نسبتي ببنابركه مبرا شدن از گناه  آن استاحاديث مذكوره 
ي كه هيچ متذكر باطن خود نباشد و به تغيير خياالت مثالً شخص.  بودن قلب ندارد

دروني اهميتي ندهد و هميشه قلبش را مركز هوا و هوس و خياالت ناپسنديده قرار دهد، 
 به گناه و چند حمد و قل هو اهللا كند البته آنتالوت چند سورة قره ولي فقط اتكاء ب

سها و آرزوهاست عوض كه تا قلب كه كانون خواهشها و هوآن و حال شود ميتحريص 
 و منبع كند نمي تابش آني زشت از آن رانده نشود، هرگز نور الهي بر ها هنشود و انديش
س تنفر از گناه در انسان توليد  قلب تغيير نكند حي كهتا زمان.  گردد ميتجليات حق ن

 زيرا ممكن نيست تا كسي مركز و منبع خيال و.  گردد مي و مقبول درگاه الهي نشود مين
آرزو خاطرات را طاهر نكند و روحيات سابق خود را از دست ندهد و روحيات نوي 

اگر ممكن بود .  مطابق مقتضيات قلب طاهري در خود نيافريند، مقبول درگاه خدا شود
 ناپاكي جهنمي به علتكه شخص ناپاكي مقرب درگاه الهي شود، همان قرب ضميرش 

 قرب برسد به مقامد توان ميدمي است و بدان پس آنچه را كه ماية اعتماد آ.  خواهد شد
كه گناه عواقب آنهمان قلب طاهريست كه جداً از گناه مشمئز و متنفر است نه بسبب 

 و بايد از همديگر نداردبدان سبب كه گناه با خياالت پاك تطابق  بلكه دارد،وخيمي 
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 بايد بيند يم بخشايش و رحمت الهي را شامل حال خود ي كهكس.   باشندرفرسنگها دو
د راه ندهد بلكه با تمام ورا در درون خ  از گناه احتراز كند و هيچ خيال بديآنكه بعد از 

.  قلب خود در پي چيزهاي خوب و با فضيلت باشد و آرزومند انجام ارادة الهي گردد
بنابراين وسائلي كه نتواند اينگونه تغييرات را در انسان ايجاد كند و شخص را طبعاً از 

.   قرب الهي نيستندبه مقامي كافي و وافي براي رسيدن ها هه بيزار نسازد، آنها وسيلگنا
پس خواندن حمد و قل هو اللّه و تالوت چند سوره از قرآن و تكرار كردن يك دعا و 

  .رزش و خالصي از گناه نيستندآمآيه وسائل كافي براي 

 ودش ميرحمت الهي و شفاعت محمد دومين وسيلة نجات شمرده  -

 الهي و توبه و ايمان به رحمتراجع به وسيلة دوم كه عبارت از اعتماد و اطمينان 
 بيان شده است چنانچه دادن لقب آنو شفاعت محمد و ائمه است در اكثر آيات قر

را كه   خداوند گناه هر كسگويند مي و كنند ميرحمان و رحيم و غفور را ثواب تصور 
بديهي است كه درياي رحمت الهي .  دهد مين خود راه آستاه  و او را بآمرزد ميبخواهد 

 و مخصوصاً صفت رحمت يكي از صفات ثبوتية اوست و هر كه منكر اين Ĥن استپاي بي
  .فقره باشد منكر خداست

   اندازه كه رحيم است عادل استبه همانخدا  -

ر  كه خدا عدالت را دكنند مي تصور آناما اينكه مسلمانان بنابر مضمون آيات قر
 آمرزد ميمنتهايش گناه هر كسي را كه بخواهد  بية رحمت به واسط و دارد مينظور نكار م

و ممكن است يكي را مورد عنايت خود قرار دهد و ايماني را بدو عطا كند كه مقبوليت 
چشم رحمت نگاه نكند و آتش جهنم را ه درگاهش را پيدا كند و يكي ديگر را مثالً ب

تقدس و عدالت خدا توهين ه  كه اين عقيده بدانستبايد نصيب و قسمت وي نمايد، 
 قرب به مقام كه رحمت خدا گاهي بر عدالتش چربيده يكي را رساند مي و كند ميوارد 
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ولي چون در ذات ذولجالل الهي نقصي .  نمايد مي و ديگري را نفرت كشاند ميخود 
گري رجحاني ندارد از انتها است و يكي بر دي بي تمام صفات او ي كهجائآننيست و از 

.  اش باشد  كه ضد و نقيض يكي از صفات ثبوتيهكند نميرا  اين جهت خدا هرگز كاري
 چنانكه در قسمت اول اين كند نميعليهذا خداوند براي رحمت خود عدالت را پايمال 

د باشد و با نتوا عالوه بر اين بيان گرديد كه توبه هم كفارة گناهان نمي.  فصل بيان گرديد
چون در اين موضوع .  خشش خدا را شامل حال خود كرد رحمت و بتوان ميوبه نت

 كه يك جملة ديگر عالوه كنيم و كنيم مي قدر اكتفا به همينله و اطناب رسيد سخن باط
 گردد ميكفاره هرگز مقبول درگاه الهي ن بيد از نظر دور كرد كه گناه ي كه نبااين استآن 

اي كه مقبول خدا باشد عالوه  كه شخص نائب كفارهآنگر  مشود ميو توبه تنها كفاره ن
  .كند

 كه خدا با توبة محض گناه را اند ه مسمانان هم به اين نكته پي بردبه آنكهنظر 
 كلي عقيده دارند كه هركس بطور و اند هشفاعت محمد شده  بنابراين متوسل ببخشد مين

ات نخواهد يافت و منشاء اين محمد و شفاعت او عقيده نداشته باشد نجه  ببالاستثناء
چون وسائلي را كه محمديان براي نجات خود بدان .  ها است آن و احاديث آنعقيده قر

 هائيآن و نيز غير از اند ه اتخاذ كردها  غير از وسائلي است كه زردشتياند همتشبث شد
به  را ها تدقيقات الزمهآن، عليهذا واجب است كه در كند ميها داللت آنست كه عقل بر ا

آن عقيدة مسلمانان ه ايمان ب.   بياوريم و با قوة عقل و منطق براهين آنها را بسنجيمعمل
ولي .  قيامت و معاد و بهشت و دوزخ اقرار آورده شوده  كه به نبوت محمد و باست

اي نشده است كه شخص از روي آن عمل  كفارة گناهان اشارهه چون در طي اين ايمان ب
 بايد از قيد گناه آزاد شود كافي ي كهاركد، پس اين ايمان براي گنهكند و به نجات برس

ست يا جنايتكاري با  انيست، زيرا اين فقره بدان ماند كه مديوني تنها با قرار اينكه مديون
آيا با اعتراف بدين در نزد طلبكار طلب كار از طلب .  اعتراف جنايت خود خالصي يابد

؟  شود ميدست قاضي خالص  جنايت خود ازه اف ب و آيا جاني با اعترگذرد ميخود 
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را  امن معتبري ارائه دهد و كسي و آن موقعي است كه ضشود ميبلي يك وقت خالص 
و همچنين  خص طلبكار آبروئي داشته باشدششفيع آورد كه در نزد حاكم شرع و يا 

گر طهارت صرف ا.  كند نمي نجات كفايت براين اينكه خدا عادل و رحيم است دانست
باشد ممكن است اطمينان قلب حاصل كند زيرا خداي مقدس و عادل و رحيم بندة 

مورد ه مقتضاي عدالت الهي به شخص ناپاك ب.  حضور خود راه نخواهد داد را به ناپاك
 تواند نمي و آيد مي و چون انسان ضعيف از عهدة بازخواست برنشود مي دعوت مؤاخذه

كه خدا داراي به اينرة شايستة مقام الهي است و اال علم كفاه خود را تبرئه نمايد، محتاج ب
انگيزد  مياي ندارد بلكه ترس را بر دل انسان بيشتر  فالن صفت است براي شخص فايده

  .سازد ميو بيم بازخواست الهي را زيادتر 

  شفاعت محمده راجع ب -

د شود و خو يماي يافت ن كرديم اشارهاي كه ذكر   همچو كفارهبراي آندر قر
 صفات و فضائل نبوده است و او كاري نكرده است كه در آنه محمد هم متصف ب

ن دانستو لهذا محمد را شفيع  باشدحضور خدا كفارة كافي براي گناهان پيروان خود 
 نرسيده به ظهوربا آنكه بر حسب احاديث اسالمي از محمد هيچ گناهي .  اشتباه است

 داراي علم لدني و  تمام مخلوقاتوم و اشرفالمي معصاست بلكه بقول اغلب راويان اس
 اشفاق خود الطاف،پاس خاطر او در روز حضره  بتعاليست و خداي  اعلت ايجاد عالم

 ي كهبطورركس قبول خواهد كرد  هرا شامل حال امتش فرموده و شفاعت او را نسبت به
 ورطة آنز  او را انده شده است با شفاعت محمد فوراًشخص گناهكاري كه در جهنم افك

  .كند ميهالكت خالص كرده داخل بهشتش 

با تمام مراتب فوق امكان ندارد كه محمد شفيع گناهكار گردد، زيرا قطع نظر از 
 آن قرار داد، نقيض قرتوان ميها را حجت قاطع نآناي مختلفند كه  اندازهه  احاديث بآنكه

ي  بوده است؛ در صورت خود معترفبه گناهخود محمد .  باشند و قول خود محمد نيز مي
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 گناهكاران چگونه ممكن است او را شفيع كند ميمعصيت ه لفظ خود اقرار به  خود بكه
 اول در سوره الضحي يافت كند مي داللت بر گناهان محمد آن در قري كهآيات؟  دانست

.  يعني و يافت ترا گمراه پس هدايت كرد.  »و وجدك ضاالً فهدي«: گويد مي كه شود مي
استغفر لذنبك و سبح بحمد ربك بالعثي و «: مكتوب استمن در سوره المؤ ايضاً

پروردگار خود ه يعني از براي گناه خود طلب عفو نما و در صبح و شام ب.  »االبكار
ن و مؤمنياستغفر لذنبك و الل«: و در سوره القتال مذكور گشته كه.  تسبيح بخوان

و .  ه طلب آمرزش نمامؤمن و زنان مؤمنن يعني براي گناه خود و براي مردا.  »مناتالمؤ
انا فتحنا لكل فتحاً مبيناً ليغفر لك اللّه ما تقدم «: نيز در سوره الفتح نوشته شده است كه

ايم كه خدا گناه ماضي و گناه  تو فتح نماياني بيان كردهه يعني ما ب» .من ذنبك و ما تأخر
 ثبوت گمان و برايين اسالمي ولي بعضي از علماء و مفسر.  مستقبل ترا عفو نمايد

 و تعصب خود مبني بر اينكه غرض از آيات فوق ثبوت گناه محمد نيست جابيفرض 
ان امتان او است تفسير و تعبيرهائي براي پيش بردن عقيدة خود قائل به گناهبلكه اشاره 

ي معلوم و بطور حقيقت مسئله آنضمون و مفهوم آيات قرمكه از آن و حال اند هشد
كه در آية دوم و » ذنبك«و مثالً ضمير لفظ  ماند نمياست كه جاي ترديدي باقي آشكار 

ان به گناهاي كه اشاره  و آيه.  امت اوه محمد راجع است نه به سوم مندرج است ب
 نه مراد از گناهان گذشته و آيندة امتان محمد است بلكه مقصود كند ميگذشته و آينده 

  .دهد ميهم  وعدة عفو به اوخود محمد است كه 

مثالً در جلد دوم كتاب حياه .  گردد مياز احاديث هم موضوع گناه محمد ثابت 
 ممحمد شبي در خانة اُ«:  كهمنقول است از قول امام جعفر 75 ورق 2القلوب صفحة 

خداوندا مرا هرگز بسوي بدي و : گريست و ميگفت دعا كردن مشغول گشته ميه مه بلَّس
: وي گفت كهه در اين اثنا ام سلمه ب.  اي  نجات دادهآنمرا از رگردان هر چند كه م بر

و نيز در » رزيده است چرا بازنگراني و ميگوئي؟آمچون خدا گناه گذشته و آيندة ترا 
محمد شبي نزد «:  از همان كتاب از امام محمد باقر منقول است كه77 ورق 2صفحة 
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 زحمت ميدهي و به خود اينقدر چرا: عايشه گفت.  كرد ميعايشه بود و عبادت بسيار 
اي : محمد در جواب گفت؟  رزيده استآمكه حق تعالي گناه گذشته و آيندة ترا آنحال 

 مكتوب است در همان كتاب 301 در ورق ايضاً» عايشه آيا بندة شكر كنندة خدا نباشم؟
 امتان خود خطبه خوانده بعد از حمد و ثناي حق تعالي مردم را نصيحته محمد ب«: كه

خداوند مرا و امت مرا : ان خود مقر بود و مكرر فرمود كهبه گناه آنداده در اواخر 
  ». از خدا از براي خود و از براي شماكنم ميطلب آمرزش : بيامرزد و فرمود كه

ابو «:  كهمكتوب است المصابيح در كتاب صلوه در باب سجود و نيز در مشكوت
 اللهم اغفرلي ذنبي كله دقه و جله و اوله و قال كان النبي يقول في سجوده: هريره گفت

خدايا تمامي گناهان مرا : يعني محمد در سجود خود ميگفت كه.  آخره و عالنيته و سره
 در همان كتاب در باب . »از صغيره و كبيره و اولين و آخرين و مخفي و آشكار ببخش

محمد اني الستغفر اللّه قال : ابو هريره گفت«: استغفار و التوبه از بخاري روايت است كه
من از خدا طلب آمرزش : يعني محمد گفت.  و اثوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره

و در همان موضوع از مسلم روايت .   هر روز زياده از هفتاد مرتبهكنم مي و توبه كنم مي
ز صد يعني من هر روز زياده ا.  و اني الستغفر اللّه في يوم ماه مره: است كه محمد گفت
مسلم از قول «: و نيز در همان كتاب در باب االستعاذه.  »كنم ميدفعه از خدا اسغفار 

اللهم اغسل خطايائي بماء الثلج و البرد و نق : عايشه روايت كرده است كه محمد گفت
الثوب االبيض من العانس و باعد بيني و بين خطايائي كما باعدت بين قلبي كما ينقي 

آب يخ و سرد، و قلب مرا پاك ه يعني اي اخداوند بشو گناهان مرا ب.  المشرق و المغرب
، و گناهان مرا طوري از من دور كنند ميكن چنانكه لباس سفيد را از لكه  چرك پاك 

  ».گردان چنانكه مشرق از مغرب دور است

 و شد نميمحمد و كردارش سخني گفته ه  راجع بآنبالفرض اگر در احاديث و قر
يم كه خطاياي او داشت مي و اگر هيچ مداركي در دست نگشت مينو مدلل گناهكار بودن ا

 چنانكه در ماند نميرا معين كنيم، در خطاكاري او جاي هيچ ترديدي و خدشه باقي 
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تفصيل بيان گشته است، زيرا محمد هم مثل ما انسان بود انسان هم ه كتاب ميزان الحق ب
مقدسه استشهاد كرديم و بثبوت رسانديم سابق بر اين هم از آيات كتب .  خطاكار است

مد هم مثل ساير مخلوقات در عبادت خدا  عموم گنهكار است و چون محبطوركه انسان 
چطور ممكن ؟  ع روز جزا خوانداست، پس چگونه ممكن است او را شافقصور كرده 

 اين؟  است گنهكاري گنهكار ديگر را برهاند و در حضور پروردگار براي او واسطه شود
.  فقره بدان ماند كه مديوني ضامن مديوني ديگر شود و بعهده بگيرد كه دين او را بپردازد

 كه مؤيد اين مدعا است چنانكه داند مي را اگر كسي خوانده باشد 8 و 7 آيات 49زبور 
 نخواهد به خداس هرگز براي برادر خود فديه نخواهد داد و كفارة او را هيچك«: گويد مي

در اي  اشاره.  » رسيدتوان ميدية جان ايشان گرانبها است، و ابداً بدان نزيرا ف.  بخشيد
زيرا شخص را چه «:  شده است بدين معني كه26 متي آية 16همين موضوع در باب 

سود دارد كه تمام دنيا را ببرد و جان خود را ببازد يا اينكه آدمي چه چيز را فداي جان 
چه منوال ه رهانيدن خود نيست به ادر ببقول مسيح كسي كه ق» خود خواهد ساخت؟

بالفرض هم كه محمد ؟  د جان ديگري را از خطر برهاند و ازگناه خالصي بخشدتوان مي
 گنهكار براي شفاعت تواند نمي بشر است ي كهپيغمبر بر حق بوده باشد باز از آنجائ

هيچ مخلوق و هيچ فرشته و .  نمايد و در حضور خدا واسطه براي احدي بشود
 كمال و مرتبت نيست كه مابين انسان و خدا شفاعت كند و سبب نجات آنبر اي  الئكهم

  .عاصيان و خطاكاران گردد

، الزم نيست نداردچون از اين راه مدلل شد كه محمد قدرت شفاعت و توسط را 
پس اعتماد .  ماند نميكه بگوييم براي امامهاي ديگر هيچ قدرتي در اين قسمت باقي 

در .  خالف تقاضاي عقل سليم است بلكه ندارداي   كردن بدانها هيچ فايدهداشتن و تكيه
براهين قاطع  موضوع ترديد در نبوت محمد در باب سوم كتاب ميزان الحق با دالئل و

  .يمدانست مطالب را در اينجا زائد آنكار لهذا اعاده و تذ.  فصلي نگاشته شد
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   استدر اسالم وسائل عفو و خالصي از گناه مفقود -

 آنوسائل نجات محمديان نگاشتيم واضح است كه ه چه تاكنون راجع بآناز 
اساس و باطل است و هيچكس  بيان پرست بتوسائل و طرق نجات مانند وسائل و طرق 

براي مطالعه كنندة محترم واجب .   نخواهد آوردبه دستباتخاذ آن وسائل نجات خود را 
ها آننجات خود پيش كشيده است فوراً دست از  براياست كه اگر وسائل سابق الذكر را 

بكشد و طريقي اختيار كند كه مؤدي به هالكت نباشد بلكه به حيات جاوداني منتهي 
را براي نجات ما آماده كرده است اي  شكر خداي مهربان و رحيمي را باد كه طريقه.  شود

رديد و سعادت  سالك گردد وارث نجات خواهد گآنكه هر كسي از هر قوم و طايفه در 
 مسبوطي شرح بطورما طريقة مزبوره را در قسمت آينده .   يار خواهد ساختبه خودرا 

 .خواهيم داد
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  قسمت چهارمقسمت چهارم
  كند ميوسائل نجاتي كه انجيل پيشنهاد 

 و ساير آن بر تعليمات قرآن نسبت كه تعليمات انجيل و آيات باهرات به همان
جاتشان را كه براي ناي  م وسيله و طريقه نسبت هبه همانكتب مذهبي ترجيح دارد، 

يعني وسائل نجات در دين .   اديان مذكوره ترجيح دارد از طرق و وسايل نجاتدهد مي
وسائلي كه خارج از ) 2(ست و  اوسائلي كه قابل قبول عقل) 1(اسالم بر دو قسم است

 اآن رولي اگر درست در قسمت دوم دقت شود هر ذي حسي بطالن .  ست اقوة عقل
تقدس و عدالت الهي و هم مخالف انصاف و  و تناقض اينب زيرا كه مكند ميتصديق 

؛ بنابراين متمسك شدن كند نميبعالوه تغييري در قلب انسان هم ايجاد .  عقل انسانيست
 در صفحات قبل اقامه آن راچون مفصالً دالئل .  سازد مي وسائل نجات را فراهم نبه اين

كه انجيل براي تحصيل اي  ولي طريقه.  الئل بيشتري نيستيمكرده ايم محتاج باقامة د
آاليش  بي هم موافق عدالت و رحمت الهي است و هم قلب طاهر و دهد ميعليم تنجات 

  . عاجز استآنآنقدر هم عاليست كه عقل انسان از درك كنه .  كند ميرا در انسان ايجاد 

اي  كتاب ارائه دهيم طريقهخوانندگان محترم اين ه هيم بخوا مي كه ما اي طريقه
نفر عالم و فيلسوف پيدا نشده است زيرا عقل هيچ بشري به  است كه از نتايج افكار يك

هيم خوا ميكه اي  طريقه.   كه بتواند راه ارشاد را به اين نهج نشان دهدرسد مي مرتبه نآن
 طريقه نه  اين-در هيچ يك از مذهب ماقبل نداشته استاي   سخن برانيم هيچ سابقهآناز 

طريقة مزبور را خداوند .  شود مي و نه در هيچيك از كتب پيدا آندر كتاب بودا، نه در قر
به ه :آنولي قبل از .  در انجيل مقدس بيان فرموده است چنانكه مذكور خواهد شد

  .كنيم مي براي توضيح مطلب اضافه م خدا مبادرت ورزيم چند نكته را كالتوضيح
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  ء گناهكار و مورد غضب الهي استانسان بدون استثنا -

چنانكه از آيات كتاب مقدس ثابت كرديم تمام مردم در حضور پروردگار عاصي 
به ة افكار و خياالت ناشايسته و هم در ظاهر به واسطيعني هم در باطن .  و گناهكارند

در نبايد از نظر دور كرد كه بدترين و منفورترين چيز .   اعمال ناپسنديده گناهكارندعلت
.  نظر خدا گناه است و بدان لحاظ شخص گناهكار هرگز راهي بسوي خداوند ندارد

زيرا غضب خدا از آسمان مكشوف «: نويسد مي 18آية 1  باببه روميانچنانكه در رسالة 
و در باب » . راستي را در ناراستي بازميدارندي كه بر هر بيديني و ناراستي مردمانشود مي
اهل تعصب كه اطاعت راستي ه و اما ب«: مكتوب است 9و  8 از همان رساله آية 2
مطيع ناراستي ميباشند خشم و غضب و عذاب و ضيق بر هر نفس بشري  بلكه كنند مين

 مسطور 31 و 27 آيات 10عبرانيان باب ه و نيز در رسالة ب.  »شود ميكه مرتكب بدي 
.  » فرو خواهد بردران ابلكه انتظار هولناك عذاب و غيرت آتشي كه مخالف«: گشته است

ه و در رسالة ب» . خداي زنده چيزي هولناك استبه دستافتادن «: نويسد مي 31در آية 
 از اعمال شريعت هستند زير ي كهزيرا جميع آنان«: ست ا مكتوب10 آية 3غالطيان باب 

ي كتاب ها هست هر كه ثابت نماند در تمام نوشت املعون: ست العنت ميباشند مكتوب
: ست ا مكتوب11 و 10  آية 2 ب در رسالة يعقوب باايضاً.  »ها را بجا آردآن شريعت تا

 زيرا او كه باشد ميزيرا هر كه تمام شريعت را نگاهدارد و در يك جزو بلغزد ملزم همه «
پس هر چند زنا نكني اگر قتل كردي از شريعت .  گفت زنا مكن نيز گفت قتل مكن

 است كه هرگاه آدمي مرتكب يك گناه عمدي توضيح اين آيات اين.  »تجاوز نمودي
م است شخصي لمس.  گردد در حضور خدا همان معصيت تجاوز از تمام شريعت است

كه عمداً سر از يكي از فرامين الهي باز زد، در موقع فرصت احكام ديگر را نيز زير پا 
ر خدا قبيح و در نظاي  اندازهه ايد گناه بفرم ميبدين لحاظ است كه كالم خدا .  گذارد مي

 و مستوجب هالكت شود ميناپسند است كه با يك گناه انسان مورد غضب الهي واقع 
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غضب الهي گرفتار گشت و از ه  يك گناه ببه علت، چنانچه حضرت آدم گردد ميابدي 
  .بهشت بيرون افكنده شد

   كه خود را از نتايج وخيم گناه خالص كندتهيچكس قادر نيس -

گناهان  خود را از مؤاخذة تواند نمي كتاب مقدس كسي  آيات باهراتبنابرپس 
: شود مي يافت 16 باب دوم آية به غالطيان در رسالة آنخود خالص كند چنانچه شاهد 

ه ايمان به ب بلكه شود مياما چونكه يافتيم كه هيچكس از اعمال شريعت عادل شمرده ن«
 به مسيح و نه از اعمال  عيسي ايمان آورديم تا از ايمانبه مسيحعيسي مسيح ما هم 

زيرا كه از اعمال شريعت هيچ بشري عادل شمرده نخواهد .  شريعت عادل شمرده شويم
يعني اگر بالفرض انسان تمام فرايض و احكام را بجا آورد باز در نزد خدا داراي .  »شد

د خود را خالص كند و آن همه انجام وظايف كفارة توان ميچنان مرتبتي نيست كه 
 چنين اشاره 10 و 9 آيات 17مسيح در انجيل لوقا باب .   باشدتواند نمياو گناهان 

.  گمان ندارم؟   از اينكه حكمهاي او را بجا آوردكشد مي غالم منت آنآيا از «: كند مي
غالمان : ايد عمل كرديد گوئيد كه  مأمور شدهي كههمچنين شما نيز چون بهر چيز

 8 و 7 آيات 49و در مزمور » .واجب بود بجا آورديمچه بر ما آنمنفعت هستيم زيرا كه  بي
 به خداو كفارة او را .  هيچكس هرگز براي برادر خود فديه نخواهد داد«: مكتوب است

و نيز .  » رسيدتوان ميهاست و ابداً بدان نبزيرا فدية جان ايشان گران .  نخواهد بخشيد
ود زيرا كه شخص را چه س«: ايدفرم مي مسيح 37 و 36 آيات 8در انجيل مرقس باب 

يا آنكه آدمي چه چيز را بعوض ؟  دارد هرگاه تمامي دنيا را ببرد و نفس خود را ببازد
پس انسان مالك چيزي نيست و هرگز مصدر چنان كار بزرگي » جان خود بدهد؟

و اگر تمام تملك و دارائي خود .  ة آن گناهش بخشيده شودبه وسيل بشود كه تواند نمي
ن دا انفاق كند و آنچه كه مقدور است انجام دهد باز با وصف اين بر پاك كردرا در راه خ

 و سبب كند مي توبه و انابه موقعي مورد قبول پيدا . خود از گناه قادر نخواهد گرديد
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حسب  ايمان كامل داشته باشد و اين بركفارة مسيحه  كه شخص تائب بگردد مينجات 
بلي رفع گناه ديگران كار هيچ بشري .   پرداخت آن خواهيمبه ذكركالم خداست كه بعد 

ت كه انجام آن به هيچ انساني مفوض  اسبزرگاي  اندازهه نيست زيرا كه كفارة گناهان ب
  .نشده است

  خداوند، عيسي مسيح را كفارة گناهان قرار داد -

 گناه را  استستهتوان مي و نستخوا ميمقتضاي عدالت خودش نه خداوند نظر ب
 كفايت استدالالتي شد و باز هم به قدرو در اين باب سابقاً .  بول عفو نمايدكفارة مق بي

از يك طرف .  از روي مضامين كتب مقدسه مطلب را در آتيه روشن تر خواهيم ساخت
هم خداوند نظر به مقتضاي رحمت خود نخواست كه انسان در گناه هالك شود، پس 

براي بخشايش گناهان آنها قرار داد، اي  هديد و كفاراي   بندگان گناهكار خود چارهبراي
يعني از كلمة ازليه كه از ازل نزد خدا بود و عبارت از مسيح بود مجسم گرديده در ميان 

عين عبارت كالم خدا را از انجيل يوحنا باب اول .  حوزة اجتماع بشري عيان شد
ة به واسطهمه چيز .  در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود«: آوريم مي شاهد 3الي 1 آيات

كولسيان باب ه در رسالة ب» .او آفريده شد و بغير از او چيزي از موجودات وجود نيافت
زادة تمامي  و او صورت خداي ناديده است نخست«: مكتوب است چنين 15اول آية 
كه فروغ جاللش و خاتم «: مكتوب است 3آية 1  باببه عبرانياندر رسالة .  »آفريدگان

 ن رااكلمة قوت خود حامل همة موجودات بوده، چون طهارت گناهه  و بجوهرش بوده
و در انجيل يوحنا باب .  »ء در اعلي عليين بنشستايبر راست كبه دستاتمام رسانيد ه ب

و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و «:  نوشته شده است14اول آية 
در ميان ما ساكن «تعبير لفظ .  »ر يگانة پدرراستي و جالل او را ديديم جاللي شايستة پس

عيسي ه  كه جسم انساني را موقتاً مانند لباسي براي خود قبول كرد و باين است» گشت
فليپيان ه صوري مانند بشر بود، چنانچه در رسالة بمسيح مسمي گشت و از حيث صفات 
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بر بودن را كه چون در صورت خدا بود با خدا برا«:  مسطور است7 و 6 آيات 2باب 
را پذيرفت و در شباهت مردمان  غنيمت نشمرد، ليكن خود را خالي كرده صورت غالم

  ».شد

  مسيح معصوم و داراي جنبة الهي بود -

هر چند كه مسيح از حيث شكل و قيافه و بعضي صفات ظاهري مانند انسان بود 
وجود بود ولي در يك نقطه حد فاصلي بين او و بشر همواره در مدت حيات بشريتش م

مسيح بالمره از گناه مبرا بود و در مقام طهارت و .  گناهي او بود و آن عصمت يعني بي
 ي كه كه آن جسمدانستاين نكته را هم بايد .  عصمت در اولين درجة كمال زيست كرد

مسيح براي خود قبول كرد مانند ابدان ساير مردم قبول نكرد، يعني مجسم شدن او در 
جيب معجز آسائي را داشت كه از اول آفرينش هيچ سابقه نداشته لباس بشريت طرز ع

  . اعجاز بدون پدر از بطن مطهر مريم تولد يافتبه طريقمسيح .  است

گناهي مسيح از آيات بينات انجيل معين و معلوم  عصمت و طهارت و كمال و بي
نيم خوا مي خطاب مسيح را به يهوديان 46 آية 8مثالً در انجيل يوحنا باب .  گردد مي

و نيز در رسالة اول پطرس »  ملزم سازد؟به گناهكيست از شما كه مرا «: ايدفرم ميچنانكه 
و در .  »كه هيچ گناه نكرد و مكر در زبانش يافت نشد«: مكتوب است 22 آية 2در باب 
اي  زيرا رئيس كهنه«: مكتوب است 26 اية 7 و باب 15 آية 4 باب به عبرانيانرسالة 

مثال ما ه  در هر چيز باي آزموده شده بلكه تواند همدرد ضعفهاي ما بشود،يم كه نراند
آزار و  بيزيرا كه ما را چنين رئيس كهنه شايسته است قدوس و «: و نيز.  »بدون گناه

كولسيان ه  در رسالة بايضاً.  »عيب و از گناهان جدا شده و از آسمانها بلندتر گرديده بي
 يعني سرّ مسيح كه در وي تمامي خزائن حكمت و «:مكتوب است 9 و 3ت  آيا2باب 

و در .  »كه در وي از جهت جسم تمامي پري الوهيت ساكن است«.  »علم مخفي است
عيسي بدو «:  مذكور است9 آية 14 و باب 23 آية 8 و باب 6 آية 14انجيل يوحنا باب 
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و .  »آيد مية من نوسيلبهيچكس نزد پدر جز .  من راه و راستي و حيات هستم: گفت
  :عيسي بدو گفت«: و نيز.   هستمد اما من از باالباشي ميپائين  از شما:  گفتايشان را«: نيز

 مرا ديد پدر را ديده ي كهكس؟  اي ام آيا مرا نشناخته فيلپس در اين مدت با شما بودهاي 
 10 در انجيل يوحنا باب ايضاً» ما نشان بده؟ه پس چگونه تو ميگوئي پدر را ب.  است

به ورم هرگاه آ وليكن چنانچه بجا مي«.  »من و پدر يك هستيم«: ايدفرم مي 38 و 30آيات 
آوريد باعمال ايمان آوريد تا بدانيد و يقين كنيد كه پدر در من است و من  مي ايمان نمن

 ايشانند آنكه پدران از «: مكتوب است 5 اية 9 باب به روميانهمچنين در رسالة .  »در او
سم شد كه فوق از همه است، خداي متبارك تا ابداالباد مسيح بحسب جو از ايشان 

  .»آمين

گناه زيسته و اعلي مرتبة  بيبنا به آيات فوق مسيح تنها شخصي است كه در عالم 
نظر به آنكه مسيح هم جنبة انسانيت و هم جنبة الوهيت داشته .  الوهيت را پيموده است

.  براي گناهكاران به او بخشيده شده استاست، پس تنها قدرت و لياقت كفاره شدن 
ة محبتي كه نسبت به گناهكاران داشت بر صليب داد تا به واسطمسيح جان خود را  عيسي

به مردم را از قيد گناه خالص كند و و در عوض آنها جان خود را در صليب نهاد و 
 باالي اقه در با تألمات شديد و دردهاي فوق الطدار كشيده شد وه  يهوديان بدست

مدفون شدن در روز سوم از قبر برخاست و چهل روز بعد از  از پس.  صليب جان بداد
صعود و قيام مسيح در گذارشات .  آن در حضور شاگردان خود به آسمان صعود كرد

ة همين به واسطمسيح  عيسي.  مكتوب استاناجيل اربعه و باب اول اعمال رسوالت 
 گنهكار فارة مقبول درگاه خداوند شود و بندگان كنستا ديد توهائي كهزحمات و سختي

 گناه رهائي بخشد و آنها را مالك حيات جاويد و سعادت را از قيد زحمات و پاداش
را از   ناتواني و عجز آن زحماتبه علتولي نبايد تصور كرد كه مسيح .  ابدي گرداند
يرا نجات بشر بسته پايان او سبب قبول اين گونه مرگ شد ز بيمحبت  بلكه يهوديان ديد،

شود چنانكه در انجيل يوحنا   از اكثر آيات كتب مقدسه معلوم ميو اين فقره.  بدان بود
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را سد و من پدر شنا ميچنانكه پدر مرا «: ايدفرم مي خود مسيح 18 و 15 آيات 10باب 
گيرد   از من نميآن راكسي «: و نيز.  »سم و جان خود را در راه گوسفندان مينهمشنا مي
اين .   بازگيرمآن را بنهم و قدرت دارم آن راقدرت دارم كه .   مينهمآن رالكه من خود ب

 و انجيل متي باب 11 آية 18همچنين در انجيل يوحنا باب .  »حكم را از پدر خود يافتم
آيا .  شمشير خود را غالف كن«: پطرس گفته استه  خود مسيح ب54 و 53 آيات 26

 الحال از متوان مينآيا گمان ميبري كه «: و نيز»  است ننوشم؟ دادهبه منجامي را كه پدر 
ليكن ؟   من حاضر سازدبرايدوازده فوج از مالئكه  پدر خود درخواست كنم كه زياده از

  .  » بشود؟بايست مي ندر اين صورت كتب چگونه تمام گردد كه همچني

  جنبة الوهيت و انسانيت هر دو براي منجي الزم است -

 كه هم جنبة آن استند كه الزمة شخص منجي باتمام معني كلمه پوشيده نما
 الزم است تا آنكه شافع و آن برايجنبة انسانيت .  انساني داشته باشد و هم روحاني

م نجابه امنجي از احوال بشر مطلع گردد و عدالت را با كفاره شدن براي گناهان آنها 
ل شود را خود براي خاطر آنها متحميعني زحمات و تمام مصيبتها و آالم موت .  رساند

جنبة الوهيت از آن لحاظ براي منجي .  ها فراهم سازدآنتا آنكه نجات واقعي را براي 
ر خود را انجام دهد و  كه بتواند در درگاه خداوندي با كمال شايستگي كاآيد ميالزم 

ات تأمل مورد قبول پيدا كند، تا آنكه زحمات و مرگي كه در راه نجشفاعتش بال
قدر و قيمت را نزد خدا پيدا كند كه براي كفاره بودن  گناهكاران كشيد و چشيد آن
بنابراين اگر مسيح فقط در مرتبة بشريت بود و داراي مقام .  گناهكاران جهان كافي باشد

 در حضور خدا ستتوان مي و چطور داشت ميالوهيت نبود با ساير پيغمبران چه تفاوت 
نفر منجي كامل را كه دو  ولي چون مسيح تمام شرايط يك؟  دشفاعت گناهكاران را بكن

اشت جنبة الوهيت و انسانيت است دارا بود، مسئلة مهم نجات دقسمت مهم و عمده 
  .صورت پذير شد
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  وسيلة نجات بر حسب انجيل مرگ مسيح است -

ه شود، وسيلة نجات كه از براي دانست كه مسلم آن استغرض از اين بيانات 
يعني هر .  گشته، همان مرگ و زحمات مسيح است الغير از طرف خدا مقررگناهكاران 

د و او را كفارة كافي براي گناهان ر ايمان آوبه اوصليب مسيح باشد و ه كس معتقد ب
 و براي خاطر مسيح شفقت گردد ميخود بداند، جميع خطايا و معاصيش بخشيده و عفو 

اين مژدة .  شود مياني را مالك  و حيات جاودگردد ميو محبت الهي شامل حالش 
 باب به قرنتيان چنانكه در رسالة دوم گردد ميعجيب در طي بيانات انجيل شريف واضح 

 با خود ن رااي اينكه خدا در مسيح بود و جهنيع«: مكتوب است چنين 21 و 19 آيات 5
 ماه  بديشان محسوب نداشت و كالم مصالحه را بايشان را و خطاياي داد ميمصالحه 

زيرا او را كه گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وي عدالت خدا «: و نيز.  »سپرد
 تصريح 29 در يوحنا باب اول آية ي كهقراره و يحيي در خصوص مسيح ب.  »شويم
جانب او ه فرداي آنروز يحيي عيسي را ديد كه بو در «: دارد مي چنين اظهار كند مي
و همچنين اشعياء نبي كه .  »دارد مي برن راادا كه گناه جهاينك برة خ:  پس گفتآيد مي

كفاره شدن مسيح و نجات دادن بشر از ه  راجع بزيسته ميچند صد سال قبل از مسيح 
ليكن او غمهاي ما را بر خود گرفت و «: گناه در كتاب خود چنين نبوت كرده است

مت كشيده و مضروب و دردهاي ما را بر خويش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زح
 13 آية 3 باب به غالطيانو در رسالة .  )4 آية 53اشعياء نبي باب .(»مبتال گمان برديم

مسيح ما را از لعنت شريعت فدا كرد چونكه در راه ما لعن شد چنانكه «: مكتوب است
مرگ و ه و خود مسيح راجع ب.  »ست هر كه بر دار آويخته شود املعون: مكتوب است
 گناهكاران بسپارد به دست نجات را ببيند تا كليد بايست مي ي كهشدايدزحمات و 

 خون من اين است «: مرقوم است28 آية 26گوئي فرمود چنانكه در انجيل متي باب پيش
و نيز در .  »شود مي آمرزش گناهان ريخته به جهتدر عهد جديد كه در راه بسياري 

 زيرا كه پسر انسان نيامده تا مخدوم شود«: ايدفرم مي مسيح 45 آية 10انجيل مرقس باب 
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و در رسالة اول پطرس .  »تا خدمت كند و تا جان خود را در راه بسياري فدا سازدبلكه 
زيرا كه مسيح نيز براي گناهان يكبار زحمت كشيد يعني «: مكتوب است 18 آية 3باب 

رد ليكن بحسب  م بحسب جسمي كهعادلي براي ظالمان، تا ما را نزد خدا بياورد، در حالت
براي «: ست ابو مكت7 و 6و در رساله به افسسيان باب اول آية .  »روح زنده گشت

ه ستايش جالل فيض خود كه ما را به آن مستفيض گردانيد، در آن حبيب كه در وي ب
و در رساله .  »ايم سبب خون او فديه يعني آمرزش گناهان را باندازة دولت فيض او يافته

كم شد بر ك خطا حيه  بهمچنان كهپس «: مكتوب است 19 و 18 آية 5  باببه روميان
يك عمل صالح بخشش شد بر جميع مردمان ه جميع مردمان براي قصاص، همچنين ب

 ملزم گرديد همينطور هم به گناهيعني همانطور كه با يك گناه بشر .  »براي عدالت حيات
 26 اية 9 باب به عبرانيانله و در رسا.  با يك شخص كامل بسياري عادل شمرده شدند

 كه او از بنياد عالم بارها زحمت كشيده بايست ميزيرا در اين صورت «: مسطور است
.  »را محو سازد قرباني خود گناهه  شد تا بره االن يك مرتبه در اواخر عالم ظاباشد، لكن

يرا ز «:شود  يافت مي19 و 18و شاهد اين در رسالة اول پطرس رسول باب اول آيات 
ايد نه به چيزهاي فاني  ايد از سيرت باطلي كه از پدران خود يافته دانيد كه خريده شده مي

  .»داغ يعني خون مسيح عيب و بي بيبخون گرانبها، چون خون برة  بلكه مثل نقره و طال

  نجات تنها در مسيح است -

 ،دگرد مية مسيح حاصل به وسيل ي كهاز آيات مذكورة فوق براي استدالل نجات
كه بايد از ي  كه تمامي زحمات و عقوبات و مؤاخذاتشود ميحقيقت واضح اين 

 آيد مسيح بر خود قبول فرمود و بجاي گروه خطاكاران مورد مصيبت به عملگناهكاران 
پس از دفن از قبر قيام كرد و بدين سبب .  ردو زحمت واقع گشت و در باالي صليب م

 از بازخواست و مؤاخذه و از عذاب جهنم انسان راكفارة كافي براي گناهان بشر گشت و 
غرض اصلي هم از .  پذيرد مينرهانيد و به ايمانداران سعادت ابدي داد كه هرگز زوال 
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ظهور مسيح همين بوده است كه جهت بندگان گنهكار پريشان روزگار مژدة نجات آورد، 
نبود اي  كار خارق العادهتوعيظ و تعليم بپردازد زيرا وعظ و نصيحت و تعليم ه كه بآننه 

و رسالت انبيا هم فقط براي تعليم دادن مردم .  مدآ و از عهدة پيغمبران و حواريون برمي
 گناهكار و برايو امر نجات و كفاره شدن .  راه حق بوده است الغيره ها بآنو دعوت 

كدام چعهدة هيرهاندن آنها از هالكت ابدي به هيچ يك از انبياء تفويض نشده بود و از 
 مسيح سپرده شد زيرا او از دايرة به دستاين امر خطير .  آمد مياز انبياء اولوالعزم بر ن

اگر درست در كيفيت و احوال .  بشريت بيرون و در الوهيت و مراتب روحانيت باقي بود
حيرت انگيزتر و بزرگتر از وقايع ظهور مسيح و زحمات اي  عالم تدقيق شود هيچ واقعه

با ظهورش انواع الطاف الهي بر ساحت اين جهان و .   و صعود او نيستو مرگ و قيام
ساكنانش پرتو افكند و با قيامش دل اموات و مردگان وادي گناه زنده گشت و از هالكت 

حتي آنكه مرگ و قيام مسيح بر .  ابدي بيرون جستند و به آب زندگاني حقيقي رسيدند
نظر .  تجديد و تجليل عالم گرديده استطبق آيات باهرات كالم مقدس باعث و بنياد 

به اين جميع انبياء در ايام سلف دربارة ظهور و نجات مسيح پيش گوئيها كرده و خلق را 
 اين به حقيقتهر كس كتب انبياء سلف را تصفح كرده باشد .  اند همستحضر ساخت

 بيان موضوع پي برده است چنانكه در فصل سوم از باب دوم كتاب ميزان الحق مفصالً
  .گرديده است

نجات مسيح مختص يك قوم يا يك قبيله نيست بلكه براي همه كس  -
  است

آب حياتيست كه .   مختص يك قوم يا يك قبيله نيستبخشد مي مسيح ي كهنجات
د از آن بياشامد، حتي توان مي و همه كس ن استابراي جميع بني نوع بشر در جري

ي گناه ها ه چشمة نجات بنوشد و لكآن از بزرگترين خطاكاران را نيز فرصتي هست كه
 جمله در رسالة اول آنشواهد اين فقره در كتاب مقدس است و از .  خود را بدان بشويد
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زيرا خدا واحد است و در ميان خدا و «: مكتوب است 6 و 5 آيات 2تيموتاؤس باب 
فدا داد، انسان يك متوسطي است يعني انساني كه مسيح باشد، كه خود را در راه  همه 

لكن اگر «: مكتوب است 7و در رسالة اول يوحنا باب اول آية .  »شهادتي در زمان معين
خون پسر او  نمائيم چنانكه او در نور است با يكديگر شراكت داريم، و ميدر نور سلوك 

 3 آية 2 در همان رساله در باب ايضاً.  »سازد ميعيسي مسيح ما را از هر گناه پاك 
 به جهت گناهان ما و نه گناهان ما فقط بلكه به جهت اوست كفاره و«: مكتوب است
اي جان من خداوند را «: سرايد مي 3 و 2 آيات 103و داود در مزمور .  »تمام جهان نيز

 و آمرزد ميمتبارك بخوان، و جميع احسانهاي او را فراموش مكن كه تمام گناهانت را 
:  مذكور است18ب اشعياء نبي باب اول آية و در كتا.  »بخشد ميهمة مرضهاي تو را شفا 

اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفيد خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ «
و نه «: ست ابو مكت12 آية 9عبرانيان باب ه و در رسالة ب.  »باشد مانند پشم خواهد شد

اقدس داخل شد و مكان  همرتبه فقط ب خون خود، يكه  بلكه بها هخون بزها و گوساله ب
يك ه از آنرو كه ب«: مكتوب است 14 آية 10و در همان رساله باب .  »را يافت فدية ابدي

  .» كامل گردانيده است تا ابداالبادن را آقرباني مقدس

 آورده و تمام مقدمات و مبادي كار را به عملچه الزمة نجات بوده مسيح آنلهذا 
 در اديان و مذاهب متفرقه ي كهپيروي از اصولپس براي طالبان نجات .  فراهم كرده است

  ه الزم نيست و شخص براي نجات خود مثالً نبايد به اين معتقد باشد كاند هدرست كرد
كي خود را از لوث گناه خالص كند و چند كار خير و انفاق در راه خدا بنمايد تا اند

شر بتواند خود را  كه بندارديعني چون امكان .  آنكه در نجات مسيح شركت پيدا كند
گناه نگاهدارد و در مدت عمرش خطائي از او سر نزند، بنابراين خداوند راه  كامالً بي

ي دروني خود اگر ها حلي در پيش پاي ما نهاده است كه با وجود همة گناهان و ناپاكي
  .چشمة حيات جاوداني خواهيم رسيدبه سر خط منسلك شويم آنه را برويم و در آن را
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  د به اين نجات برسدتوان مياز راه ايمان انسان  -

 اگر كسي قلباً و واقعاً به مسيح  يعنيشود مية ايمان حاصل به وسيلنجات فقط 
اعلي مرتبة الوهيت و شافع خود بشناسد و معتقد ه ايمان آورد و او را فرزند خدا و ب
است و  باشد در اين جهان كشيده هرچهي گناه را ها باشد كه عيسي مسيح بازخواست

 قبول كرده به خودبراي نجات گناهكاران مصيبتها ديده و بليات كشيده و مرگ صليب را 
ة به وسيل اين است معني ايمان به مسيح و است وو بعد از دفن قيام نموده، نجات يافته 

ة به وسيل و گردد ميزاد  و از قيد گناه آشود ميهمين ايمان است كه شخص رستگار 
چنانچه اين مژده در انجيل يوحنا .  شود مي عادل شمرده تعاليخداي مسيح در حضور 

 اينقدر محبت نمود كه پسر ن راازيرا خدا جه «: تصريح شده است36 و 16 آيات 3باب 
و .  »يگانة خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد هالك نگردد، بلكه حيات جاوداني يابد

و .  »ماند مينخواهد ديد، بلكه غضب خدا بر او را  مان نياورد حيات به پسر ايكه آن«: نيز
پس اي برادران «: گويد مي 39 و 38 آيات 13پولس حواري در اعمال رسوالن باب 

به و .  شود مي از آمرزش گناهان اعالم به شماوساطت او ه عزيز، شما را معلوم باد كه ب
 موسي ه شريعتب ي كه، از هر چيزشود ميد عادل شمرده رة او هر كه ايمان آووسيل
:  تأييد شده است31 آية 16و باز در اعمال رسوالن باب » .يد عادل شمرده شويدستاننتو

  .»ات نجات خواهيد يافت مسيح ايمان آور كه تو و اهل خانهوند عيسي به خدا«

در همان كتاب .  مسيح است  كه يگانه وسيلة نجات خداوند عيسيشود ميثابت 
وي ايمان آورد ه  كه هر كه بدهند مييع انبياء بر او شهادت جم«: نويسد مي 43 آية 10با 
 24-20 آيات 3 باب به روميانو در رساله .  » خواهد يافتن راااسم او آمرزش گناهه ب

اعمال شريعت هيچ بشري در حضور او عادل شمرده نخواهد ه از آنجا كه ب«: مرقوم است
دون شريعت عدالت خدا ظاهر  گناه است، لكن الحال بندانستشد چونكه از شريعت 

ة وسيلب يعني عدالت خدا كه دهند مي شهادت آنچنانكه تورات و انبيا بر .  شده است
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زيرا كه هيچ تفاوتي .   ايمان آورندي كهمه و كل آنان هعيسي مسيح است بهه ايمان ب
عادل  او مجاناً به فيضو .  باشند  و از جالل خدا قاصر مياند ه، زيرا همه گناه كردتنيس

ه در  در همان رسالايضاً.  »كه در عيسي مسيح استاي   بوساطت آن فديهدنشو ميشمرده 
 ن راا عمل نكند بلكه ايمان آورد به او كه بيديني كهو اما كس«: نويسد مي 5 آية 4باب 

بنابراين براي تحصيل نجات تنها .  »شود ميشمارد، ايمان او عدالت محسوب  عادل مي
  .كفاره بودنش كافي است و به مسيحايمان 

  تفاوت اين ايمان با ايمان اسالمي  -

اين ايمان با ايمان اسالمي كه فقط صورت ظاهر دارد يعني عبارت از تقرير و 
يعني مسيحي .   است، تفاوت فاحش داردآن قرندانستاعتراف به اسالميت و بر حق 

  :ايدفرم ميوص حقيقي بايد مطابق ايمان خود عمل كند، چنانكه سعدي در اين خص

  قدم بي   كه اصلي ندارد دم                   قدم بايد اندر طريقت، نه دم 

ئي در اذهان ندوانيده است، ها ه پاكي دروني ريشدارددر اسالم باطن مفهومي ن
شناسائي مسيح و هم دوست ه ولي ايمان در مسيحيت ايمان قلبي است كه هم منوط ب

هم حس توبه و انابة واقعي را در درون ايمان آورنده بر ايمان مسيحي .  داشتن او است
عالوه بر اينها ميل و .  افروزد انگيزد و هم نايرة محبت الهي را در كانون سينة او مي مي

يحي قوتي است باطني و سم، زيرا ايمان كند مي قوة انجام اوامر الهي را در شخص زياد
 و بيجان جاي ميگيرد و او را از هوسهاي الهي كه توسط مسيح از عالم باال در روح انسا

شخصي كه به .  انگيزاند  و حب الهي را در درونش سخت برميدارد ميهواهاي نفس باز
 و كامالً سلوك ظاهرش با روية سابق تفاوت كند مياين درجه ايمان برسد قلب ماهيت 

 و ايدنم مي و در راه حق سلوك شود ميچنين شخصي داراي قلب پر محبتي .  كند مي
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اين موضوع را .  شود ميرت و خوشي دائمي را مالك سم و گردد ميحافظ احكام خدا 
  .در فصل آتيه بيشتر شرح خواهيم داد

  ايمان حقيقي كدام است؟ -

  هه و فهميده باشد كه گناهان او تا چدانست بايد آورد مي ايمان به مسيح ي كهكس
تعال است و بايد اعتراف كند كه ست و بسبب آنها مستحق غضب قادر م اازه بزرگاند

 تقرب پيدا كند به خدا تواند نمي هرگز خود بهباطنش آنقدر ناپاك و كثيف است كه خود
 قوت و قدرت هم نيست كه بتواند باطن خود را از آلودگيها و آنو في نفسه داراي 

 قلباً از عالوه بر اين فقره بايد.  ي كثيف گناه طاهر سازد و از بازخواست رها شودها هلك
دار و متأسف باشد و بايد نيز به اين نكتة اساسي و اصلي  داشتن گناهان بزرگ غصه

متوجه باشد كه گناهان او باعث مرگ مسيح شده است و مسيح با لطف و محبت 
 نسبت به بشر داشت، عقوبات گناه را بر خود متحمل شد تا آنكه بني نوع ي كهكران بي

ه  بي كه در ايمان حقيقي تضمين شده است، بنابراين كساناينها همه.  بشر را خالص كند
 ي و هنوز اين شرايط در ايشان جمع نيست داراي ايمان حقيقاند هدرك اين مطالب نرسيد

يكي از .  ايمان چنين شخصي ايمان تقليدي آبا و اجدادي و ارثي است.  اند هنگرديد
ه و خدا را قلباً تناه اكراه داش كه شخص طبعاً از گآن استعالمات ايمان محكم و واقعي 

پشيماني از اعمال بايد با محبت خدا توأم ؟  ندامت و پشيماني يعني چه.  دوست بدارد
ي گذشتة خود پشيمان شد و فهميد كه گناه يعني چه، ها ه از كردي كهگردد، يعني كس

 استآن پس بهتر .  پرستد  و با تمام دل خدا را ميگردد ميفوراً قلبش جايگاه خدا 
بگوئيم كسي كه از روي صميميت پشيمان و نادم از اعمال گذشتة خود شد، خود را فوراً 

  . كدام استآن استپس معلوم شد ايماني كه نجات موقوف به .  كند ميتسليم خدا 

  



 128 

  ايمان حقيقي متضمن توبه است -

 نظر به اينكه توبة واقعي منوط به ايمان واقعي است، در همه جاي انجيل هم لفظ
 15مثالً در انجيل مرقس باب اول آية .  بينيم ميتوبه و ايمان را توأم و مرادف يكديگر 

ست، پس توبه كنيد و به  اميگفت وقت تمام شد و ملكوت خدا نزديك«: مكتوب است
شاگردانش ه  خود مسيح ب47 آية 24و در انجيل لوقا باب .  »انجيل ايمان بياوريد

ه  و آمرزش گناهان در همة امتها ببه توبهع كرده موعظه و از اورشليم شرو«: ايدفرم مي
» چه كنيم كه نجات يابيم؟«: كنند ميدر يكجا يهوديان از پطرس سؤال .  »نام او كرده شود

: گويد مي مندرج است بديشان داده 38 آية 2 در اعمال رسوالن باب ي كهپطرس جواب
 آمرزش گناهان تعميد گيريد و تبه جهاسم عيسي مسيح توبه كنيد و هر يك از شما به «

 مرقوم 21 آية 20 ب در همان كتاب باايضاًو .  »عطاي روح القدس را خواهيد يافت
وند ما عيسي مسيح به خداو به يهوديان و يونانيان نيز از توبه بسوي خدا و ايمان «: است

  ».مداد ميشهادت 

   كار خداست،ايمان حقيقي و توبه -

و قوت نيست كه از خود آن ايمان و توبه را تحصيل انسان داراي آن استطاعت 
ة به وسيلنمايد، بلكه الزم است كه خدا به او كمك نمايد و آن نيز بخاطر كفارة مسيح 

روح القدس در قلب هر كسي كه مواعظ انجيل را شنيده باشد و يا با تفكر مطالعه نموده 
.  گردد مي اين فقره ثابت كنيم مي  ذيالً استشهادي كه، چنانكه از آياتآيد مي به عملباشد 

زيرا خداست كه در شما بر «: مكتوب است 13 آية 2فيليپيان باب ه از جمله رسالة ب
و در انجيل يوحنا .  »كند مي ايجاد به عملحسب رضامندي خود هم اراده و هم فعل را 

آن  كه به اين استعمل خدا : عيسي در جواب ايشان گفت«:  مذكور است29ية  آ6باب 
: ستب ا مكتو2 آية 12 باب به عبرانيانو در رسالة .  » او فرستاد ايمان بياوريدي كهكس

 آن خوشي كه به جهت عيسي نگران باشيم كه ينسوي پيشوا و كامل كنندة ايمان يعو ب«
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 راست به دستحرمتي را ناچيز شمرده متحمل صليب گرديد و  بيپيش او موضوع بود 
:  بيان گرديده است18 آية 11يز در اعمال رسوالن باب و ن.  »تخت خدا نشسته است

الحقيقه خدا به امتها نيز  دكنان گفتند فييچون اين را شنيدند ساكت شدند و خدا را تمج«
او «: نويسد مي 31 آية 5 در همان كتاب باب ايضاً.  »توبة حيات بخش را عطا كرده است

دهنده ساخت تا اسرائيل را توبه و را خدا بر دست راست خود باال برده سرور و نجات 
  .»آمرزش گناهان بدهد

  ي هرگز از جانب خدا نيستايمان بي -

، ارادة ازلي بر اين قرار گرفته گردد ميچنانكه از آيات كالم خدا محقق و ثابت 
.  هركس نجات يابد و زندگي جاويد داشته باشد بلكه است كه هيچكس هالك نگردد

يك قوم و طايفه ندارد بلكه كافة ه مان به مسيح اختصاص ببنابراين نجات حاصلة از اي
شاگردان خود امر داد تا ه بدين سبب كه مسيح ب.   شريكندآنانام و تمام مخلوق در 

 كه خدا مايل بوده است و شود مياز مراتب مزبوره ثابت .  انجيل را به همه كس برسانند
 نجات و انجيل مسيح را شنيده و مايل است كه توبه و ايمان را در دل هر كس كه مژدة

 طالب نجات گرديده باشد بگذارد و بدين وسيله انسان را در ملكوت خود شريك و
ي از خود ايمان بيبنابراين توبه و ايمان از اعمال و شؤنات الهيه است و .  سهيم سازد

ي را نصيب هيچكس نكرده است و هيچ مخلوقي را براي آتش ايمان بي و خدا ،انسان
  . و مخالفت دارداينبم نيافريده است، زيرا همچو عملي با عدالت و رحمت الهي تجهن

 فاعل مختار گردانيد و او را قدرت نيك و بد داد، انسان رانظر به اينكه خدا 
ة روح القدس در درونش داخل شده به وسيلد احساسات مقدس الهيه را كه توان ميانسان 

و خبر نجات مسيح التفاتي نكند و پيروي مسيح است، خاموش گرداند و به مژدة انجيل 
ست در خود راه ندهد و ميل خدا را كه مبني  ارا ننمايد و ايمان و توبه را كه پاية نجات

پس اگر به هالكت ابدي گرفتار گردد تقصير با كسي .  بر نجات او است قبول ننمايد
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هيد خوا ميو ن«: كند ميه تقصير با خود اوست چنانكه مسيح نيز به اين نكته اشار.  نيست
 37ة  آي23و نيز در متي باب ) 40 آية 5انجيل يوحنا باب (.  »نزد من آئيد تا حيات يابيد

اي اورشليم، اورشليم «: ايدفرم مي مخاطب ساخته ن استااورشليم را كه كنايه از يهودي
ع كنم، مثل قاتل انبياء و سنگسار كنندة مرسالن خود، چند مرتبه خواستم فرزندان ترا جم

و در اعمال .  » و نخواستيدكند ميي خود را زير بال خود جمع ها ه جوجي كهمرغ
دل و گوش ه اي گردنكشان كه ب«: گويد مي استيفان به يهوديان 51 آية 7رسوالن باب 

كنيد؛ چنانكه پدران شما، همچنين  نامختونيد، شما پيوسته با روح القدس مقاومت مي
  ».اشم

و تحذيرات و اتمام حجتها اگر كسي به هالكت و عذاب گرفتار با اين اطالعات 
 و ها شود، تقصير با خود اوست نه با قسمت و تقدير چنانكه اغلب مردم تمام بدبختي

، حمل به تقدير و قسمت كنند مي خود براي خود فراهم ي كهتقصيرها و ناماليمات
الت و رحمت خدا مطابقت لهذا مقصود انجيل هم در اينجا كامالً با عد.  نمايند مي
  .كند مي

 گويد مييعني .  خالف تعاليم انجيل داردر تعليمي بآندر مسئلة اعتقاد و ايمان قر
هد برساند كه خوا مي.   قرار داده استايمان بيخدا بعضي را با ايمان و بعضي را 

ي نصيب و قسمت دستة اخير شده است و به هيچوجه امكان ندارد روزي هم ايمان بي
و جهنم را اصالً خداوند به اين مقصود آفريده .  ا در صف ايمانداران قرار بگيرندآنه

:  كهمكتوب استاست كه آنها را در آنجا مأوي و مسكن دهد چنانچه در سوره االنعام 
را خدا بخواهد ه يعني هر ك.  »من يشاء اللّه يضلله و من يشاء يجعله علي صراطٍ مستقيم«

.  هآن را او را در دهد ميراه راست بياورد قرار ه را بخواهد به  ك و هركند ميگمراه كند، 
من يعدي اللّه فهو المهتد و من يضلل فاولئك هم «: و نيز در سوره االعراف مذكور است

را راه نمايد خدا پس ه يعني هر ك.  »الخاسرون و لقد ذرانا لجهنم كثيراً من الجن و االنس
 آفريديم ي كهمراه كند پس ايشان زيان كارانند و بدرسترا گه او راه يابنده است و هر ك
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و در بيان و ثبوت مطلب مزبور در كتاب .  ن رااما براي دوزخ بسياري از ديوان و آدمي
حق تعالي «:  حديثي از امام محمد باقر روايت شده است كه236حق اليقين صفحة 

 و آفريده است خلقي گردد مي ايمان كه هرگز از ايشان زايل نبرايآفريده است خلقي را 
 و خلقي را در ميان اين دو حالت آفريده گردد مي كفر كه هرگز از ايشان زايل نبرايرا از 

 ايشان براياگر خواهد تمام كند از .  است و به بعضي از ايشان ايمان را سپرده است
ا مناط اگر اين حديث ر.  »كند مي و اگر خواهد كه سلب كند از ايشان سلب كند ميتمام 

بينيم هم رحمت و هم عدالت  اعتبار قرار بدهيم و درست در حكمت آن دقت كنيم، مي
ست  اولي چون عدالت و رحمت خدا يكي از مسلمات و بديهيات.  گردد ميالهي باطل 

و از صفات غير قابل انفكاك الهي است، بدين لحاظ احاديث مزبوره را بايد باطل بدانيم 
  . بيهوده و پوچ بپنداريمن رااو اصوالً عقايد مسلمان

  اند هرا نشنيد انجيل هائي كهعاقبت آن -

 در مدت عمر خود مژدة انجيل ي كهخدا به آن كسان: حاال اگر كسي سؤال كند كه
 كه اند هرا نشنيده و از مسبب نجات يعني مسيح خبري ندارند و فرصتي هم پيدا نكرد

اب قطعي اين است كه چون خدا در كالم  اوالً جو.نمايد ميمخبر گردند، چه نوع رفتار 
ر عارف  ه جواب صريحي داد ولي بهتوان ميبه اين مطلب نكرده است، ناي  خود اشاره

و خداشناس واضح است كه البته خدا در مورد ايشان به عدالت رفتار خواهد كرد و 
 كه انستديك مطلب ديگر را نيز بايد مسلم .  پاداش اليقة ايشان را با عدالت خواهد داد

 از احكام الهي چندان اطالع نداشته و پيغمبران كمتر در ميان ايشان ي كهخدا بين اشخاص
 پيغام  در هر زمان با پيغمبران و مرسلين خدا محشور بوده و ازهائي كه تا آناند هظهور كرد

اي  ، تفاوت كلي خواهد گذاشت و مؤاخذهاند ه خدا را دريافتآنها مطلع گرديده و مقصود
چنانكه مسيح در انجيل لوقا .  از طبقة اخير خواهد كرد، از طبقة اولي نخواهد نمودكه 

 و دانست ارادة موالي خويش را ي كهاما آن غالم«: ايدفرم مي 48 و 47 آيات 12باب 
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اما آنكه .  خود را مهيا نساخت تا به ارادة او عمل نمايد، تازيانة بسيار خواهد خورد
 عطا ي كههركسه و ب.  ضرب كند، تازيانة كم خواهد خورده كارهاي شايستة دانستنا

زياده شود از وي مطالبه زيادتر گردد و نزد هر كه امانت بيشتر نهند از او بازخواست 
 و احكامي كه به آنها داده به شريعتالزم است كه خدا نسبت .  »زيادتر خواهند كرد

لة رساه باي  ست مراجعها در تأييد همين مطلب خوب.  ها مؤاخذه نمايدآناست از 
 بدون شريعت گناه ي كهزيرا آنان«: تر گردد  شود، تا موضوع روشن12 آية 2روميان باب 

ه با شريعت گناه كنند از شريعت بر ايشان حكم كيهالك شوند و آنانكنند به شريعت نيز 
ني اطالع بوده ولي چون داراي وجدان يع بي از شريعت الهي ي كه يعني آنان.»خواهد شد

 و البته مورد مؤاخذه واقع اند ه، در صورت تخلف گناه كرداند هشريعت انصاف و عقل بود
ولي نه مورد بازخواست شديد يعني آن بازخواستي كه از شنوندگان و .  خواهند گشت

  .شود ميمطلعين از كالم و شريعت الهي 

 نظر به اينكه كسي نيست كه در تمام مدت عمر خود بر طبق انصاف و عقل
 شنيدن براي و فرصتي اند هسلوك و رفتار كرده باشد، آناني هم كه از كالم الهي دور ماند

پس چون آنها هم گناهكاراند بايد به مسيح متوسل .  ستنديتقصير ن بيارادة خدا نداشته، 
 را اگر الغير اين ترتيب راه ديگريند تا از گناه رهائي پيدا كنند وشوند و ايمان بياور

پس كالم مسيح كه در .  غضب الهي گرفتار خواهند گشته گيرند، ب  پيشبخواهند در
: ايدفرم مي مسطور گرديده از دو حيث جامع و درست است چنانكه 36 يوحنا آية 3باب 

را  آنكه به پسر ايمان آورده باشد حيات جاوداني دارد و آنكه به پسر ايمان نياورد حيات«
خالصه راه نجات اوست و بس و حقيقت .  »اندم ميغضب خدا بر او  بلكه نخواهد ديد

 و هرگز كسي با اعمال كند نمية او تقرب پيدا به وسيلهيچكس جز .  با اوست الغير
 و او را از شود ميفقط عدالت و تقدس مسيح وسيلة آزادي او .  شود ميخود رستگار ن

  .نمايد ميمؤاخذه و عقوبات خالص 
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 از قبيل آدم و نوح و ابراهيم و داود و اند هآمدانبيا و خداشناساني كه قبل از مسيح 
و با آنكه در آن اوان از نجات و كفاره شدن مسيح .  اند هغيره نجات خود را از مسيح يافت

ها مطلع گرديدند، آن نسلهاي بعد از ي كهبطورند علناً و صراحتاً مطلع شوند، ستتوان مين
 خبر ظهور مسيح را موقعي به آدم داد كه الً خدامث.  اطالع نبودند بيمعهذا چندان از او 

مرتكب گناه اوليه گرديد و همچنين به موسي و داود و ساير انبيا كه قبل از مسيح به 
تمام مراسم عبادت از قرباني گرفته تا كوچكترين طريقة عبادت .  نبوت مبعوث شدند

وضوع بر واقفان يهود همه اشاره به مسيح و ظهور او و قرباني شدن او بوده است و اين م
 از حقيقت مطلب در آن ي كهعليهذا كسان.  تورات و مطلعين از كالم خدا پوشيده نيست

بستند همين ايمان غائبانه آنها را  مي و اميد خود را به منجي آينده شدند ميزمان مطلع 
 و در انجيل يوحنا باب كند ميچنانكه مسيح صراحتاً به اين موضوع اشاره .  داد مينجات 

پدر شما ابراهيم شادي كرد بر اينكه روز مرا به بيند و ديد و شادمان «: گويد مي 56 آية 8
.  كه قبل از مسيح براي نجات مقرر بود بعد از مسيح هم همان بوداي  آن وسيله.  »گرديد

فقط يك .  يعني چه قبل از ظهور مسيح و چه بعد از ظهورش نجات در او بود و بس
 منجي به دستاوت زماني بود، يعني قبل از ظهورش نجات تفاوت داشت و آنهم تف

  .درسي ميم نجابه اده آم منجي به دستظهورش  از گرفت و بعد آينده صورت مي

   در مرگ مسيح مقرر داشتنجات راخدا بهترين وسيلة  -

آسانتر كه مستلزم مرگ و اي  اگر كسي احياناً سؤال كند كه مگر براي خدا وسيله
ط يشراه  نجات بشر را بستتوان مي، فراهم نبود و آيا نبود مين زحمات عيسي مسيح

 يكنفر معصوم نشود، جواب اين است كه اوالً به قتلديگري موقوف بدارد كه منتهي 
ر چيزي مشيتش تعلق گيرد  هي قادر متعال را آن قوت و قدرت عظيمي است كه بهاخد

.  في براي او مقرر نمايد و هيچكس را قدرت نيست كه حدود و وظايشود ميهمانطور 
يعني .  ولي در عين آنكه خدا را حد و نهايتي نيست باز با خودي خود محدود است
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گيرد كه با صفات ذوالجاللش تناقض داشته و  اينكه هرگز مشيت خدا بر چيزي قرار نمي
بنابراين مشيت ازلي خداوند كه در .   داشته باشدتباين كه با ذات اقدسش كند نميعملي 

تخالص و نجات نوع بشر قرار گرفته بود وسائلي را اتخاد كرد كه هم مطابق عدالت و اس
 خداوند نظر به عدالت و رحمت خودش ي كهدر صورت.  هم به مقتضاي رحمتش بود

 كه اين وسيله شود ميصليب و مرگ مسيح را براي نجات بشر مصلحت ديد، معلوم 
، بود مي آنبهتر از اي  زيرا اگر وسيله  .د تمام ترتيبات و وسايل نجات بوده استآمسر
ث وارد اسانده باشد، واال به حكمت او بحما شنه  براي نجات بآن را خداوند بايست مي
جدال منطقي آغاز كند و وسيلة نجات را االطالق  لهذا كيست كه با حكيم علي.  آيد مي

؟  كند ك درندك مي قاصرش حكم به عقل ي كهرده است با دليل و برهانكه او مقرر ك
ست از اسرار الهي كه عقل  ابديهي است كه نجات مقرره و مخصوصة به مسيح سري

.  ن استا كامل عاجز و حيربطور آنناقص و قاصر انسان از درك و فهم كيفيت و كميت 
د با فكر خود دريافت كند كه اين وسيلة نجات هم موافق توان ميذا انسان هولي مع

  .ات انسان است براي يافتن نجاتت و هم دافع احتياجالعد

   الهي در كفارة مسيح منظور بوده استعدالترحمت و  -

 قصور عقل و محدود بودن فكر ما زايل به علت وجود و ذات خدا ي كهجائآناز 
 و انسان شود مي عجز و قصور ما باطل نبه علت، همچنان حقيقت اين امر نيز گردد مين

ولي اگر وسائل نجاتي .   عقل خود بسنجد و قبول كندد وسيلة نجات مذكور را باتوان مي
بينيم هم  مي محمديان است، درست دقت كنيم آنرا كه معمول اغلب اديان مذكور در قر

.  كند ميمخالف و متناقض تقدس و عدلت الهي است و هم انسان را به ناپاكي ترغيب 
سان از نهم درون اوليكن با كفارة مسيح هم عدالت و هم رحمت الهي تأمين گشته و 

هيچكس شايستگي .  گردد مي و رفتار ظاهرش نيز شايسته و خوب شود ميناپاكي پاك 
 مگر آنكه متوسل به مسيح بشود و كفارة او را با ايمان قبول كند نميحضور خدا را پيدا 
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پس از اين راه عدالت الهي تأمين .  ة مسيحوسيلب مگر بخشد ميكند و گناه هيچكس را ن
كثرت محبتي كه به بني نوع بشر داشت ه از طرف ديگر چون مسيح نظر ب.  گردد مي

 و شدايد گرديد و جان خود را در راه بشر داد و چون اينهمه ها  مصيبتآنمتحمل 
يش گردي نيفشاند، بلكه موجب نجات تمامي ايمان براي و باليا بر دامن كها سختي

اين مسئله هم محقق .   نگرديده استعدالتي بيآورندگان گرديد، پس نسبت به مسيح نيز 
ص شود و در پرتو اعمال  از مؤاخذه خال استتوان ميي خود نبه خودبود كه انسان 

و چون خدا هم نظر به مقتضاي عدالت خود .   گردددوار ت مقدس خداساحه خويش ب
 كه نوع بشر در ستخوا مي خود نبه رحمت كرد و نظر تواند نميكفاره عفو  بيگناه را 

اه مرحمت فرزند يگانة خود را كه در مراتب و  گردد، لهذا از رور غوطهي گناه ها هلج
نجات  ارزاني داشت تا فدية گناهكاران گردد و ن استاشؤنات الهيه و جالل با او يكس

پايان الهي را محقق  بيآيا اين فقره محبت بيكران و لطف .  ايشان اهداء كنده  برا
 تا از تمامي نعمات شود مي كفاره شدن مسيح بيشتر معلوم آري محبت خدا از؟  دارد مين

ة مذكوره به وسيلتقدس و رحمت و عدالت الهي نيز .  و آفرينشهاي حيرت انگيزش
اطالع باشد از  بي هركس از اين فقره ي كهبطور.  بهتر از تمام وسائل مبرهن گرديد

  .عدالت و قدوسيت خدا كامالً اطالعي ندارد

  د عدالت و محبت خدا را درك كندتوان مييح  بر مسمؤمنفقط  -

 به نجات و كفارة مسيح ايمان بياورد و حس تنفر از گناه كه مولود همين ي كهكس
نهايت  بيبندد، ب به خدا در قلبش توليد گردد، و اميد و محبتش را كامالً ن استاايم

 قباحت  وگردد مي و در همة اطوارش تغييراتي كلي پديد شود ميحالت روحيش عوض 
پاداش معاصي ما خود را ه اه مصلوب شدن مسيح كه در مرتبة الوهيت بوده و ب از رگناه

ا قلباً شنيع رآنوقت است كه گناه .  گردد ميبراي مؤاخذه حاضر كرد، بر شخص مبرهن 
 خدا فرزند يگانة خود را ي كهدر صورت.  زدپرهي ميشمارد و از آن سخت  و قبيح مي
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لطمات و صدمات و حتي مرگ كرده باشد، آيا ديگر شكي ه  ببراي نجات بشر معروض
 و طالب نجاتشان دارد مينها را دوست آن كه خدا ماند ميبراي ايمان آورندگان باقي 

چه الزمة محبت آنمورد است زيرا خدا  بيشكايت متشكيان از خدا كامالً ؟  نيست
ن پسر عزيز خود فراهم  با فديه كردانسان رانوع بشر كرده است و نجات ه  بباشد مي

، به هيچوجه شكي در اند ه به فيض نجات رسيدي كهبديهي است كسان.  نموده است
ن انايرة اميد در كانون قلبشان هميشه فروز بلكه موضوع منجي يعني عيسي مسيح ندارند

اعتقاد چنين اشخاص روزبروز .  دارد مي  و ايمانداران را همواره مبتهج و مسرور نگهاست
  .كنند مي و با خوشي و سرور اوامر و احكام الهي را پيروي گردد مير محكمت

   رفع مرض گناهبرايخالصه نجات مسيح تنها دواي الهي است  -

كه كفاره و نجات مسيح از جملة اسراري است كه عقل از درك كم و كيف آنبا 
ح است كه ض وااند ه تعقل كردآنكي در اند  هي كسانه ك، لكن بن استا عاجز و سرگردآن

 است و براي اين تعاليوسايل مزبوره از هر جهت موافق ارادة قدوسيت و عدالت خداي 
است كه آدمي از عقوبات گناه رهائي يابد و هم در باطن پاك و هم در ظاهر پسنديده 

ه كفارة مسيح دوائيست كه حكيم علي االطالق از دارالشفاي توفيق خود خالص.  گردد
 از تعب و آن از قبول و توسل به به گناه كرده است تا مبتاليان براي گناهكاران تجويز

 آب حيات آب زندگاني ابدي و جاوداني.  رنج خالصي پيدا كنند و شفاي عاجل بيابند
چشمة آن راه پيدا كنند، عطش باطني به سرست و تشنگان اگر از راه مقتضي و صحيح ا

يات ابدي و جاوداني خواهند رفع خواهند ساخت و مالك ملك حاي  خود را با جرعه
اطالع هستند و از كيفيت عطش باطني  بي مرض دروني خود ز اي كهليكن كسان.  گشت

 صرف و عمر خود را در خواب غفلت تلف ، روزگار خود را به بطالتاند همستحضر نشد
.  براي اين طبقه آب حيات ناپيدا و كليد درهاي ملكوت آسمان مفقود است.  اند هكرد

 از امراض دروني خود مطلع گردد و عطش باطني را براي نجات احساس ي كهولي كس
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 آن آشكارا خواهد ديد و از نجات راكند و مسيح و نجاتش را بپذيرد، قوت و تأثير آن 
آب روح افزا و خوشگوار با شعف تمام نوشيده و آرامش و سكون و خوشحالي ماال 

 . مسيح را بيان خواهيم كرددر فصل سوم نتايج نجات.  كالم را خواهد يافت
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  فصل سومفصل سوم
  نتايج نجات مسيح

فضايل و نتايج مطلوبة نجات مسيح بحدي زياد و عالي است كه نه تنها در اين 
عالم بلكه در عالم باقي نيز مؤثر است يعني نتايج نجات مذكوره نتايج گناه را از بيخ و 

وهم و قوة كه در  رساند ميي  بجائرساند ميليه اات عبه مقامين را مؤمن و كند ميبن بر
بنابراين عقل انسان از درك كلية فضائل و محسنات و نتايج .  گنجد مدركة بشري نمي

 كه عيسي مسيح ن استانجات مسيح عاجز است و فقط در دار باقي و ملكوت آسم
 در اين عالم از نظر ما ناتي كه و تمامي فوائد و محسكند مي اسرار آشنا به اينين را مؤمن

مسلم است كه بيان كردن تمامي نتايج نجات مسيح از قوه و .  سازد ميهفته است عيان ن
 بيان كرد توان ميچه را كه آنقدرت و معلومات و اطالعات بشر خارج است و فقط 

چه از كالم آن اختصار بطورذيالً .  ست كه خدا در كالم خود بيان فرموده است اچيزي
  .كرد بيان خواهيم شود ميخدا مستفاد 

  ش گناهانشبخ -1
يعني اگر كسي قلباً به .  ن استانخستين نتيجة كفاره و نجات مسيح بخشش گناه

 و چون در فصل پيش اين مدعا شود ميمسيح ايمان آورده باشد تمامي گناهانش بخشيده 
د، مدلل گشت از توضيح زيادتري در آم به عمل از آيات كتب مقدسه ي كهاز استشهاد

را در اطراف كيفيت بخشايش گناه  مالحظاتاي   و فقط پارهكنيم مير اين مورد صرف نظ
: شود ميدر انجيل پنج مطلب راجع به بخشايش گناه يافت .  آوريم ميرشتة تحرير ه ب

اول عفو و رفع بازخواست؛ دوم جلب رضايت و لطف الهي؛ سوم تحصيل قوت و 
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به  شيطان؛ پنجم رسيدن حيات باطني و حب خداوندي؛ چهارم رهائي از تسلط گناه و
 هر به توضيح ميسر باشد ي كهجائآناينك تا .  ة حق اليقين كه حائز جالل ابديستدرج

  .يك مبادرت خواهيم كرد

  رفع بازخواست نتيجة بخشايش گناه است -1

اول ايمني و خالصي از بازخواست : غرض از بخشايش گناه دو چيز است
چنانچه در فصل اول نگاشتيم، .   عذاب اخرويدنيوي؛ دوم رهائي و ايمني از عقوبات و

كه همة اوقات آن و با گناه استتمامي دردها و مصائب و شدايد و حتي مرگ نيز نتيجة 
 و احياناً در قيد بازخواست و سازد ميبخشايش و عفو بازخواست را از شخص دور ن

هي واقع ها گا  و ايمان آورنده نيز در تحت تأثير بازخواستشود ميپرسش گرفتار 
بلكه اين نوع .  دانستتمام معني كلمه ه  بازخواست بآن را توان مي، ولي نشود مي

، زيرا شود ميبازخواستها موجب تحريك و ترغيب و حتي تربيت اشخاص ايماندار واقع 
انگيزد و اگر گاهي ما  ميپدر آسماني ما اگر براي اجتناب ما از عالئق دنيوي وسايلي را بر

جالل و سعادت ابدي ه ، براي آن است كه ما بدهد ميؤاخذات قرار را مورد بعضي م
 براي كه ما را حاضر آن استن نوع پرسشها و امتحانات براي يپس ا.  خود زودتر برسيم

 به اين نكتة باريك رسيده و اين فقره را كامالً ي كهكس.  دخول در عالم جاوداني كند
مرگ هم بيم و هراس ندارد و در كمال  استنباط نموده باشد، از زحمات و محن و حتي

ها را آنين است زيرا مؤمنمرگ في الواقع شربت .  كند ميابتهاج و سرور آنها را استقبال 
بيان و توضيح اين فقره را به .  رساند ميزودتر به مقصد و آرامگاه باقي و پايندة خود 

قدمات و مراتب فوق بنابر م.  كنيم مين بحث آنداريم و زيادتر در  آينده محول مي
زحمات دنيوي در معني زحمت نيست زيرا اگر با شرايطي كه ذكر شد توأم باشد، 

ولي كلية عقوبات و عذابهاي اخروي با قبول كفارة مسيح .  موجب آسايش خواهد گرديد
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ين به مسيح اندكي از آنها را هم مؤمن، و گردد ميو ايمان آوردن به او رفع و ناپديد 
  .نخواهند ديد

ه  مثالً در رساله بشود مياز خالل كلمات و بيانات انجيل اين مسئله روشن 
مسيح ما را از لعنت شريعت فدا كرد؛ چونكه در «:  مذكور است13 آية 3غالطيان باب 

 آنيعني .  ست هر كه بر دار آويخته شود املعون: مكتوب استراه ما لعنت شد چنانكه 
 بيايد، به عمل از راه شريعت در حق گناهكاران بايست مي ي كهها و مؤاخذات بازخواست

باب  اين در.  ين خود نموده استمؤمن قبول كرده و رفع زحمت از به خودمسيح همه را 
و تا پسر او را از آسمان انتظار «: نويسد مي 10در رسالة اول به تسالونيكيان باب اول آية 

و .  »رهاند كه ما را از غضب آينده مييعني عيسي .  شيد كه او را از مردگان برخيزانيدكِبِِ
خون او عادل ه پس چقدر بيشتر االن كه ب«:  مذكور است9ة  آي5روميان باب ه در رساله ب

 آية 8و در همان رساله باب » ة او از غضب نجات خواهيم يافت؟وسيلبشمرده شديم، 
و خود .  » در مسيح عيسي هستندي كهپس هيچ قصاص نيست بر آنان«: نويسد مياول 

آنكه به پسر ايمان آرد بر او حكم نشود، «: ايدفرم مي 18 آية 3مسيح در انجيل يوحنا باب 
اسم پسر يگانة خدا ه  آنكه ببه جهت.  اما هر كه ايمان نياورد االن بر او حكم شده است

:  ميگويمبه شماآمين آمين «: ايدفرم مي 23 آية 5 و در همان انجيل باب.  »ايمان نياورده
فرستندة من ايمان آورد حيات جاوداني دارد و در داوري ه كه كالم مرا بشنود و بهر 

  .»حيات منتقل گشته استه ، بلكه از موت تا بآيد مين

  لطف الهي نتيجة بخشايش گناه است -2

 كفاره شدن مسيح به علت كه بازخواست و مؤاخذه ماند نميديگر شكي باقي 
 و انوار گرداند ميي را بدين وسيله شامل حال خود  لطف الهه و ايمان آورندشود ميرفع 

تابد و از قيود شيطاني مستخلص و آزاد  قدرت و قوت و حيات از عالم علوي بر او مي
ولي چنانكه شخصي هم مريض باشد و هم مديون، اگر بالفرض قرضش را .  گردد مي
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بخشايش و چنان هم.  بتواند ادا كند دليل بر اين نيست كه مرضش را هم رفع كرده است
، زيرا مرض باطني هنوز باقي كند نميخالصي از بازخواست براي تحصيل نجات كفايت 

شخص عطا ه  نيز بايد رفع كرد تا آنكه درون پاك و مصفا گردد و قوتي بآن رااست و 
شود كه قلباً خدا را دوست بدارد و در اجراي احكام او نهايت دقت و مواظبت را داشته 

يعني في .  شود ميست كه به عيسي مسيح آورده  اايماني آنينها منوط به تمام ا.  باشد
 و هم عنايت رود ميالواقع با ايمان آوردن به مسيح هم بازخواست و مؤاخذات از بين 

 انسان راآري گناه چنانكه سابقاً بيان گرديد باطن .  گردد ميرباني شامل حال شخص 
ولي شخص   .سازد ضب پروردگار مبتال ميغه ب و شخص را كند ميكثافت  از ناپاك و پر

ن ا از غضب الهي در امآيد مي كه از قيد هر پليدي و كثافتي توسط مسيح بيرون مؤمن
.  ، زيرا خدا براي خاطر مسيح مرحمت را از ايمان آوردندگان دريغ نخواهد كرداست

.  لهي را نداردت مقدس است و از خود شايستگي ساح ار و ناپاكالبته انسان طبعاً گنهكا
 او گرديده و لهذا آن مسيح پيدا كرده آن طهارت و تقدس از اي كه به عالقهه ولي نظر ب
.  تگي حضور خدا را پيدا كرده است پاك و عادل و كامل گرديده و شايسدر مسيح

و «:  بدين طريق مسطور گرديده است5 آية 4 باب به روميانچنانكه اين معني در رساله 
شمارد، ايمان او   عادل مين راادين ايمان آورد به او كه بي بلكه مل نكند، عي كهاما كس

: مكتوب است 21 آية 5 باب به قرنتيان در رسالة دوم ايضاًو .  »شود ميعدالت محسوب 
و .  »زيرا او را كه گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت، تا ما در وي عدالت خدا شويم«

 همان رساله 2 از باب 19 و 13اله به افسسيان و آيات  از باب اول رس6 و 5نيز آيات 
كه ما را از قبل تعيين نمود تا او را پسرخوانده شويم، بوساطت عيسي مسيح «: گويد مي

 مستفيض آنبرحسب خوشنودي ارادة خود براي ستايش جالل فيض خود كه ما را به 
 ا كه در آنوقتمشي ليكن الحال در مسيح عيس«.  »)ي مسيحنيع( حبيب آنگردانيد در 
پس از اين به بعد غريب و اجنبي نيستيد، .  ايد خون مسيح نزديك شدهه دور بوديد، ب

  .ابلكه هموطن مقدسين هستيد و از اهل خانة خد
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ايمان آورد و تسليم او شود مفهوم آيات فوق اين است كه هر كه به مسيح 
 2 اول پطرس رسول باب  در رسالةايضاً.  شود ميرضامندي و عنايت حق شامل حالش 

وقت از رحمت آنسابقاً قومي نبوديد و االن قوم خدا هستيد؛ «:  مسطور است10آية 
ه نيم كه بخوا ميباز در موارد ديگر از انجيل .  »ايد محروم اما الحال رحمت كرده شده

پس مانند برگزيدگان مقدس و محبوب خدا، احشاي «: نويسد مي 12  آيه3ولسيان باب ك
  .» مهرباني و تواضع و تحمل و حلم را بپوشيدرحمت و

 تحصيل قوت باطني نتيجة بخشايش گناه است -3

قيد ه  و انسان بشود ميفي گناه منت چنانچه نور توفيق الهي در درون انسان با بار
ة ايمان به به وسيل، هم چنان شود مي و در تحت تسلط گناه واقع آيد مياسارت شيطان در

 و او را از سازد ميمت الهي، باطن ايمان آورنده را از سر نو مشتعل مسيح اشعة انوار رح
 حيران آن كه خود از وجود شود مي و قوت عظيمي به او عطا كند ميخواب غفلت بيدار 

نتيجة اين تغيير روحيات و پيدا شدن قوة نو در دل انسان اين است كه شخص .  شود مي
، و گردد ميارش مطابق اراده و احكام الهي  كه رفتكند ميجانب حق هدايت ه را طوري ب

 13كولسيان باب دوم آية ه مثالً در رساله ب.  اين فقره نيز در انجيل خبر داده شده است
و شما را كه در خطايا و نامختوني جسم خود مرده بوديد، با او زنده «: مرقوم است

 2به افسسيان باب همچنين در رساله .  »رزيدآمگردانيد، چونكه همة خطاياي شما را 
نيد، زيرا كه ما را نيز كه در خطايا مرده بوديم با مسيح زنده گردا«: نويسد مي 6 و 5آيات 

در مسيح عيسي  آسماني و با او برخيزانيد و در جايهاي.  ايد محض فيض نجات يافته
 پس اگر« :  مذكور است17 آية 5 باب به قرنتيان لحاظ در رسالة دوم به همين.  »نشانيد

چيزهاي كهنه درگذشت؛ اينك همه چيز تازه .  استاي  كسي در مسيح باشد، خلقت تازه
زيرا كه فيض «: مكتوب است 12 و 11 آيات 2و در رساله به تيطس باب .  »شده است

 كه بيديني و كند ميخدا كه براي همة مردم نجات بخش است، ظاهر شده ما را تأديب 
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ديشي و عدالت و دينداري در اين جهان زيست شهوات دنيوي را ترك كرده با خردان
  .»كنيم

  .رهائي از تسلط شيطان نتيجة بخشايش گناه است -4

 تغيير شخص آن و كند مية عفو گناه تغيير پيدا وسيلبچنانكه ظاهر و باطن انسان 
، همچنان صاحبان ايمان بدان وسيله از قيد گرداند ميرا شايستة حضور خداي مقدس 

 شواهدي در انجيل دارد ،اين فقره.   شيطان نيز خالص خواهند شدتسلط گناه و حكم
زيرا «: نويسد مي 18 و 17 و 14 و 8 و 6 آيات 6 باب به روميانكه از آن جمله در رساله 

 كه انسانيت كهنة ما با او مصلوب شد، تا جسد گناه معدوم گشته، ديگر دانيم مي اين را
 كه با او زيست دانيم ميرگاه با مسيح مرديم يقين پس ه«:  8آية .  »گناه را بندگي نكنيم

زيرا گناه بر شما سلطنت نخواهد كرد، چونكه زير شريعت «: 14آية .  »هم خواهيم كرد
يد، بود مياما شكر خدا را كه هر چند غالمان گناه «: 17ة آي.  »زير فيض نيستيد، بلكه

و «: 18 آية  ».ايد آن سپرده شدهايد كه به  صورت تعليم گرديده يكن االن در دل مطيع آنل
 خود 46 و 34 آيات 8و در انجيل يوحنا باب .  »ايد از گناه آزاد شده غالمان عدالت گشته

و در .  »گناه است غالم كند ميهر كه گناه : گويم  ميبه شماآمين آمين «: ايدفرم ميمسيح 
و در رسالة اول .  »پس اگر پسر شما را آزاد كند در حقيقت آزاد خواهيد بود« :36آية 

ت، زيرا كه ابليس س از ابليس اكند مي گناه ي كهو كس«: مكتوب است 8ة  آي3يوحنا باب 
و از اين جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابليس را باطل .  از ابتدا گناهكار بوده است

  .»سازد

 زحمات و به علتغرض از آيات فوق اثبات اين مطلب است كه عيسي مسيح 
يعني نه آنكه شيطان از .   ديد، ايمانداران را از تسلط شيطان خالص كردهي كصدمات

اش در ايمانداران چندان  وسوسه بلكه ،كشد ميدست  وسوسه نسبت به ايمان داران هم
 31 آية 12 موضوع خود مسيح در انجيل يوحنا باب به هميننظر .  تأثيري ندارد
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 »شود مين رئيس اين جهان بيرون افكنده  و االن استاالحال داوري اين جه«: ايدفرم مي
پس چون فرزندان «: مكتوب است 15 و 14 آيات 2 باب به عبرانيانو همچنين در رساله 

وساطت ه در خون و جسم شراكت دارند، او نيز همچنان در اين هر دو شريك شد تا ب
م را كه از ترس موت تما موت صاحب قدرت موت يعني ابليس را تباه سازد و آناني

كولسيان باب اول آيات ه لهذا در رساله ب  ».ند آزاد گرداندبود ميعمر خود گرفتار بندگي 
يد كه ما را اليق بهرة ميراث مقدسان رو پدر را شكر گذا«:  امر شده است كه14 الي 12

در نور گردانيده است و ما را از قدرت ظلمت رهانيده به ملكوت پسر محبت خود منتقل 
  .»ايم دية خود را يعني آمرزش گناهان خويش را يافتهساخت كه در وي ف

 اطمينان به حيات ابدي نتيجة بخشايش گناه است -5

 از لحاظ خوانندگان اين كتاب گذشت و تمام ي كهخالصه تمام نكات و مالحظات
سعادت ابدي مفصالً در اواخر كتاب خواهيم نگاشت، هم موقوف و ه چه كه راجع بآن

با مالحظة مراتب مذكور شخص ايمان آورنده .  ه بودن اوستمنوط به مسيح و كفار
قواي روح .   كه هيچ سابقه در عمرش نداشته استبيند ميتغييرات و تبديالتي در خود 

رو به اعتالء گذاشته، فكر روشن و متجدد در مطالب معنوي توليد شده، حس انزجار و 
به .  شود مييكوكاري فراوان پيدا تنفر از گناه شديد در انسان ظاهر و ميل به احسان و ن

  .دهد ميتمام تمايالت و خياالت دروني انسان حالت ديگر دست ه  ديگر بعبارت

 خالصة نتايج بخشايش گناه تولد تازه است -

، و تولد تازه شود ميخوانده » تولد تازه«اين تغيير و تبديل در اصطالح مسيحيان 
 آيات 3چنانكه در انجيل يوحنا باب .  ستيكي از شرايط اصلية دخول در ملكوت الهي ا

تو ه آمين آمين ب«: گويد مي مسيح با نيقوديموس مصاحبه دارد ي كه جائ6 و 5 و 3
و باز عيسي در .  » ديدتواند نمياگر كسي از سر نو مولود نشود ملكوت خدا را : گويم مي
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د نگردد ممكن اگر كسي از آب و روح مولو: گويم تو ميه آمين آمين ب«: جواب او گفت
جسم مولود شد جسم است و آنچه  از چهآن«: و نيز.  »نيست كه داخل ملكوت خدا شود
  .»از روح مولود گشت روح است

  آورد ميتولد تازه سكون قلب و شعف باطني  -

سوي خدا كه مولود ايمان به مسيح ه  تغييرات باطني و ميل بازگشت بآننتيجة 
ه  و وجد و شعف رو بشود ميدر قلب پيدا است، آرامش و سكون عجيبي است كه 

چنانكه در فصل اول بيان كرديم، گناه برعكس سبب عدم سكون و .  رود ميزيادي 
گناه ضد سكوت قلب است؛ گناه غارتگر متاع گرانبهاي شادي .  شود ميآرامش قلب 

 دهد و آدمي را از جادة صوابيمتاراج ه اه همه چيز خوب انسان را باست؛ باالخره گن
منتهي در رحمت الهي باز است و گناهكار .  دهد ميضاللت سوق ه منحرف كرده ب

د ارتباطي را كه قبل از ارتكاب گناه با خدا داشت مستحكم كند و عالقة باطني را توان مي
ه  رفته ب روابط برقرار گردد و آبي كهدر حالت.  با ايمان به مسيح مجدداً برقرار بدارد

ين است، شامل حال شخص گردد، ديگر مؤمن كه هميشه حافظ د و لطف الهيآيجوي باز
.  شود ميحدوث اين آرامي در قلب موجب ابتهاج و خوشي زيادي .  بيم و هراس ندارد
پس چونكه به ايمان عادل «: مكتوب است اول آية 5 باب به روميانچنانكه در رساله 

و خود مسيح .  » مسيحشمرده شديم، نزد خدا سالمتي داريم، بوساطت خداوند ما عيسي
: ايدفرم مي به شاگردان خود مكتوب است 27 آية 14چنانكه در انجيل يوحنا باب 

 دهد مينه چنانكه جهان .  دهم مي به شماگذرام؛ سالمتي خود را   شما ميبرايسالمتي «
 14 باب به روميان و در رساله . »دل شما مضطرب و هراسان نباشد.  دهم مي به شمامن 
عدالت و سالمتي و  بلكه زيرا ملكوت خدا اكل و شرب نيست،«: مكتوب است 17 آية

ليكن «:  نوشته شده است22 آية 5 باب به غالطيانو در رساله .  »خوشي در روح القدس
 ايمان و تواضع و  محبت و خوشي و سالمتي و حلم و مهرباني و نيكوئي وثمرة روح،
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بيائيد «: يدافرم مي خود مسيح 29 و 28ات  آي11 و در انجيل متي باب .»پرهيزگاري است
يوغ مرا .  باران و من شما را آرامي خواهم بخشيد كشان و گران نزد من اي تمام زحمت

م و در نفوس خود باشي ميدل   من تعليم يابيد زيرا كه حليم و افتاده از يريد و گبر خود
من «:  فرموده است10 و 9 آيات 10 در انجيل يوحنا باب ايضاًو .  »آرامي خواهيد يافت

.  در هستم، هر كه از من داخل گردد نجات يابد و بيرون و درون خرامد و علوفه يابد
آن كه بدزدد و بكشد و هالك كند؛ من آمدم تا ايشان حيات يابند و آن مگر آيد ميدزد ن

ية  آ4فيلپيان باب ه  مالحظه پولس حواري در رساله ببه همينو   ». زيادتر حاصل كنندرا
و .  »گويم شاد باشيد در خداوند دايماً شاد باشيد و باز مي«: گويد ميايمان آورندگان ه  ب4

آنگاه كليسا در تمام يهوديه و جليل و «: ست مكتوب ا31 آية 9در اعمال رسوالن باب 
القدس رفتار كرده،  ه تسلي روح و در ترس خداوند و بشدند ميبنا  سامره آرامي يافتند و

  .»دهم افزودن

  شناسائي محبت خدا -6

 خداست كه محبت، آيد مي به دستنتيجه و فيض ديگري كه از نجات مسيح 
يعني چنانكه سابق بيان كرديم .  يكي از نتايج بزرگش سكون خاطر و آرامي ضمير است

 و گرداند ميصدمات گناه نور توفيق الهي را در سراچة قلب انسان منطفي و خاموش 
 و شخص را مستحق آتش آورد مياشتعال ه ي و حب دنيا را ببرعكس نايرة خودپرست

ولي چون مسيح واسطه و شفيع كافي است باعث برقراري روابط بين .  گرداند ميجهنم 
القدس در درون انسان ساكن  ة روحبه وسيلمحبت خدا .  گردد ميگناهكار و خدا 

و اميد باعث «:  شده است اشاره5 آية 5 باب به روميانو اين مضمون در رساله .  گردد مي
 عطا شده به ماالقدس كه  ه روح زيرا كه محبت خدا در دلهاي ما بشود ميشرمساري ن

ليكن ثمرة «: ستب او مكت22 آية 5 باب به غالطيان و در رساله . »شده استريخته 
 محبت و خوشي و سالمتي و حلم و مهرباني و نيكوئي و ايمان و تواضع و ،روح
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 مسطور است اهل 19 آية 4 يوحنا باب ل در رسالة اوي كهطورب  .»ست اپرهيزگاري
نمائيم زيرا كه او اول ما را  ما او را محبت مي«: گويند ميايمان يكديگر را خطاب كرده 

 19 و 18 و 17ت  آيا3و باز در همين زمينه در رساله به افسسيان باب .  »محبت نمود
لهاي شما ساكن شود و در محبت ريشه تا مسيح بوساطت ايمان در د«: گفته شده است

كرده و بنياد نهاده، استطاعت يابيد كه با تمامي مقدسين ادراك كنيد كه عرض و طول و 
و عارف شويد به محبت مسيح كه فوق از معرفت است تا پر .  عمق و بلندي چيست

 طيانبه غال چنانكه در رسالة دهند مي به خداو مقام ابوت   .»اي خدشويد، تا تمامي پر
 شما ياهستيد خدا روح پسر خود را در دلهاما چونكه پسر «: مكتوب است 6 آية 4باب 

  .»يا ابا يعني اي پدر: كند ميفرستاد كه ندا 

، گردد مي و قلوب مملو از خوش شود ميين پر از محبت خدا مؤمن دل ي كهوقت
كيست كه ما « : ندگوي مي، نويسد مي 37 الي 35 آيات 8 باب به روميانچنانكه در رساله 

آيا مصيبت يا دلتنگي يا جفا يا قحط يا عرياني يا خطر يا ؟  را از محبت مسيح جدا سازد
 كه بخاطر تو تمام روز كشته و مثل گوسفندان ذبحي مكتوب استچنانكه ؟  شمشير
ة او كه ما را به وسيل، بلكه در همة اين امور از حد زياده نصرت يافتيم، شويم ميشمرده 
 را 37 آية 22 دارند امر مرقومة انجيل متي باب به خدا ي كهو نظر به محبت.  »نمودمحبت 

اينكه خداوند خداي خود :  گفتوي راعيسي «: نويسد ميم برسانند كه نجابه اند توان مي
 عمل هرچهايمان داران .  »امة دل و تمامي نفس و تمامي فكر خود محبت نم هرا به
 حب خدا در قلب صاحبان ايمان بيشتر رخنه هرچه و دكنن مي با اين محبت كنند مي
چنانكه مسيح در انجيل .  گردد ميها سهلتر آن براي حفظ و اجراي احكام الهي هم كند مي

  .»زيرا يوغ من خفيف است و بار من سبك«: ايدفرم مي 30 آية 11متي باب 

محبت زيرا همين است «: ست اكتوبم 3 آية 5و نيز در رسالة اول يوحنا باب 
 انسان راو اين محبت است كه .  »ستينو را نگاهداريم و احكام او گران خدا كه احكام ا

تعالي مشغول   كه با كمال صميميت و خوشي در امر عبادت باريدهد ميآن توانائي 
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باشد، زير عبادتي كه از روي محبت و صميميت نباشد و فقط از راه تعبد و تقليد باشد، 
 كه عبادت مسيحي دانستو اين نكته را هم بايد .  دة خدا نيستعبادت مقبول و پسندي

تنها منحصر به نماز و دعا و عبادت در كليسا نيست، بلكه او همة اوقات در عبادت 
مشغول است، زيرا باطنش هميشه متوجه خداست و خياالتش با ذكر و فكر و محبت 

  .خدا آميخته شده است

  كند مييد خدا اتكاء مطلق به او تولبه محبت  -

مثالً يكي .  چه را كه گفتيم اندكي از هزار بودآننتايج اين محبت بسيار است و ما 
 مانند فرزند مطيع و صابر تمامي مؤمناز نتايج گفتني اين محبت اين است كه شخص 

پس اگر از جانب خدا زحمتي براي انسان پيش آيد و .  كند مي واگذار به خدارا  امورش
 تمام مؤمنصرفة شخص ه  از روي حكمت و معرفت است و يقيناً بروي دهد،اي  حادثه
يكي از فوايد حكمتي باليا و مصائب مذكوره اين است كه آن بليات شخص را .  شود مي

از .   فكرش متوجه زخرفات و ماديات شودگذارد مي و ندارد مياز عالئق دنيوي دور 
 و آنوقت است گردد ميي طرف ديگر چنين شخصي بيشتر مشمول نعمات و بركات اله

 8 باب به روميانچنانكه در رساله .  آيد مي شخص پيش برايكه مراتب حق اليقيني 
پس به اين چيزها چه گوئيم، هر گاه خدا با ماست كيست «: مكتوب است 32 و 31آيات 

او كه پسر خود را دريغ نداشت بلكه او را در راه جميع ما تسليم نمود، ؟  ضد ماه ب
: گويد مي 23 داود هم در مزمور  » نخواهد بخشيد؟به ما وي همه چيز را چگونه با

و در مرتعهاي سبز مرا .   چيز نخواهم بودبه هيچمحتاج .  ست اخداوند شبان من«
 و بخاطر نام خود گرداند ميجان مرا بر.  كند مينزد آبهاي راحت مرا رهبري .  باندخوا مي
چون در وادي ساية موت نيز راه روم، از بدي .  نمايد ميراههاي عدالت هدايتم ه ب

.  ي تو مرا تسلي خواهد داددستبعصا و چو.  يت با من هسنخواهم ترسيد، زيرا تو
و اي  روغن تدهين كردهه  مرا بسر.  گستراني  من بحضور دشمنانم ميبراياي  سفره



 149 

.  ن خواهد بودهر آينه نيكوئي و رحمت تمام ايام عمرم در پي م.  ام لبريز شده است كاسه
 آيات اول و 27و همچنين در مزمور .  »و در خانة خداوند ساكن خواهم بود تا ابداالباد

خداوند ملجاء جان ؟  خداوند نور من و نجات من است؛ از كه بترسم «:گويد ميسوم 
اگر لشگري بر من فرود آيد، دلم « :ايدفرم مي 3 و در آية  »من است از كه هراسان شوم؟

  .»اگر جنگ بر من برپا شود، در اين نيز اطمينان خواهم داشت.  رسيدنخواهد ت

   براي لوازمات دنيويبه خداتوكل  -

ائل الزمة مسيحيت باشد، محقق است كه بر شخص ايمانداري كه داراي خص
قدر دوست داشته باشد كه پسر يگانة خود را براي نجات آن مخلوق خود را ي كهخدائ

 و با كند ميها را نيز فراهم آنيناً لوازم دنيويه و اسباب معشيت آنها به جهان بفرستد، يق
 و آسايش خود و اهل خانه اش آورد ميكه از كد يمين و عرق جبين نان خود را بيرون آن

ه و از پدر دانست، معهذا همة بركاتش را از جانب خدا كند ميرا با دسترنج خود فراهم 
« : نويسد مي 34 و 25يات  آ6جيل متي باب چنانكه در ان.  كند ميتشكر  آسماني خود

شاميد و نه انديشه مكنيد كه چه خوريد يا چه آاز بهر جان خود : گويم  ميبه شمابنابراين 
مرغان ؟  وراك و بدن از پوشاك بهتر نيستآيا جان از خ.   بدن خود كه چه بپوشيدبراي

 و كنند ميارها ذخيره دروند و نه در انب كارند و نه مي هوا را نظر كنيد كه نه مي
و كيست از ؟   بهتر نيستيدبه مراتبها آنآيا شما از .  پروراند شما آنها را مي آسمانيپدر

در ؟  يشيداند ميو براي لباس چرا ؟  تفكر بتواند ذراعي بر قامت خود افزايده شما كه ب
.  سندري كشند و نه مي نه محنت مي.  كنند ميي چمن تأمل كنيد، چگونه نمو ها سوسن
پس .  گويم سليمان هم با همة جالل خود چون يكي از آنها آراسته نشد  ميبه شماليكن 

، چنين بپوشاند، شود مياگر خدا علف صحرا را كه امروز هست و فردا در تنور افكنده 
پس انديشه مكنيد و مگوئيد چه بخوريم يا ؟  ايمانان آيا نه شما را از طريق اولي اي كم

ليكن اول .  باشند ه بپوشيم، زيرا كه در طلب جميع اين چيزها امتها ميچه بنوشيم يا چ
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پس در .   شما مزيد خواهد شدبرايملكوت خدا و عدالت او را بطلبيد كه اين همه 
بدي امروز براي امروز كافي .  انديشة فردا مباشيد زيرا فردا انديشة خود را خواهد كرد

  .»است

  توكل به خدا در زحمت و رنج -

يحي حقيقي بر اين است كه رنج و محنتي بر او طاري نخواهد گشت، سمتقاد اع
و كسي هم بدون علم خدا .  ن استاعلم و اطالع پدر مهربان او كه در آسمه مگر ب
 29 آيات 10باب چنانكه مسيح در انجيل متي .   اسباب اذيت او را فراهم سازدتواند نمي
كه يكي از آن و حال شود مي فلس فروخته نيكه آيا دو گنجشك ب«: ايدفرم مي 31الي 

 سر شما نيز شمرده شده ليكن همة مويهاي؟  افتد ميزمين نه حكم پدر شما به آنها جز ب
بنابراين مسيحي .  »سان مباشيد زيرا شما از گنجشگان بسيار افضل هستيدپس تر.  است

.  كند ميحمل حقيقي در اثناي درد و زحمت و در مواقع خطر و مصيبت با كمال شدت ت
 آيد مي  بر سر انسانهرچه كه معتقدند قيدة مسيحي مانند عقيدة آناني نيستو ايمان و ع

زيرا .   تدبيري كردتوان مي تغيير تقدير و قسمت نتقدير و قسمت شخص است و در
شمار حوادث، سكونت اختيار نموده  بيمسيحي در تمام مدت مصيبتهاي وارده و لطمات 

كه بر شخص مسيحي مطلب واضح آنبراي ؟  چرا.  كند مياري را و تحمل هرگونه فش
 و از كند مي فرزند خود را دوست بدارد، محبت ي كهاست كه خداوند او را مانند پدر

 به خدالغزد، بلكه اعتمادش  ي دنيوي نميها هاين جهت است كه در تحت تأثيرات صدم
 هك  مرقوم است11 و 6 و 5 آيات 12 باب به عبرانيانچنانكه در رساله .  گردد ميزيادتر 

 كه اي پسر من كند ميايد كه با شما چون با پسران مكالمه  نصيحتي را فراموش نموده«
 از او سرزنش يابي خسته خاطر مشو زيرا هر ي كهو وقت.  تأديب خداوند را خوار مشمار

.  تازيانه ميزنده ايد و هر فرزند مقبول خود را بفرم مي توبيخ دارد ميكه را خداوند دوست 
، اما در آخر ميوة عدالت نمايد ميليكن هر تأديب در حال نه از خوشيها بلكه از دردها 
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 باب به روميانو در رساله .  »آورد مي، بار اند ه رياضت يافتآن از ي كهسالمتي را براي آنان
 ي كهلدردهاي زمان حاضر نسبت به آن جال  كهدانم ميزيرا يقين «:  مرقوم است18 اية 8

 18 و 17 آيات 4 باب به قرنتيان و در رسالة دوم . »در ما ظاهر خواهد شد هيچ است
ست، بار جاوداني جالل  ااي كه اين زحمت سبك ما كه براي لحظهزيرا «: مكتوب است

 به چيزهاي ديدني، كنيم مين ما نظر ي كهدر حال.  كند ميرا براي ما زياده و زياده پيدا 
 و . »ست زماني است و ناديدني جاودانيچه ديدني اآنديدني زيرا كه بلكه به چيزهاي نا

اي «: گويد مي به ايمانداران خطاب كرده 12 و 2آيات 1 يعقوب در رسالة خود باب
 به خوشا.  ي گوناگون مبتال شويد، كمال خوشي دانيدها ه در تجربي كهبرادران من وقت

وده شد، آن تاج حياتي را كه خداوند  متحمل تجربه شود، زيرا كه چون آزمي كه كسحال
 آيات فوق زحمات اين دنيا در بنابر.  »به محبان خود وعده فرموده است خواهد يافت

  . هيچ استشود مية عيسي مسيح به ما عطا به وسيلمقابل نعماتي كه 

  ريا و حقيقي بيدعاي  -3
 دعاي ، نماز وآيد مي به عملنتيجة ديگري كه از قبول نجات و كفارة مسيح 

.  كند ميغل و غش قلب پر از محبت مسيحي تراوش  بيرياست كه از منبع  بيخالص و 
ست  او چون نماز مسيحي نماز دستوري و تقليدي و تعليمي نيست، بلكه نماز و دعائي

 و نماز آن نظر حد فاصلي بين ص است، از اين نقطهكه ناشي از اعتقادات باطني شخ
الفاظ اي  زيرا نمازهاي ملل مذكوره عبارت از دسته.  هستمعمولة مسلمانان و زردشتيان 

 اديان حفظ كنند و مكرراً تقرير آنمعينه و لغات مخصوصه است كه بايد آنها را پيروان 
مثالً در بعضي موارد الزم .   بياورندبه عملكنند و با تكاليف و رسوم متفاوت و مختلفه 

و در .   بلند كند و باز فرودآوردسوي آسمانه است كه شخص نمازخوان دستها را ب
خاك بمالد و ه بعضي موارد ركوع و سجود و قيام كند و در موقع سجود پيشاني را ب

باطن و ه مسلم است كه اين نوع عبادت نسبتي ب.  دعاي مخصوصي بخواند و قس عليهذا
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پذيري  كه نمازها را با لحن دلآنست، حتي  اقلب ندارد و همه سطحي و ظاهري
  .نند مثل اينكه آواز خوب وسيلة بزرگي است براي اجابت دعاخوا مي

 تسنياي  نماز مسيحي برخالف نماز سايرين، تابع يك مقررات و ترتيبات معينه
يك زمان و مكاني هم نگرديده است، زيرا نماز مسيحي روحي است يعني ه و محدود ب

 فرموده 24 و 23ية  آ4چنانكه خود مسيح در انجيل يوحنا باب .  شود ميدر روح ادا 
روح و ه  كه در آن پرستندگان حقيقي پدر را بن است، بلكه اآلآيد ميليكن ساعتي «: است

خدا .  زيرا كه پدر مثل اين پرستندگان خود را طالب است.  راستي پرستش خواهند كرد
  .»روح و راستي بپرستده  ببايد ميروح است و هر كه او را پرستش كند 

  بة با خداستدعاي مسيحي مصاح -

به است كه شخص نمازگذار با خدا اي  زلة مصاحبهبه منفي الحقيقه نماز مسيحي 
فا و صديق خود رازهاي نهفتة خود را باودوست ه  دوستي بهمچنان كه و آورد مي عمل

، همچنان شخص مسيحي دارد مينهد و پرده از روي مكنونات قلب خود بر در ميان مي
 و دردهاي دروني يا بيروني خود را بدو گويد مي به خداا احتياجات خود را در ضمن دع

و نيز حوائج روحية خود را نيز ضميمة درخواستهاي صميمانة خود .  نمايد ميافشا 
 و هميشه در مواقع وصول طلبد مي، و عنايت الهي را در طي مصاحبه از او نمايد مي

ن جهان كه او را از گناه عنايتي از طرف خدا و علي الخصوص براي فرستادن مسيح به اي
و اين تشكرات و سپاس گذاريها .  كند ميخالصي داده، شخص مسيحي شكرگذاري 

از اين لحاظ است .  كند مي كه روح القدس بدو تعليم و تلقين شود ميهمه با الفاظي بيان 
گوئيم دعا و نماز مسيحي در عالم معني و روح است و تابع رسوم و تقليدات و  كه مي
 مسيحيان معتقدند قلب كه مركز ترشحات روح ينيع.  نيستاي  ت مقررهتكليفا

ه به همين سبب است كه مسيح ب.  كند ميخداست، نماز و دعا را به ايشان تلقين 
شاگردان خود به تعليم دادن يك دعا مختصري اكتفا كرده است چنانكه در انجيل متي 
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كني مانند رياكاران مباش زيرا و چون عبادت «: ايدفرم مي 13 الي 5 در آيات 6باب 
 ايشان را ايستاده نماز گذارند، تا مردم ها هي كوچها هخوش دارند كه در كنايس و گوش

ليكن تو چون عبادت   .اند هگويم اجر خود را تحصيل نمود مي به شماهر آينه .  بينندب
نما، و  عبادت ن استاكني به حجرة خود داخل شو و در را بسته پدر خود را كه در نه

و چون عبادت كنيد مانند امتها تكرار .  پدر نهان بين تو، تو را آشكارا جزا خواهد داد
پس .  شوند ميسبب زياد گفتن مستجاب ه برند كه ب باطل مكنيد، زيرا ايشان گمان مي

كه از او سؤال آن، پيش از داند مي زيرا كه پدر شما حاجات شما را مثل ايشان مباشيد
اي پدر ما كه در آسماني، نام تو مقدس باد؛ ملكوت : به اينطور دعا كنيدپس شما .  كنيد

نان كفاف ما را امروز .   بر زمين نيز كرده شودن استاتو بيايد؛ ارادة تو چنانكه در آسم
و ما را در .  بخشيم  بده و قرضهاي ما را ببخش، چنانكه ما نيز قرضداران خود را ميبه ما

رير ما را رهائي ده، زيرا ملكوت و قوت و جالل تا ابداالباد از از ش بلكه آزمايش مياور،
اگر درست در آن دقت  يكه اين دعا مختصر و موجز است، ولبا آن» .آمين.  آن توست

ست و آنچه مورد  اطون زياديم كه همان چند كالم داراي معاني و شود ميشود، ديده 
 از اين دعا آن نيست كه به آن ولي مقصود.  احتياج انسان باشد در آنها مندرج است

 نمونه و سرمشق دعاهاي خود آن را كه آن استهميشه اكتفا كنند، بلكه غرض اصلي 
  . بياموزندآنسازند و طريق دعا كردن را از 

  دعاي مسيحي بايد شامل احتياجات ديگران هم باشد- 

 د و بلكهمسيحي حقيقي موظف است كه در دعا همسايگان و دوستان اقرباي خو
چنانكه در رسالة .  ته باشد، و براي همه كس دعاي خير كندهمه كس را در مد نظر داش

پس از همه چيز اول سفارش «:  مندرج است3 الي 1 آيات 2اول به تيموتاؤس باب 
 به جهت.   كه صلوات و دعاها و مناجات و شكرها را براي جميع مردم بجا آورندكنم مي

ا به آرامي و استراحت و با كمال دينداري و وقار پادشاهان و جميع صاحبان منصب ت
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.  اه است در حضور نجات دهندة ما خدد بريم، زيرا كه اين نيكو پسنديسربعمر خود را 
در  بلكه  هيچ چيز انديشه مكنيد،براي«: مكتوب است 6 آية 4و در رساله به فيلپيان باب 

و .  » خدا عرض كنيدهر چيز با صلوت و دعا، با شكرگذاري مسئوالت خود را به
ورزد، يعني چنانكه فرزند به   دعا اشتغال ميه  در كمال اميد و اطمينان بشخص ايماندار

پدر خود اعتماد دارد و از روي اعتماد و اطمينان درخواستهاي خود را بدو عرضه 
به  جمله در رساله آناز .  شود ميدر همين زمينه شواهدي در انجيل يافت .  دارد مي

 ترسان شويد،از ب ايد تا  كه روح بندگي را نيافتهاز آنرو«: نويسد مي 15 آية 8 باب روميان
ه و در رساله ب.  »كنيم ميايد كه به آن ابا يعني اي پدر ندا  خواندگي را يافتهروح پسربلكه 

ه ماد داريم، بتدر وي جسارت و دخول با اع«: مكتوب است 12 آية 3افسسيان باب 
  .»سبب ايمان وي

  عاي مسيحي دعاي دائمي استد -

 دعائي نيست كه نوبت و قواعدي داشته باشد، كه در هر مؤمندعاي مسيحيان 
چنانكه در رساله به .  روز مثالً چند دفعه واجب باشد، بلكه دعاي مسيحيان دائمي است

و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا «:  امر شده است18 آيه 6افسسيان باب 
و در .  » همة مقدسين بيدار باشيدبه جهت براي همين به اصرار و التماس تمام كنيد و

هميشه دعا «: نويسد مي 18 و 17 آيات 5همين موضوع در رسالة اول به تسالونيكيان باب 
.  »در هر امري شاكر باشيد كه اين است ارادة خدا در حق شما در مسيح عيسي.  كنيد

ت كه قلب هر مسيحي بايد هميشه متوجه خدا باشد و مقصود و مفهوم اين آيات اين اس
نما  افكار مسيحي بايد مانند قطب.  همواره انجام ارادة خدا را نصب العين خود سازد

و حتي در .  محض فراغت از امور دنيوي فوراً متوجه قطب يعني خدا باشده باشد كه ب
  .واندحين انجام امور دنيوي ممكن است خدا را عبادت كرد و تسبيح خ
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  آيد، عين عبادتبه عمل دارد مي اگر آنطور كه انجيل مقرر انجام امور دنيوي
آنچه «:  امر شده است24 و 23 و 17 آيات 3كولسيان باب ه ست چنانچه در رساله با

ة او شكر به وسيلنام عيسي خداوند بكنيد و خداي پدر را ه و فعل همه را ب كنيد در قول
دانيد كه از خداوند  يد بخاطر خداوند نه بخاطر انسان، چون ميكنيد و آنچه كنيد از دل كن

از اين قرار .  »كنيد ميمسيح خداوند را بندگي  مكافات ميراث را خواهيد يافت، چونكه
 بر طبق احكام مقررة انجيل ي كههر عمل مسيحي عبادت معقول خداوند است در صورت

  .رفتار نمايد

  دنام مسيح باشه دعاي مسيحي بايد ب -

يعني شخص دعا كنند بايد .   در اسم مسيح بايد بشودكند ميدعائي كه مسيحي 
ه  ندارد كه بدون واسطه ملتمسات خود را بآن رابداند كه چون در خود لياقت و قابليت 

ساحت قدس پروردگار عرضه كند و يگانه واسطه مسيح است كه بايد عرايض او را به 
ه شخص را ب اطر مسيح عرايض و مستدعيات آنپيشگاه الهي برساند، خداوند براي خ

 چيزي راهر «: نويسد مي 13 آية 14چنانكه در انجيل يوحنا باب .  رساند ميهدف اجابت 
و در همان   .»در در پسر جالل يابدن سؤال كنيد بجا خواهم آورد، تا پكه به اسم م
آمين .  هيد كرد روز چيزي از من سؤال نخواآندر «: ايدفرم مي 23 آية 16انجيل باب 

.  »گويم كه هر آنچه از پدر به اسم من طلب كنيد به شما عطا خواهد كرد مي به شماآمين 
گويم  ميو من به شما «: ايدفرم مي خود مسيح 13 الي 9 آيات 11 در انجيل لوقا باب ايضاً

از سؤال كنيد كه به شما داده خواهد شد؛ بطلبيد كه خواهيد يافت؛ بكوبيد كه براي شما ب
زيرا هر كه سؤال كند يابد و هر كه بطلبد خواهد يافت و هر كه كوبد .  كرده خواهد شد

و كيست از شما كه پدر باشد و پسرش از او نان خواهد، .  براي او باز كرده خواهد شد
عوض ماهي ماري بدو بخشد، يا اگر تخم مرغي ه سنگي بدو دهد، يا اگر ماهي خواهد ب

دانيد چيزهاي نيكو  كه شرير هستيد ميآنپس اگر شما با ؟  كندبخواهد عقربي بدو عطا 
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 شما روح القدس را خواهد داد به آسمانيرا به اوالد خود بايد داد، چند مرتبه زيادتر پدر
  »ر كه از او سؤال كند؟ه

  دعاي مسيحي براي تقويت روح است نه براي ثواب -

 ي كهرد و شخص شخص مسيحي باري نيست و مشقتي ندابرايدعاي مذكوره 
 خدمتي كند و ثوابي برد، بلكه به اين به خدا كه نسبت آن است، نه از براي كند ميدعا 

 به خدا كه باعث تسكين خاطر و ازدياد خوشحالي روحي و سبب تقرب كند مينيت دعا 
غذا ياراي ادامه و بقا را  بي زيست كند، روح نيز تواند نميغذا  بيچنانكه جسم .  گردد

.  غذاي روح همان دعاي صحيحي است كه فوقاً بيان شد.  محتاج به غذاستندارد و 
ولي روح برخالف جسم حد يقفي در آشاميدن و خوردن غذاي خود ندارد، زيرا جسم 

، ولي مي طلبد و بعد از چند ساعت ديگر غذا گردد ميبعد از اندكي تناول موقتاً سير 
دان غذا برسد بيشتر ماية انبساط و روح هميشه محتاج غذاست و هر قدر كه زيادتر ب

صورت دعا براي شخص مسيحي بار سنگيني  اين پس در.  شود مي شفرح و ابتهاج
ولي اين نوع دعا با اين همه بركات و فوايد، .  شود مينيست بلكه باعث بركت او 

  .ته باشند و بسست كه از انجيل دستور داشا مختص كساني

سيحي در خلوت و با حضور قلب بدون عالوه بر دعاي انفرادي كه شخص م
ست كه در  ا، دعاي اجتماعي هم بين مسيحيان معمولآورد ميتكرار و تلفظ كلمات بجا 

ايام هفته عموماً و در روز يكشنبه خصوصاً در كليسا و مواضع معينه جمع شده خدا را 
لي در و.  كنند مينند، و فصلي از انجيل را خوانده و براي حضار وعظ خوا ميتسبيح 

 اشتياق به دعا و عبادت برايانجيل حكمي راجع به دعاي اجتماعي نيست و مسيحيان 
ست كه مسيحيان در اين نوع آداب و  ا و از اين لحاظاند ه براي خود مقرر داشتآن را

، زيرا بر شود ميولي اين عدم اتفاق، اختالف و نفاق نيز شمرده ن.  اند هرسوم اتفاق نكرد
  .فاق در ايمان و اطاعت احكام و كالم انجيل الزم و واجب استطبق انجيل فقط ان
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  نور الهي در قلب انسان -4
ين از فيض و نور مؤمنيكي ديگر از متعلقات دعاي واقعي و صحيح اين است كه 

زينت كماالت و فضائل و صفات ه  كه خود را بكنند ميحق منور گشته، كوشش 
.   طوري آراسته كنند كه مقبول خداوند باشد رادمستحسنه بيارايند، و باطن و ظاهر خو

 بر مسيحي واقعي محسوس است بر هيچكس محسوس نيست، ي كهبه قدرضرر گناه 
زيرا مسيحي از سرچشمة پر فيض و پرحكمت انجيل دريافته است كه گناه نه تنها قلب 

 نوشته 14 آية 2قرنتيان باب ه چنانكه در رسالة اول ب.  كند ميرا بلكه عقل را نيز تيره 
ست و  ا، زيرا كه نزد او جهالتپذيرد ميناما انسان نفساني امور روح خدا را «: شده است

ة مسيح كه گناهان وسيلبليكن .  »شود ميها از روح آن فهميد، زيرا حكم تواند نميها را آن
و شخص با  گردد ميايل  ظلمت نيز از درون انسان زشود مي و ايمان قوي گردد ميرفع 
.  گردد ميدس منور گشته داراي عقل روحاني و قوة تشخيص و تميز امور رباني الق روح

:  مرقوم است32 و 31 و 12 آيات 8مطلب در انجيل يوحنا باب  چنانچه در زمينة همين
 مرا متابعت كند ي كهنور عالم هستم، كس من:  بديشان خطاب كرده گفتزپس عيسي با«

 بدو ايمان ي كهپس عيسي به يهوديان.   يابدرا در ظلمت سالك نشود، بلكه نور حيات
الحقيقه شاگرد من خواهيد شد، و حق را  اگر شما در كالم من بمانيد في: گفت آوردند

 13 آية 16و باز در انجيل يوحنا باب .  »خواهيد شناخت و حق شما را آزاد خواهد كرد
ستي هدايت خواهد وليكن چون او يعني روح راستي آيد شما را به جميع را«: نويسد مي

 بلكه به آنچه شنيده است سخن خواهد گفت و از كند نميكرد، زيرا كه از خود تكلم 
:  مسطور است27 آية 2و در رسالة اول يوحنا باب .  »امور آينده به شما خبر خواهد داد

ايد ثابت است و حاجت نداريد كه كسي شما را  و اما در شما آن مسح كه از او يافته«
 و حق است و دهد ميد، بلكه چنانكه خود آن مسيح شما را از همه چيز تعليم تعليم ده

ه و در رساله ب.  »مانيد  شما را تعليم داد در او ثابت ميي كهبطورپس .  دروغ نيست
د، پس آمضي شد و روز نزديك شب منق«:  استر مذكو14 الي 12 آية 13روميان باب 
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را بپوشيم و با شايستگي رفتار كنيم، چنانكه در اعمال تاريكي را بيرون كرده اسلحة نور 
مسيح خداوند را  عيسيبلكه .  روز نه در بزمها و سكرها و  فسق و فجور و نزاع و حسد

  .» شهوات جسماني تدارك نبينيدبرايبپوشيد و 

.  شود ميد فكر متوجه چيزهاي اعلي و افضل آم دستبچون معرفت حقيقي 
چه باالست تفكر كنيد نه آندر «: مكتوب است 2 آية 3اب كولسيان به چنانكه در رساله ب

رهد و  اين حالت كه دست داد شخص از قيود دنيوي مي.  »چه بر زمين استآندر 
چنانكه در رسالة .  كند نميي ظاهري پيدا ها هبه هيچيك از مزخرفات و پيراياي  عالقه

در دنياست دوست چه آندنيا را و «: مكتوب است 17 و 15 آيات 2اول يوحنا باب 
چه در آنزيرا كه .  مداريد زيرا اگر كسي دنيا را دوست دارد محبت پدر در وي نيست

ن ادنياست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگاني از پدر نيست، بلكه از جه
 تا بأبد كند مي به ارادة خدا عمل ي كهدنيا و شهوات آن درگذر است، لكن كس.  است
ه ، او را بگردد مي انوار لطف و توفيق الهي شامل حال شخص ي كهقتو.  »اندم ميباقي 

.  سازد مي و از هر بدي و بدكرداري منزجرش كند مي ترغيب اي هر كار نيك و پسنديده
 كه بيديني و كند ميما را تأديب «: مكتوب است 12 آية 2چنانكه در رساله به تيطس باب 

 عدالت و دينداري در اين جهان زيست شهوات دنيوي را ترك كرده با خردانديشي و
:  كهمكتوب است 8 آية 4فيلپيان باب ه و باز در همين موضوع در رساله ب.  »كنيم

 پاك و هرچه عادل و هرچه مجيد و هرچه راست باشد و هرچهبرادران اي   هخالص«
 نيك نام است و هر فضيلت و هر مدحي كه بوده باشد در آنها هرچه جميل و هرچه
با اين سرمشق بزرگ اخالقي شخص مسيحي روز بروز در عالم اخالق .  »نيدتفكر ك

به ، شود مي اندازه كه داخل عوالم باال به همانرشد كرده و در روحيات ترقي نموده و 
 در رسالة ي كهبه طريق.  گردد مي نسبت و اندازه هم از عاليق دنيوي دستش كوتاه همان
ليكن همة ما چون با چهرة «:  و مندرج است مكتوب18 آية 3 باب به قرنتياندوم 
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 صورت متبدل به هماننگريم از جالل تا جالل  مينقاب جالل خداوند را در آينه  بي
  .»، چنانكه از خداوند كه روح استشويم مي

 محبت به همنوع -5

يكي ديگر از فوايد عفو گناه اين است كه محبت ما نسبت به ابناي جنس خود 
ي چنانكه گناه انواع و اقسام شرارتها و فسادهاي اخالقي را باعث يعن.  گردد ميزياد 
ايم، رفع گناه هم انواع و اقسام خياالت خوب  ها را تاكنون شرح دادهآن و يكايك شود مي

طالب منافع اي  ازهاند و بشود مي گناهكار خودپسند نمثالً انسا.  كند ميها توليد آنبجاي 
.  گردد مييه و بني نوع بشر بكلي از قلبش زدوده  كه محبت خدا و همساگردد ميخود 

 دوستي ثابت شمرد زيرا قطعاً توان مي نآن رااگر كسي را بالفرض دوست داشته باشد 
خودپسندي يكي از رذايل و .   دوستي موقتي را ايجاب كرده استآنصرفه و صالحش 

م صورت وقوع ست كه دشمنيها و نزاعها و مفسدهائي كه در ميان مرد اكجيهاي اخالق
ة مسيح عفو به وسيلكه گناه آن مجرده بولي .  گردد مي ناشي آن، همه از كند ميپيدا 
، تمام اين كجيها راست و خرابيهاي نمايد ميقلب انسان رخنه ه  و حب الهي بگردد مي

 و بجاي كينه جوئي و خودپسندي حس استرحام و محبت نوع گردد مياخالقي تصفيه 
 كه او با ديگران در شود مي، و در ضمن ملهم كند مي را استيال نمؤمبشر، قلب متبدل 

 مسيح راجع به ي كه جهت در حفظ و اجراي احكامآننظر خداوند فرقي ندارد و از 
 39 آية 22حكم مزبور در انجيل متي باب .  دكوش ميمحبت نمودن همسايه داده است 

 خود را مثل خود محبت  يعني همسايةآن استو دوم مثل «: ست ابدين قرار مضبوط
 به شماچه خواهيد كه مردم آنلهذا «:  امر شده است12 آية 7و در انجيل متي باب .  »انم

و نيز خود .  »كنند شما نيز بديشان همچنان كنيد، زيرا اين است تورات و صحف انبياء
به شما حكمي تازه «:  امر فرموده است35 و 34 آيات 13مسيح در انجيل يوحنا باب 

 كه يكديگر را محبت نمائيد چنانكه من شما را محبت نمودم تا شما نيز يكديگر دهم مي
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 همه خواهند فهميد كه شاگرد من هستيد اگر محبت يكديگر به همين.  را محبت نمائيد
مديون «: مكتوب است 10 و 8 آيات 13 باب به روميانو در رساله .  »را داشته باشيد

 ديگري را محبت ي كهت نمودن با يكديگر، زيرا كساحدي به چيزي مشويد جز به محب
پس محبت .  كند نميمحبت به همساية خود بدي .  نمايد شريعت را بجا آورده باشد

ريا و خالص بايد به آن ميزان و ترتيب باشد كه در  بياين محبت .  »تكميل شريعت است
محبت حليم و «:  مسطور است بدين قرار7 الي 4 آيات 13 باب به قرنتيانرسالة اول 

؛ محبت كبر و غرور ندارد؛ اطوار ناپسنديده ندارد؛ و برد ميمهربان است؛ محبت حسد ن
؛ از ناراستي خوشوقت نداردظن گيرد و سوء ؛ خشم نميشود مينفع خود را طالب ن

؛ نمايد مير اوب و همه را كند ميدر همه چيز صبر .  كند مي؛ ولي با راستي شادي گردد مين
  .»باشد مي و هر چيز را متحمل باشد ميل اميدوار در همه حا

 كه كه نه تنها همساية خود و اقربا و جمعي ديگر از آن است يمسيحي حقيق
انسان نزديكان خود را دوست بدارد، بلكه چنانچه وظيفة اوست جميع مردم را يعني نوع 

.  تزايد باشد مطلقاً محبت كند و حتي دشمنان خود را نيز دوست بدارد و محبتش در را
و خداوند شما را «:  اشاره شده است12 آية 3چنانكه در رسالة اول به تسالونيكيان باب 

نمو دهد و در محبت با يكديگر و با همه افزوني بخشد، چنانكه ما شما را محبت 
و در دينداري «: مكتوب است 7 در رسالة دوم پطرس باب اول آية ايضاً.  »نمائيم مي

 آية 5و خود مسيح در انجيل متي باب   ».ا در محبت برادران محبت رومحبت برادران، 
گويم كه دشمنان خود را محبت نمائيد و براي لعن  اما من به شما مي«:  امر فرموده44

ر كه به  هو به.   از شما نفرت كنند، احسان كنيدي كهكنندگان خود بركت بطلبيد و بر آنان
 14 آيات 12 باب به روميانو در رساله .  » كنيدشما فحش دهد و جفا رساند، دعاي خير

بركت .   جفا كنندبه شما ي كهبركت بطلبيد بر آنان«: مكتوب است 20 و 18 و 17و 
پيش جميع مردم تدارك .  عوض بدي بدي مرسانيده هيچكس را ب.  بطلبيد و لعن مكنيد
.  صلح بكوشيد ه قوة خود با جميع خلق ببه قدراگر ممكن است .  كارهاي نيكو بينيد
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زيرا اگر .  بش نماو را سير كن و اگر تشنه باشد سيراپس اگر دشمن تو گرسنه باشد ا
اين نوع محبت البته از قوة .  »چنين كني اخگرهاي آتش بر سرش خواهي انباشت

ة مسيح قلوب ايمانداران به وسيلكه محبت خدا آناخالقي انسان خارج است ولي پس از 
  كه نه تنها دوستان وشود مي قدرت و توانائي به انسان عطا آن، ندك ميرا مسخر و مملو 

  .بيگانگان را، بلكه دشمنان خود را نيز محبت كنند

  حيات آيندهه  اميد كامل ب-6
 ، يقين تاميآيد مي به دستكه در عفو گناه اي  خالصه آخرين و بهترين نتيجه

ين شخص در حالت يعني چن.  ست كه شخص به سهم خودش در ملكوت خدا داردا
چرا مرگ .  احتضار و زمان رحلت داراي يك بشاشت و خوشحالي فوق التصوري است

در نظر مسيحي فرشتة رحمت است، ولي در نظر ديگران هيوالي مهيب و اهريمن هراس 
ست كه با گناه  اچنانكه پيش هم بيان كرديم ترس از مرگ براي اشخاصي؟  ست اانگيزي

 جهت بر انسان دست آنيكي از نتايج گناه ترس است و ترس از ميرند، زيرا  مرده و مي
زيرا در اين .   بعد از وفات مؤاخذه و پرسش و عقوبتهاي شديد داردداند مي كه دهد مي

 به دستكه قلبش را از تزلزل بيرون آرد و سكونت خاطر بدو بخشد، اي  عالم وسيله
ل س بكلي از قلب ايماندار زايو هراة ايمان به مسيح خوف وسيلبولي .  نياورده است

، چون بر او معلوم و آشكار است كه مسيح تمام شدايد را بر خود هموار كرده و گردد مي
پس جاي بيم و واهمه براي ما باقي .  كفارة كاملي براي گناهكاران گرديده است

 جمله در آناز .  شود ميچنانكه مضمون همين كالم در آيات انجيل يافت .  ماند نمي
آنكه به پسر ايمان آورده باشد حيات جاوداني «: مكتوب است 36 آية 3نجيل يوحنا باب ا

.  »ندام غضب خدا بر او مي بلكه دارد و آنكه به پسر ايمان نياورد حيات را نخواهد ديد،
گويم كه ساعتي  آمين آمين به شما مي«: نويسد مي 24 آية 5و نيز در همان انجيل باب 

شنوند و هر كه بشنود زنده  مياست كه مردگان آواز پسر خدا را  بلكه اكنون آيد مي
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اگر كسي مرا خدمت كند، «:  مكتوب است26 آية 12 در انجيل يوحنا باب ايضاً.  »گردد
باشم آنجا خادم من نيز خواهد بود و هر كه مرا  مي من ي كهمرا پيروي بكند و جائ

 24 آية 17ر انجيل يوحنا باب  و باز د. »كند، پدر او را حرمت خواهد داشتخدمت 
ائي كه من با من باشند، در جاي  داده به منهم آناني كه خوا مياي پدر «: نويسد مي
بينند زيرا كه مرا پيش از بناي جهان محبت باي   دادهبه منباشم تا جالل مرا كه  مي

مة زيرا ه« :  مكتوب است17 و 16 و 14 آيات 8 باب به روميانو در رساله .  »نمودي
همان روح بر روحهاي ما .   ايشان پسران خدايندشوند ميكساني كه از روح خدا هدايت 

و هرگاه فرزندانيم وارثان هم هستيم يعني ورثة .   كه فرزندان خدا هستيمدهد ميشهادت 
 خدا و هم ارث با مسيح اگر شريك مصيبتهاي او هستيم، تا در جالل وي نيز شريك

متبارك باد خدا و «:  مذكور است5 الي 3پطرس باب اول آيات  و در رسالة اول . »باشيم
مسيح كه بحسب رحمت عظيم خود ما را بوساطت برخاستن  پدر خداوند ما عيسي

فساد و  بي ميراث به جهتعيسي مسيح از مردگان از نو توليد نمود، براي اميد زنده، 
قوت خدا ه كه ب شما برايآاليش ناپژمرده كه نگاهداشته شده است در آسمان  بي

  .» مهيا شده است تا در ايام آخر ظاهر شودي كهمحروس هستيد، به ايمان براي نجات

الذكر اطمينان دارند كه پس  وعده و نويدهاي سابقه چون ايمان آوردندگان نظر ب
 آيات 8 باب به رومياناز مرگ سعادت و نجات را خواهند يافت، پس چنانكه در رساله 

؟  كيست كه بر برگزيدگان خدا مدعي شود«: گويند ميبه يكديگر  مكتوب است 34 و 33
رد بلكه آيا مسيح كه م؟  كيست كه بر ايشان فتوي دهد؟  آيا خدا كه عادل كننده است

ابراين ن ب »؟كند مي راست خدا هم هست و ما را نيز شفاعت به دستنيز برخاست، آنكه 
 جسماني و نه از هيوالي مرگ بيمي ترسند و نه از تألمات شديد مينه از سكرات موت 

 8 آية 14 باب به روميانمترصد رسيدن مرگ هستند چنانكه در رساله بلكه .  دارند
 براي و اگر بميريم كنيم ميزيرا اگر زيست كنيم براي خداوند زيست «: ستب اومكت

واه پس خ.  ميريم ميبراي خداوند پس خواه زنده باشيم خواه بميريم .  ميريم ميخداوند 
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 23 و 21در رساله به فيلپيان باب اول آية .  »زنده باشيم خواه بميريم از آن خداونديم
زيرا در ميان اين .  ردن نفعزيرا كه مرا زيستن مسيح است و م«: ايدفرم ميپولس حواري 

دو سخت گرفتار هستم، چونكه خواهش دارم كه رحلت كنم و با مسيح باشم زيرا اين 
: ايدفرم مي 8 آيات اول و 5 باب به قرنتيانو همچنين در رسالة دوم  . »بسيار بهتر است

 كه هرگاه اين خانة زميني خيمة ما زيخته شود عمارتي از خدا داريم خانة دانيم ميزيرا «
پس خاطر جمع هستيم و اين را بيشتر .  ها و جاوداني در آسمانهابه دستناساخته شدة 

  .»نزد خداوند متوطن شويمه پسنديم كه از بدن غربت كنيم و ب مي

  شادي روحاني دنياي آينده خارج از حد تقرير است -

مراتب شركت و جالل روحاني و سعادتي كه مقبلين و ايمان داران در عالم باقي 
 باب به قرنتيانورند غيرقابل تعريف و توصيف است چنانكه در رسالة اول آ  ميبه دست

توب است چيزهائي را كه چشمي نديد و گوشي بلكه چنانكه مك«:  مذكور است9 آية 2
چه خدا براي دوست داران خود مهيا كرده آنيعني .  نشنيد و بخاطر انساني خطور نكرد

 عالم را آن پولس حواري در عالم مكاشفه و رؤيا جالل و دستگاه ي كهوقت.  »است
ا چنين شخص ر«:  نوشت4 و 3 آيات 12 باب به قرنتيانمشاهده كرد، در رسالة 

فردوس ه  كه ب-داند مي، خدا دانم نمي خواه در جسم و خواه جدا از جسم –سم شنا مي
و در رسالة .  »ربوده شد و سخنان ناگفتني شنيد كه انسان را جايز نيست به آنها تكلم كند

اي حبيبان االن فرزندان خدا هستيم و هنوز ظاهر «:  مذكور است2 آية 3اول يوحنا باب 
 كه چون او ظاهر شود مانند او خواهيم بود، دانيم ميلكن .  اهيم بودنشده است آنچه خو

 24 الي 22 آيات 12 باب به عبرانيانو در رساله .  »زيرا او را چنانكه هست خواهيم ديد
جبل صهيون و شهر خداي حي يعني اورشليم ه ايد ب بلكه تقرب جسته«: مكتوب است
 و كليساي نخست زادگاني كه در آسمان شماره از محفل فرشتگان جنود بيه سماوي و ب
به ارواح عادالن مكمل و به عيسي متوسط عهد جديد  ي داور جميع وبه خدامكتوبند و 
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و راجع به .  »خون پاشيده شده كه متكلم است، به معني نيكوتر از خون هابيله و ب
پيش از اين جهت «: نويسد مي 17 الي 15 آيات 7 باب سعادت نجات يافتن در مكاشفه

 و آن تخت نشين كنند مي خدمت وي راروي تخت خدايند و شبانه روز در هيكل او 
و .  خيمة خود را بر ايشان برپا خواهد داشت و ديگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد

كه در ميان تخت است شبان ايشان اي  آفتاب و هيچ گرما بر ايشان نخواهد رسيد زيرا بره
و خدا هر .  ن را راهنمائي خواهد نموداشي آب حيات ايها هو به چشم.  خواهد بود

مكتوب  از همان كتاب 3 آية 21و در باب .  »اشگي را از چشمان ايشان پاك خواهد كرد
اينك خيمة خدا با آدميان است و با : گفت و آوازي بلند از آسمان شنيدم كه مي«: است

و خود خدا با ايشان خداي  . ايشان ساكن خواهد بود و ايشان قومهاي او خواهند بود
و «: شده است كهاي   اشاره5 و 4 آيات 22و نيز در همان كتاب باب .  »ايشان خواهد بود

و ديگر شب نخواهد .  چهرة او را خواهند ديد و اسم وي بر پيشاني ايشان خواهد بود
 بخشد ميبود و احتياج به چراغ و نور آفتاب ندارند زيرا خداوند خدا بر ايشان روشنائي 

  .»و تا ابداالباد سلطنت خواهند كرد

  قيام ايمانداران به مسيح -

م خواهند اية مسيح قبوسيلاجسام و ابدان ايمان آورندگان به مسيح در روز قيامت 
و ابدان آنها مسكن و مأواي ارواح .  نمود و قيام آنها در كمال عزت و جالل خواهد بود

:  نوشته شده است21 و 20 آيات 3فيلپيان باب چنانچه در رساله به .  آنها خواهد گشت
اما وطن ما در آسمان است كه از آنجا نيز نجات دهنده يعني عيسي مسيح خداوند را «

 جسد مجيد او به صورتكشيم كه شكل جسد ذليل ما را تبديل خواهد نمود تا  ميانتظار 
و در رسالة .  »مصور شود، بر حسب عمل قوت خود كه همه چيز را مطيع خود بگرداند

و « :  نوشته شده است49 و 48 و آيات 44 الي 42 و 40 ايات 15 باب به قرنتياناول 
 ديگر و شأن ها ليكن شأن آسماني.  جسمهاي آسماني هست و جسمهاي زميني نيز
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 و شود ميدر فساد كاشته .   نهج است نيز قيامت مردگانبه همين.   ديگر استها زميني
خيزد؛ در ضعف   و در جالل بر ميگردد مييزد؛ در ذلت كاشته خ فسادي بر مي بيدر 

 و جسم روحاني شود ميجسم نفساني كاشته .  خيزد  و در قوت برميشود ميكاشته 
ست  اچنانكه خاكي.  اگر جسم نفساني هست هرآينه روحاني نيز هست.  خيزد برمي

باشند و چنانكه  مي  همچنانها خاكيان نيز چنان هستند و چنانكه آسماني است آسماني
  .»صورت خاكي را گرفتيم صورت آسماني را نيز خواهيم گرفت

  آسمان و زمين تازه -

قيد لعنت گرفتار شده است رهائي ه وزي ما هم كه بر امينزمان اين زم در آن
ه  انسان و ببه صورت و عيسي مسيح كه دارد مييابد و جالل اولية خود را مسترد يم

روي آن خراميده بود، در آخر الزمان در كمال قدرت ه  شده و ب ظاهرآنصفات آدمي بر 
كه آنو قوت از آسمان نزول خواهد فرمود و مرتبة دوم بر روي زمني ظاهر خواهد شد تا 

ان و دشمنان را جزا دهد و بر عكس ايمان داران و دوستان را مورد مالطفت و ايمان بي
پس از آن زمين .   شامل حالشان خواهد كردمهرباني قرار داده و انواع توفيقات الهيه را

مكان ثانوي نجات يافتگان خواهد گرديد كه عالوه بر استرداد جالل خود داراي ابديت 
 آيات اول و دوم سوم بدين قرار 21عين اين مطالب در مكاشفات باب .  شود ميهم 

و زمين اني جديد و زميني جديد، چونكه آسمان اول مسو ديدم آ«: يافته استنگارش 
 و شهر مقدس اورشليم جديد را ديدم كه از جانب باشد نمياول درگذشت و دريا ديگر 

، حاضر شده چون عروسي كه براي شوهر خود آراسته است شود ميخدا از آسمان نازل 
اينك خيمة خدا با آدميان است و با ايشان : گفت و آوازي بلند از آسمان شنيدم كه مي

قومهاي او خواهند بود و خود خدا با ايشان خداي ايشان ساكن خواهد بود و ايشان 
  .»خواهد بود
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  دو دليل تعريف عالم آينده در انجيل مختصر استه ب -

سعادت و كيفيات عالم باقي و سراي جاوداني كشف و عيان ه چه را كه راجع بآن
زندگي گرديده است سابقاً بيان كرديم، ولي هنوز اندكي از هزار گفته نشده است و طرز 

چه كه آن.  يدن به سعادت مذكوره و پيدا كردن كمال مطلوب مفصالً بيان نشده استسو ر
گفته شد شايد براي تحريك و تحريص اشخاص به مجاهده در راه نجات خود كافي 

يعني آنقدر كه عقل ناقص انسان قوة تعقل و غور در موضوع نجات داشته باشد، .  باشد
ة ما سبب تهييج مردم بشود تا آنكه از اين ملذات فاني اميد كه همين گفت.  گفته شد

.  دنيوي دست بشويند و هم خود را صرف تحصيل نجات و ريدن به سعادت ابدي كنند
و علت اينكه انجيل از كم و كيف احوال و اوضاع آن عالم بيش از اين ما را مستحضر 

  :دو دليل استه نداشته، ب

 حيات آيندهنقص عقل و بيان انسان راجع به  -1

 وسعت نيست كه بتواند كيفيت آنكه در دايرة لغات و اصطالحات بشر آناول 
اوضاع آن جهان را تعبير كند و عقل آدمي را نيز آن يارا و وسعت نيست كه كامالً از 

تفاوت بين اين عالم و آن عالم بسيار .   جهان ببردآنروي لغات موضوعه پي به عوالم 
پس .  و فاني است ولي آن عالم روحاني و ابدي استاين عالم جسماني .  است

فقط .   از روي لذات و كيفيات اين عالم پي به لذات و كيفيات آن عالم بردتوان مين
  . جهانآن گفت كه جهان ما يك نمونة بسيار بسيار كوچك و ضعيفي است از توان مي

 نبايد حيات آينده تنها محرك انسان باشد -2

وارد نيايد و جبر و زوري اي  به اختيار و ميل انسان لطمه كه آن استدليل دوم 
د محض يافتن جزا و رسيدن به سعادت موعوده خود را ييعني انسان نبا.  بدان نشود
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حاضر براي پرستش خدا كند و دست از بدي بردارد، بلكه بايد از روي رغبت و محبت 
 تهييج و تشويق او به به خدمت و پرستش خدا كمر ببندد و سعادت و جالل تنها باعث

هر چند كه همين وعدة سعادت اخروي عامل بزرگي است در تشويق و .  عبادت نگردد
فكر امرو اخروي ه  مواعيد ببه همينترغيب انسان به اطاعت الهي و اغلب مردم نظر 

خود ميافتند، ولي بر ارباب معرفت پوشيده نيست كه اميد سعادت و جالل ابدي را نبايد 
ر باي  كه سعادت آخرت لطمهآن برايبدين لحاظ .  ه و اسباب اطاعت شمردتنها وسيل

يعني چون .  ه استد از انظار پوشانآن رااختيارات انسان وارد نياورد، خداوند اندكي 
 بنا شده است، پس به خدااساس سعادت اين عالم و آن عالم هر دو بر روي محبت 

  .اقعي هم نخواهد رسيدكسي كه فاقد آن محبت واقعي باشد به سعادت و

ة ترس از عذاب جهنم و به واسطليكن چنانكه سابقاً مذكور گشت اين محبت نه 
به ، بلكه محبت خدا فقط شود مي نيل به سعادت ابدي در قلب انسان زياد به علتنه 

بنابراين همين اندازه كه .  شود مية ايمان آوردن به مسيح در قلب جايگزين واسط
 برداشته، شود ميجائي كه مالحظه آنست و پرده از رخ اين مرموز تا درانجيل ذكر شده ا

زيرا شناختن و پي بردن به آن .  فكر نجات خود هستند كافي استه  بي كهبراي اشخاص
اشكال  بيكيفياتي كه از نظر ما اكنون نهفته است، در عالم باقي مسلماً و محققاً آسان و 

 .است

  ين مؤمنخالصة شادماني ابدي براي  -

، شامل نتايج رسد مي الم به انسان آننظر به آيات انجيل جالل و سعادتي كه در 
 درك آن سعادت را كرده است از تمام آالم و ي كهاوالً شخص مقبل و كس: باشد ميذيل 

؛ ثانياً خدا را خواهد شود مي و از جميع نتايج وخيم گناه آزاد و وارسته ها اسقام و ضعف
 او را دوست خواهد داشت؛ ثالثاً اراده و احكام الهي را در شناخت و از صميم قلب

 مخلوق امكان برايي كه به قدركمال خوشي نگاه خواهد داشت؛ رابعاً نهايت مراقبت و 
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جويد و بالنتيجه جالل الهي از اين تقرب بدو هم اثر خواهد   تقرب ميبه خداداشته باشد 
اين تقرب و .  )2 آية 3الة اول يوحنا باب رس( امكان شبيه او خواهد گرديد به قدركرد و 

.  كند ميي را همان رفع ندا مطابق تقاضاي روح انسان است و گرسنگي روحاتشبه به خ
يعني غذاي روحاني در عالم باقي همان مسئلة تقرب و كيفيت مذكورة در فوق است و 

  . كه روح از آن تمتع بردنداردجا وجود آن در اال شراب و كبابي

  كلي مخالف انجيل استه جسماني ببهشت  -

 راجع به آن را نمائيم و عقيدة آنفكر خودمان را متوجه تغبيرات قراي  اگر لمحه
، بهشت جسماني و پر از كند ميبينيم تمام اشاراتي كه از بهشت  ميبهشت بخوانيم، 

ي عالي كه با مرواريد و ياقوت و ها همثالً وعدة غرف.  ست املذات و كيفيات دنيوي
ين را به آن نوع عماراتي كه سقفش از مؤمن در آنجا داده شده است و اند هبرجد بنا كردز

هاي  وعدة كسوتهاي حرير ملون و بافتعالوه بر اين.  نمايد ميطال و نقره باشد دعوت 
ين در باالي كرسيهاي مؤمن مقّر گويد مي و دهد مي مؤمنزري و سيمين و مرواريد به 

ي را هفتاد زن از مؤمن و مزين به مرواريد و مرصع است و هر بافته شده از مفتول طال
و چندين هزار .   بهشتي و هشتصد دختر باكره و چهار هزار زن ثيبه خواهند دادنحورا

غالم و امرد گوشواره در گوش با اقداح سيمين و مكلل به انواع جواهرات كه از 
 ستند و در اطراف نهرهاي بهشتين هميشه حاضر همؤمندور ه شرابهاي گوارا پر است، ب

كه چون مؤمني از كنار آنها بگذرد و جمال آنها نظر روئيد كنيزهاي زيبا از زمين خواهند 
هر كه را بخواهد بچيند و فوري بجاي آن يكي ديگر از زمين بيرون , او ر جلب كند

شراب كه مؤمنان هر يك داراي باغ بسيار وسيعي هستند كه در ميان آنها نهرهاي . يدآ مي
نهرهاي ديگر از عسل . در جريان است, باشد نه مسكر و نه قي آور و نه صداع انگيز مي

و مؤمنان غذاهاي , مصفي و از شيري كه طعمش گوارا است در اطراف باغ جريان دارد
هاي خوش مزه خواهند خورد؛ و در خانة هر مؤمني شاخي از طوبي خواهد  لذيذ  ميوه
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 را فراهم ن شاخ برايش آنن تمايلش به چيزي تعلق گيرد آبود كه به محض آنكه مؤم
اي نزديك دهن مؤمن قرار داده شده است كه هر كدام  هاي درخت به اندازه ميوه. كند مي

در بهشت درختي است . تواند بدون دست دراز كردن به دهن خود گذارد را بخواهد مي
در حالتي كه داراي بال و پر هستند و آيند   اسبها با زينها و لگامها بيرون ميزير آنكه از 

هاي لذيذي  مرغان و پرنده. رسند ها با طيران بدانجا مينند آنبه هر جا كه مؤمنين اراده ك
ده و بالهايش مؤمن بخواهد فوراً خودش پائين آمشود كه هر كدام را  در بهشت يافت مي

از پس . شود يمبعد همانجا پخته شده يك طرفش كباب و يك طرفش بريان , ريزد مي
گفت مرغ دو مرتبه بال گرفته پرواز » حمداللّه«كه مؤمن به قدر كفايت از آن خورد و آن

پرد و مرغان ديگر را صدا زده با ابهت و افتخار تمام  كند و به اطراف و اكناف مي مي
 گوشت من خورده مرا داشته باشد؟ زيرا دوست خدا ازكيست كه افتخار «: گويد مي

  ».است

ت اوصاف بهشت محمدي و همين الفاظ هم در سوره القتال و سوره اين اس
مثالً در .  استالواقعه مكتوب است و نيز در احاديث مسلمانان اين نوع اخبار بسيار

 كتاب حق اليقين و در 258 و 201اب عين الحيات و در اوراق  كت171 الي 167اوراق 
صفت الجنه و «ح در موضوع  كتاب حيات القلوب و دركتاب مشكوت المصابي107ورق 
ها را يكايك بخواند ملتفت مي شود كه بهشت محمديان آناگر كسي . مندرج است» اهلها

  . ايم همان است كه ما مجمالً شرح آن را داده

بهشت معنوي نيست و يك , بر صاحبان فكر سليم بديهي است كه چنين بهشت
ياناً ذكري از عبادت خدا كه احآنبهشت مجازي است كه محل كيف و خوشي است و با 

شود اين است كه  چيزي كه بالمĤل از بهشت مفهوم ميمعهذا , در بهشت شده است
 نه اين است كه اشخاص تقرب به خدا جويند و به سعادت آنمقصود از داخل شدن در 

. بلكه تا دايرة عيش و عشرت مجازيشان بيشتر وسعت پيدا كند, معنوي واقعي برسند
قر روايت كرده است و در اوراق  احاديثي كه كليني از امام محمد باچنانچه از مضمون
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 كتاب عين الحيات مندرج است مفهوم 170 كتاب حق اليقين و در ورق 207  و206
ملكي كه موكل , چون مؤمن در بهشت داخل منازل خود شود«: گردد كه گويد مي

كاران و غالمان پس خدمت . طلبد بهشتهاي او است جهت تهنيت گوئي اذن دخول مي
ولي خدا بر تخت خود تكيه كرده و زوجة حورية او مهياي او : آن مؤمن به او گويند كه

پس . باش در جاي خود و صبر كن تا ولي خدا از شغل خود فارغ گردد. گرديده است
حوري و مؤمن مقدار پانصد سال از سالهاي دنيا معانقه كنند كه هيچيك از ديگري ملول 

 خداوند كريم هزار ملك بفرستد براي تهنيت مؤمن و تزويج كردن آنپس از . نشوند
به جهت ما رخصت : پس آن ملك به ملكي كه موكل بهشت او است گويد كه. يهرحو

بر من دشوار است زيرا كه با زوجة خود : و او از جانب حاجب گويد كه. دخول بطلب
ميدن و از خوردن و آشاو بعد از آنكه مؤمنان از لذات خود يعني . خلوت كرده است

مد الهي را بجا مي آورند و مي گويند كه الحمد اللّه رب غيره فارغ مي شوند شكر و ح
  ».العالمين

   روح ابدي انسان نيستلببهشت جسماني قا -

، و گردد ميثابت كرديم كه روح فقط از سرچشمة قرب خدا قانع و سير 
 آن روح انسان را با ي كهر صورتولي د.  تقاضاهايش بايد از همان منبع اجابت شود

 و راحت در گردد ميتقاضاها در چنين بهشتي كه فوقاً ذكر كرديم جا بدهند هرگز قانع ن
زيرا اين چنين بهشت براي استراحت حواس خمسه و انجام .  گيرد جا قرار نميآن

چون از هر حيث اوضاع اين بهشت با ملذات و .  ست اتقاضاهاي شهوت آميز خوب
ست كه در دنياي فاني عادت به  ادنيوي شباهت دارد، پس براي كساني خوبكيفيات 

تمام ه اگر احياناً كسي را كه در اين عالم پشت پا ب.  اند هراني داشت هوا و هوس و شهوت
از طرف .  هواها و آرزوها زده باشد در چنين بهشتي ببرند، از دوزخ براي او بدتر است

را تحريك كرده شهوت را در درون انسان به  يديگر اين بهشت هوا و هوس نفسان
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كه در قرب الهي هوا و هوس و هواجس نفساني رخت برگرفته آن و حال آورد ميجنبش 
 بهشت را خدا معلوم است اين.  ماند نمي چيزي باقي  و جز نورانيت روحرود مياز بين 

ري هم خود  از زبان يهوديان شنيده و مقداآنمحمد وصفي از  بلكه وعده نداده است
و بسطي كه گفتيم در مخيلة خود نقش بندي  شرح آن را بعد با آنافزوده و كم و كيف 

چنانكه مژدة .  بازار روزگار انداخته استه مايه را ب بيكرده و در موقع مقتضي اين متاع 
اطمينان بخش انجيل طوري محكم و غير قابل رد است كه داللت بر حقانيت و من 

.   مسلم و بديهي استآن، همچنان بطالن بهشت موعودة قركند ميآن جانب اللّه بودن 
  . نسبتي به احوال عالم باقي ندارد و صرف جسماني استآنزيرا بهشت قر

، به اين اند ه مالحظه بعضي از علماي اسالم كه داراي فكر عميقي بودبه همين
 آنروحاني براي  كه معاني و توجيهات اند ه جهت درصدد برآمدآننكته پي برده و از 

اما بعالوة آنكه مفسرين مذكور را كافر و ملحد خوانده و اقوالشان را رد .  قائل گردند
 و احاديث را بخواند، واضحاً جسمانيت بهشت آن، هركس هم با جزئي تفكر قراند هكرد

 و احاديث اخذ شده و آنچه نيز كه در اين كتاب از قرآنفهمد و بعالوه از  محمد را مي
 .گردد مير گشته، اين مسئله بخوبي واضح مذكو
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  خاتمهخاتمه
 امكان سعي كرديم كه نجات را كه باالترين آرزوي انسان است به قدرتاكنون 

 نيز در دسترس مطالعة خوانندگان آن راتفسير و تعريف كنيم و عالوه بر اين وسيلة 
 مايل به نجات  تا هر كهدهيم مي خالصه آنها را در خاتمه تذكر بطوراينك هم .  گذاريم

 آورد ميشخصي كه به مسيح ايمان .  باشد درصدد فحص و بحث برآيد و حق را بشناسد
يابد و نجات عبارتست از رفع بازخواست گناهان و تحصيل آرامش و سكون  مينجات 

 و ابدالدهر در گردد ميخاطر كه بالنتيجه سراچة قلب شخص از انوار محبت الهي مشتعل 
، كلية احتياجات گردد مياز نجاتي كه توسط مسيح حاصل .  يندقرب الهي مأوي ميگز

، و حتي از آنچه روح تقاضا دارد بدو مضاعف داده شود ميروحي شخص برآورده 
  .شود مي

حال اي مطالعه كنندة عزيز، اگر تو با يك شخص مسيحي معاشر هستي كه 
او را مسيحي  صفات و كماالتي نيست كه بر طبق انجيل بايد دارا باشد، آنصاحب 

.  مخوان زيرا چنين شخصي خود را هنوز تسليم مسيح نگرده و بدو ايمان نياورده است
 و نظر اند ه چسبانيدبه خوداين اشخاص معناً مسيحي نيستند و مسيحيت را لفظاً و اسماً 

 مسيح براي ي كه عدم ايمان آنها مورد عذاب الهي واقع خواهند شد و از سهمبه همين
البته در ميان مسيحيان هم .  نصيب خواهند ماند بي تخصيص داده است ايمان داران

اشخاص بسيار مسيحيت عاريتي هستند و از خود صفاتي كه زيبنده و سزاوار يك نفر 
اين است كه در گناه مانده و به بازخواست و .  دهند ميست بروز ن امسيحي واقعي

  . گرفتار خواهند گشتآنعقوبت 

امي، نگارنده از خدا مدد خواسته و سعي كرده است كه خالصه اي خوانندة گر
جائي كه در حيز قوة فكر بوده آن بياگاهاند و تا آنتو را بكم و كيف گناه و نتايج سوء 
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است، استدالالت منطقي را پس از استشهاد از آيات بينات انجيل براي ثبوت ادعاي 
 ارائه داده است و با براهين مسيحيان ايراد كرده است و باالتر از همه طريقة نجات را

 كنند ميقاطعه ثابت نموده كه طرقي كه زردشتيان و محمديان و ساير اديان مشي 
بطالن .  ي باطل استلك، باند هخطاست و وسايلي را كه براي نجات خود اتخاذ نمود

 احساسات و منطق و عقل هستند و تكيه به هيچ عقيده و پايبندعقايد آناني نيز كه تنها 
چه وجداناً بر عهدة نگارنده بود، با آن.  هبي ندارند در طي فصول سابق ثابت گرديدمذ

ه راه د امكان در اداي دين وجداني خود كوشش كربه قدراهداء اين كتاب انجام داده و 
 آنخوانندگان عزيز را بدين وسيله به .  زندگاني جاويد را به خوانندگان ارائه داده است

 نوشيده و حيات جاوداني را يافته است دعوت و راه نمائي آن كه خود ازاي  سرچشمه
  .كند مي

كه گناه انسان را اي  هدانستي برده و ه كثرت گناهان خود پخوانندة عزيز، هرگاه ب
، خوب است اندكي گوش هوش را به ملتمسات و سازد ميبه هالكت ابدي گرفتار 

 كه مؤدي به حيات باشد نه داري و در راهي سالك شوي استدعاي اين دوست خود فرا
كه قبالً به خدائي كه هادي الزم است .  به هالكت چنانكه در اين كتاب بيان گرديد

گمراهان است دعا و التماس كني تا ديدة بصيرتت را بگشايد و قلبت را از عالم باال 
يح كه كفاره و نجات مسآنتو كرامت كند، تا ه روشن سازد و آن ايمان و اعتقاد راسخ را ب

.   آوريبه دسترا از صميم قلب قبول كني و نجات و سعادت هميشگي را بدان وسيله 
و اگر انجيل را با تعقل و تفكر مطالعه نمائي و در خواندن و سنجيدن مضامين و آيات 

 حاضر آن ممارست ورزي و در حين مطالعه و قرائت قلبت را براي فهم معاني عالي آن
م حقيقت كالم خود نمايد، مسلم است  فه تا تو را قادر بهنمائي و از خدا استمداد كني

كه خدائي كه خيرخواه بشر است، تو را در اين فكر كمك كرده توفيق را رفيق تو 
اده آمبشر كه به مقام قبوليت مسيح برسي و نجاتي را كه براي بني نوعآن تا سازد مي

  .ساخته است از او بگيري و تا به ابد ثناخوان مسيح باشي
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را كه به تو ارائه اي   شمرده و طريقه اگر خداي نخواسته اين مطالب را پوچيكنل
 كني، به نجات و سعادت موعوده نخواهي آنشده است باطل بداني و يا تعلل در قبول 

زيرا حاال .  ب و سخط الهي مبتال خواهي گشتضرسيد و در گناه خود باقي مانده به غ
ديگر براي نجات نيست چنانكه در اي  يح وسيلهديگر بر تو محقق شده است كه جز مس

ت زيرا سني و در هيچكس غير از او نجات«: مكتوب است 12 آية 4اعمال رسوالن باب 
و نيز در .  »كه اسمي ديگر زير آسمان به مردم عطا نشده كه بدان بايد ما نجات يابيم

باشد، حيات آنكه به پسر ايمان آورده «: مكتوب است 36 آية 3انجيل يوحنا باب 
جاوداني دارد و آنكه به پسر ايمان نياورد حيات را نخواهد ديد بلكه غضب خدا بر او 

اميد است كه اين تعاليم و مواعظ اسباب هدايت تو گردد و به ايمان حقيقي .  »ماند مي
دعاي آخر من اين است كه خداوند چشم .  برسي و در نجات مسيح سهيم و انباز شوي

 بگشايد تا عيسي مسيح را چنانكه هست شناخته و در ايمان به او حقيقت بين تو را
  .آمين.  پايدار شوي
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