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پیشگفتار

گردد، بحث جدى در گرایى نوعى فضیلت محسوب مىشود و شکدر عصرى که عدم قطعیت تجلیل مى
اشخاص نابینا در «رسد که البته وجود آن کمابیش قابل تحمل است. اى به نظر مىمورد حقیقت دینى، نقیصه

چه چنین طرز فکرى بر اگر .» 1گردند که وجود خارجى ندارندهاى سیاهى مىاتاقهایى تاریک بدنبال گربه
فضاى اندیشه عصر ما، که تفکر دینى از آن رخت بر بسته است، حاکم است، ولى نویسنده این کتاب، مانند 
سقراطهاى اعصار گذشته، تسلیم نگرش متداول عصر نشده و آن را بعنوان معیارى خطاناپذیر براى قضاوت در 

اند (براى مثال هاى مردم قبالً نیز دچار اشتباه شدهکه تودهگوید پذیرد. تاریخ بما مىمورد تمامیت حقیقت نمى
اى مستثنى نظریه مسطح بودن زمین را بیاد آورید) و دلیلى وجود ندارد که این عصر تاریخى نیز از چنین قاعده

پردازد، عذرخواهى و پوزشى مطرح نشدهباشد. به همین دلیل در این کتاب نیز که به نقد و بررسى بهاییت مى
است و دفاع ما از مسیحیت نیز همراه با خجلت و شرمسارى نیست. 

) تعالیم اساسى بهاییت (یعنى 1در این کتاب ما سعى داریم به دو جنبه از بهاییت بپردازیم که عبارتند از: (
وه بر مقدس در دفاع از خود (یعنى دفاعیات آن). عال) و استفاده بهاییت از کتاب2اصول اساسى و جزمى آن) (

گوید یعنى این موارد، این کتاب به سؤاالت بسیارى که در رابطه با مسیحیت و بهاییت مطرح هستند. پاسخ مى
توانیم تعالیم عیسى مسیح را در پیکره بهاییت جاى دهیم بدون اینکه به منظور و سؤاالتى از این قبیل: آیا مى

مقدس بجا، مشروع و قانع کننده است؟ ه بهاییت از کتابمعناى اصلى این تعالیم آسیبى وارد گردد؟ آیا استفاد
دهد یا خیر و آیا مسیحیت از این نظر با بهاییت تفاوت آیا بهاییت در مورد اعتقادات خود شواهد عینى ارائه مى

دارد؟
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فصل اول 

تاریخ آیین بهاییت

. اگر چه این 1گرددمیالدى و به ایران بازمى1844آیین بهاییت آیینى نسبتاً نوین است که آغاز آن به سال 
اى از دین اسالم محسوب گشته (این آیین از دامان اسالم شیعى برخاسته است) آیین گاهى بعنوان شاخه یا فرقه

که بودیسم در دامان هندویسم و مسیحیت نیز در ولى باید آن را بعنوان آیینى مستقل محسوب کرد. همانگونه
زمینه یهودیت نضج یافتند و بالیدند اما در نهایت از این ادیان متمایز گشتند، بهاییت نیز باید از اسالم جدا در 

2نظر گرفته شود.
یان یهودى بابیها (بهاییها) مسلمان هستند ولى تنها به آن مفهومى که مسلمانان مسیحى هستند و یا مسیح«

پذیرند ولى هستند به این معنى که آنان پیامبر اسالم را بعنوان پیامبرى حقیقى و قرآن را بعنوان مکاشفه الهى مى
»3کنند.آسمانى انکار مىآنها را بعنوان آخرین پیامبر و کاملترین کتاب

ست. این آیین اعتقادات آیین بهاییت براى معیارهاى اخالقى واالى خود در میان مردم شناخته شده ا
مشخصى در مورد طبیعت خدا، ماهیت مکاشفه الهى، ماهیت انسان و نیز اینکه بهاییت آخرین آیین الهى است، 

آلساندروباسانى که خود یک بهایى بوده و استاد ادبیات فارسى و علوم اسالمى در دانشگاه رم است ما را 4دارد.
نویسد:دارد. وى مىاى از معیارهاى اخالقى بدانیم برحذر مىاز اینکه آیین بهاییت را تنها مجموعه

هاى آن آنقدر ساده هستند که بعضى آن را یک جنبش داند. اگر چه آموزهبهاییت خود را یک آیین و دین مى«
پندارند ولى چنین برداشتى صحیح نیست و تاریخ بنیانگزارى و تاریخ نخستین دوره فلسفى یا انسانگرا مى

»5اند که چنین تعبیر نادرستى بوجود آید.یش آن باعث شدهپیدا

اند. به اعتقاد آیین ترین اعتقاد بهاییت این است که همه ادیان از یک منشاء سرچشمه گرفتهنخستین و اساسى
بهاییت، خدا تقریباً در هر دوره تاریخى خودش را در اشخاص خاصى مکشوف نموده است. موسى، زرتشت، 

محمد، کریشنا، بودا، کنفوسیوس، باب و بهااهللا، همه انبیاى خدا وتجلى مکاشفه او در زمانهاى خود عیسى، 
اند. با وجود این بهاءاهللا بعنوان آخرین و بزرگترین همه این انبیا باید مورد احترام باشد و باید از او اطاعت بوده
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. به اعتقاد بهاءاهللا همه نژادها، هر دو جنس زن و مرد کرد. بزرگترین تعلیم بهاءاهللا اتحاد و یگانگى انسانیت بود
6و همه حقایق دینى در مجموع نتیجه عمل یک خدا هستند.

داند، معتقد درواقع بهاییت دینى است که عمیقاً به شخصى که خود را تجلى مکاشفه خدا در عصر حاضر مى«
است. این آیین خواستار پذیرش کامل این شخص بعنوان آخرین مکاشفه خدا به جهان بوده و خواهان اطاعت 

7»محض از سخنان و احکام وى است.

1844-1853(8ظهور باب (
گونه که پیشتر نیز اشاره شد بهاییت از آیین تشیع در اسالم سرچشمه گرفته است. در آیین تشیع، همان

خصوصاً در ایران، همواره این اعتقاد وجود داشته است که داماد و جانشین حضرت محمد یعنى حضرت على، 
شدند و طرقى خوانده مىهادوازده جانشین قانونى داشته است. این دوازده جانشین (امامان) غالباً دروازه

توانست به ایمان حقیقى دست یابد. پس از ناپدید شدن امام گشتند که یک مؤمن توسط آنان مىمحسوب مى
دوازدهم در قرن نهم میالدى، شیعیان این باور را مطرح نمودند که این امام، روزى بعنوان مسیح و نجات دهنده 

9مجدداً ظاهر خواهد گشت.
شخصى بنام میرزا على محمد که شیعه نیز بود اعالم کرد که وى امام دوازدهم است و خود 1844در سال 

شدند) شروع به ترویج عقاید خود در مورد را باب نامید. باب به همراه پیروانش (که بعنوان بابیها شناخته مى
ماعى و حقوقى زنان بود. براى مثال باب شدیداً حامى بهبودى وضعیت اجت10تغییرات اجتماعى و مذهبى نمود.

داد که مردان اجازه دارند با زنان یعنى دیدگاهى که مخالف تعالیم دینى عصر خودش بود. وى همچنین تعلیم مى
شاید این نظرات، در 18IV-19(12توانند به مسجد بروند. (و زنان براى عبادت شبها مى11سخن بگویند

ضر، آنچنان بدیع و پیشرو بنظر نرسند، ولى براى شرایط مقایسه با جنبش برابرى حقوق زنان در عصر حا
اجتماعى خاص ایران در قرن نوزدهم، چنین نظریاتى بسیارى انقالبى بودند.

شد که تعداد کمى از بهاییان با آنها آشنایى هاى دیگرى نیز مىاصالحات اجتماعى و مذهبى باب شامل جنبه
، IVکرد. (طق، فلسفه، زبانهاى مرده و دستور زبان را تشویق مىدارند. براى مثال باب مطالعه حقوق، من

داد که پادشاهانى . وى همچنین تعلیم مى6VI(14شدند (همه کتب مسلمین بجز قرآن باید نابود مى10)13
به اند باید در پى این باشند که دیگران را نیز به این آیین بگروانند و اشخاصى را کهکه به آیین بابیگرى گرویده

.  در 2IX(15و 16VIIاند از کشورها و سرزمینهاى تحت تسلط خود بیرون برانند (این آیین نگرویده
گذارند و معتقدند که او یکى از مکاشفات الهى چون بودا و عیسى مجموع بهاییان اگرچه به باب احترام مى
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آوردن احکام او امروزه دیگر براى دانند بنابراین بجا است ولى او را دیگر مکاشفه خدا در زمان حاضر نمى
پیروان بهاءاهللا ضرورى نیست. 

گرفت. باب و پیروانش تحت جفا و آزار بسیار قرار گرفتند تا جنبش بابیگرى دوره زمانى کوتاهى را دربرمى
کسى وى درمالء عام اعدام شد. او پیش از مرگ خود پیش بینى نموده بود که راه را براى 1850اینکه در سال 

16آماده نموده است که پس از وى خواهد آمد و مذهبى جهانى را بنیان خواهد گزارد.
)1853-1892دوران فعالیت بها اهللا (

هاى ایرانى بود که بخاطر ترین خانوادهیکى از پیروان محبوس باب، میرزا حسین على، فرزند یکى از برجسته
.17ر شد ولى او را در تهران زندانى کردندشهرت خانوادگى وى، از اعدام او صرف نظ

پس از اینکه یکى از پیروان باب سعى نمود به جان شاه ایران سوء قصد نماید، میرزا حسین به بغداد تبعید 
شد. اقدام سوء قصد به جان شاه باعث گشت که پیروان میرزا با جفا و آزار شدیدترى روبرو شوند. میرزا پس 

اش در بغداد به این نتیجه رسید که وى همان کسى ران و در طى دوران تبعید ده سالهاز محبوس شدن در ته
. 18است که باب در مورد ظهور او پیش گویى نموده بود

باقیمانده پیروان باب و میرزا به استانبول تبعید شدند. در عصر روزى که فردایش آنان باید 1863در سال 
بیها گفت که وى همان کسى است که باب در مورد ظهور وى پیش گویى نموده شدند میرزا به باعازم سفر مى

بود. پس از اعالن این مطلب میرزا عنوان بها اهللا (جالل خدا) را بر خود گذاشت و همه بابیهایى که به ادعاى او 
.19ایمان آوردند و از احکام وى اطاعت نمودند، از آن پس بعنوان بهایى شناخته شدند

شدند و تحت جفا و آزار بودند تا اینکه هللا و پیروانش، سالهاى پیاپى از زندانى به زندانى دیگر منتقل مىبهاا
به شهر عکا واقع در اسرائیل فعلى تبعید شدند. اگر چه پس از گذشت سالیان دراز، آزادى بیشترى به وى داده 

. 20بعنوان زندانى دولت عثمانى گذراندشده بود ولى بها اهللا بقیه سالهاى عمر خویش را در زندان عکا 
در طى این سالها، بهااهللا علیرغم زندانى بودنش، اوقات خویش را صرف دیدار با مهمانان، فرستادن مبلغان 

گذرانید. در میان کتبى که وى به نگارش درآورد کتاب احکام و شرایع او دین خود و نیز نوشتن کتب و نامه مى
شود. محسوب مى21»عمیقترین و مقدسترین اثر او«توان نام برد. این کتاب نام دارد مى» کتاب اقدس«را که 

هاى بسیارى به سران ملل مختلف و نیز به پاپ اعظم روم نوشت و در آنها به تشریح دعاوى و افکار بهااهللا نامه
22سالگى دارفانى را وداع گفت.75در شهر عکا در سن 1892خود پرداخت. وى در سال 

فعالیتهاى عبدل بها و شوقى افندى 
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و سالهاى پس از آن 
عباس افندى پسر بهااهللا که بعدها بنام عبدل بها شناخته شد، رهبرى دین نوین را بر عهده گرفت. او همچون 

که به شدپدر خود و یا باب هرگز ادعا نکرد که مکاشفه خدا است بلکه صرفاً بعنوان رهبر آیینى محسوب مى
اى پرکار و هنگام تعبیر و تفسیر تعالیم بهااهللا، کالم نهایى از آن وى بود. عبدل بها همچون پدر خود نویسنده

سخنرانى ماهر بود. وى پس از آزادى از زندان دولت عثمانى که بهااهللا را نیز گرفتار کرده بود، بقیه عمر خویش 
لیغ و تعلیم اعتقادات آیین جدید نمود و جماعاتى از پیروان را صرف مسافرت به اروپا و آمریکاى شمالى و تب

.23بهاییت را بوجود آورد
امپراطورى انگلستان لقب سلطنتى به عبدل بها اعطا نمود. وى این لقب را بخاطر تالشهایش 1920در سال 

رگذشت رهبرى این د1921در جهت برقرارى صلح و اتحاد جهانى دریافت کرد. پس از اینکه عبدل بهادر سال 
آیین را نوه او شوقى افندى در دست گرفت و به تالش براى گسترش آیین نوین ادامه داد.

، رهبرى بهاییان دیگر دست یکى از اعضا و وابستگان این خاندان 1957پس از مرگ شوقى افندى در سال 
. به این موضوع نیز 24ه جهان هستندنبوده است بلکه در دست گروهى متمرکز شده که از نمایندگان بهاییان هم

المقدس خوانده باید اشاره نمود که انتقال رهبرى از شوقى افندى به گروهى از نمایندگان بهایى (که بیت
شود) با کشمکش و منازعه صورت گرفت، و نه به آن طریق مسالمت آمیزى که بهاییان سعى دارند بنمایانند. مى

اى بدعت گذار در بهاییت شوقى افندى بوجود آمد باعث بوجود آمدن فرقهمباحث و مناظراتى که پس از مرگ
) که از جامعه Jason Remeyنام دارد. این فرقه توسط جیسون رمى (» ایمان راست کیش بهاییت«شد که 

بهاییت طرد شده بود بوجود آمد که از اعتقادات اساسى بهاییت در مورد آموزه وحدانیت خدا و وحدت ادیان 
گیرد. بحث اصلى این فرقه در مورد مسئله رهبرى در جامعه بهاییان است. بهاییان جهان کمى فاصله مىبزرگ

المقدس جانشین واقعى شوقى افندى است قبول ندارند و جیسون رمى را راست کیش این موضوع را که بیت
.25دانندجانشین واقعى شوقى افندى مى

یان در شهر حیفا است. در ایاالت متحده نیز مرکز آنان در شهر ویلمت در حال حاضر مرکز بین المللى بهای
اند. این معبد نشاندهنده وجهى بسیار زیبایى را بنا نموده9ایالت ایلینویز قرار دارد. بهاییان در شهر ویلمت معبد 

تند. رهبر بزرگ مذهبى جهان است که بنا به اعتقاد بهاییان همه مکاشفه و تجلى ساز یک خدا هس9
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فصل دوم 

اصول اساسى آیین بهاییت 

آموزه بهاییت در مورد خدا

شناخت ناپذیرى خدا
واقعیت الوهیت غیرقابل درك «دهد که خدا ذاتى ناشناختى است. بنا بر عقیده عبدل بها بهاییت تعلیم مى

بوده و از همه عقلهاى انسانى پوشیده است. رسیدن سطحى از ادراك که در آن درك الوهیت میسر شود، 
نویسد: بهااهللا مى.» 1ناممکن است

دست یافته است واضح است که خدا یا ذات ناشناختى یا وجود الهى بسیار براى قلبى که به اشراق و معرفت«
فراتر از هر صفت انسانى چون وجود مادى، تعالى و هبوط و پیشرفت و انحطاط است. هیچ زبانى قادر نیست 

ات تواند سر دست نایافتنى وجود او را درك کند. او در ذآن چنان که باید او را حمد گوید و هیچ قلبى نمى
ازلى و ابدى خویش نامکشوف بوده و هست و در حقیقت خویشتن، تابه ابد از نظر انسانها پنهان خواهد 

»2ماند.
توان دست شود: درحالیکه در مورد ذات این خدا به هیچ شناختى نمىحال این سؤال در ذهن مطرح مى

اند؟ دست یافتهیافت، پس چگونه بهاییان در مورد وجود این خدا به شناخت و معرفت 
ذات ذاتها، حقیقت حقیقتها و سر سرها، قادر است «نویسد که خدایا در پاسخ به این سؤال عبدل بها مى

به نظر عبدل بها تجلیات و مکاشفات » جزئى از وجودش را در انعکاسات، تاللوات و تجلیات مکشوف نماید.
.3سازدالهى یکى از طرقى است که خدا توسط آنها خویشتن را مکشوف مى

اند، در تجلیات و مکاشفات مقدس قابل تمام کماالت، بخششها و جالل و شکوهى که مختص ذات الهى«
.4درخشداى صاف و صیقل خورده با تمام کمال و موجودیتش مىمشاهده هستند، همانند خورشید که در آینه
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کند، درواقع مربوط به د و کشف مىدانبنابراین آنچه را که انسان در مورد اسامى، صفات و کماالت خدا مى«
.» 5این تجلیات مقدس هستند. افزون براین دیگر ممکن نیست. راه بسته است و کنکاش ممنوع است

شوند قابل شناخت در اندیشه دینى بهاییت معاصر، خدا تنها توسط اشخاصى که بعنوان تجلیات شناخته مى
فات خدا چون علم الهى و قدرت، قادر مطلق بودن، رحمت و با مکاشفه این تجلیات همه اسامى و ص«است. 

.»6شوندحکمت، جالل، بخشندگى و فیض متجلى مى

آموزه بهاییت در مورد مکاشفه و تجلیات الهى
تواند شکل نهایى و کامل در اندیشه دینى بهاییت، مکاشفه فرآیندى ممتد و پیوسته است و کالم خدا نمى

ن دیدگاه توسط شوقى افندى بدین صورت بیان شده است: داشته باشد. ای

اصل بنیادینى که توسط بهااهللا بیان شده است و پیروان او نیز به آن اعتقاد دارند متضمن مفاهیم زیر است: «
حقیقت دینى نسبى است نه مطلق، مکاشفه الهى فرآیندى مستمر و پیشرونده است، همه ادیان بزرگ جهانى 

الهى هستند، اصول اساسى آنها با یکدیگر هماهنگى کامل دارند و در ابعاد غیر بنیادین و فرعى از داراى منشاء
.»7اندشوند، هر یک از این ادیان مأموریتى خاص در تکامل روحانى جامعه بشرى ایفا کردهیکدیگر متمایز مى

کند، آن را نشانه وحدت و یگانگى آنها بهاییت، هرگاه عناصر مشترکى را در ادیان بزرگ جهانى مشاهده مى
اى به مفهوم وحدت داند و اگر عناصرى متناقض نیز دیده شوند باز هم موضوع بشکلى حل شده و صدمهمى

هاى متفاوت این ادیان گاه تفاوت بحدى است که مانعى اساسى در راه شود. ولى بهرحال در آموزهوارد نمى
چنین مواردى بهاییت این تفاوتها را غیر مهم ارزیابى کرده و سعى آید که درتحقق این وحدت بوجود مى

کند در مورد تناقضات موجود بین مکاشفات متوالى که روبه سوى کمال دارند، انتقادى مطرح نسازد. تفکرى مى
ه ورزد باید دریابد که این امر چون بکارگیرى شمشیرى دولبه است زیرا خود نیز بکه از انتقاد خوددارى مى

اى مدافعه است که براهین آن مذهب را از آن گرفته و ماند. این روش درواقع گونههمین شکل از انتقاد دور مى
سازد. براى مثال اگر به شما گفته شود که کمى دورتر از آخرین سیاره منظومه شمسى معنى مىدعاوى آن را بى

توانید بگویید؟ اهده کرد، در مورد این گفته چه مىتوان آن را مشاى وجود دارد که با هیچ تلسکوپى نمىسیاره
توان این گفته را رد نمود. پس تواند ادعا کند که نمىمطمئناً کسى که این موضوع را مطرح ساخته است مى

اى دارد؟ این نظریه اگر چه انتقاد ناپذیر و غیرقابل ابطال است ولى قابل مطرح نمودن این موضوع چه فایده
ارزشى ندارد.اثبات نیست و
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به اعتقاد بهاییان، هرگاه خدا، در دورانهاى خاص تاریخ بشر خویشتن را مکشوف نموده است، این مکاشفه 
اند که براى توسط تجلیات او صورت پذیرفته است. این تجلیات، قوانین و مکاشفات نوینى را مطرح نموده

. یکى از متفکران بهایى بنام تاونزهند 8ستانسانهاى دورانهاى گذشته درك و فهم آنها مشکل بوده ا
)Townshendنویسد: ) در این مورد مى

گذارد ولى در تغییر و الغاى قوانین و مراسمى که اگر چه یک پیامبر، بر تعالیم روحانى مکاشفه قبلى صحه مى«
شد فکرى انسانها به آنان کند. این قوانین در مراحل خاصى از راند، درنگ نمىتوسط پیامبران قبلى مقرر شده

عطا شده است. اما در جهانى که پیوسته در حال تغییر است، آیینها و قوانینى که امروز مناسب و بسنده هستند 
.»9فردا چنین نخواهند بود

ها و اعیاد، تجلیات ممکن است احکام غیر مهم تجلیات قبلى چون اشکال پرستش، قوانین مربوط به روزه
. گلوریا 10دهندبوط به خوردن و نوشیدن و ازدواج را تغییر دهند، اما حقایق ابدى را هرگز تغییر نمىقوانین مر

نویسد: فائضى در مورد بعضى از این حقایق ابدى چنین مى

علیرغم مناقشات فکرى بسیارى که بین پیروان مذاهب مختلف وجود دارد در میان آنها شباهتهاى بسیارى از «
توان آنها را نادیده گرفت. همه آنها به یک خالق فت که بقدرى صریح و واضح هستند که نمىتوان یامى

خوانند. در همه این معتقدند که بعضى او را خدا، بعضى علت نخستین و بعضى دیگر نیز به نامى دیگر او را مى
انسان را تغییر داده شود، شخصى منحصر بفرد که محبت او زندگى میلیونهامذاهب شخصیتى محورى دیده مى

گذرد، ولى کماکان این سخنان منبع الهام است و درحالیکه قرنها از زمانى که وى سخنانش را ادا کرده است مى
رنگ شود، دهند در زمانیکه انسانها ایمانشان را از دست بدهند و محبتشان بىوامید هستند. همه آنان وعده مى

ان بنى آدم را از چهارگوشه جهان گردهم خواهد آورد و در روز شخصیت بزرگى ظاهر خواهد شد که فرزند
.»11برادرى جهانى راهنماى آنان خواهد بود

نویسد: در مورد وضعیت و موقعیت یک تجلى الهى در زمان خاص خودش تاونز هند مى

اطاعت شوند. تعالیم او براى کند باید بعنوان احکام و قوانین الهىاحکام و قوانینى که پیامبر الهى ارائه مى«
پذیرد زیرا خدا تنها در این شخص تجلى نجات کافى هستند و خدا طریق و رویکرد دیگرى را براى نجات نمى
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یافته و روى برگردانیدن از این شخص به معناى روى برگردانیدن از خدا است. با وجود این اگر هم انسانها 
.»12پیوندداشند... او ناکام نشده و مأموریت او به تحقق مىارزشى براى مأموریت چنین شخصى قائل نب

اند، آیین بهاییت چگونه یک از آنجاییکه در تاریخ، جنبشهاى مذهبى و رهبران دینى بسیارى وجود داشته
دهد؟ نویسندگان بهایى، مالکهایى تشخیصى تجلى الهى حقیقى را از یک تجلى کاذب و دروغین تشخیص مى

اند که اینک فهرستى از این مالکها را که در نگارشات و ادبیات دینى بهاییان در این مورد مطرح نمودهخاصى را 
کنیم:شود ارائه مىیافت مى

باشد.کند قائم به خود وى مى) حقیقتى را که او ارائه مى1
.» 13تواند ارائه دهدپیامبر الهى در اثبات حقانیت مأموریتش، دلیلى بزرگتر از شخصیت خود نمى«... 

کند.) او پیشگویى قبلى را تحقق بخشیده و در مورد جانشین خود پیشگویى مى2
الشأن، به هنگام ظهور خود، یکى از دالیلى را که بعنوان حقانیت خویش ارائه بنابراین، هر پیامبر عظیم«
سازد که در مورد او انجام شده است کند این است که توجه دیگران را به تحقق پیشگویى اصیل معطوف مىمى

.»14کندو قبل از پایان رسالت خود تداوم سالله پیامبران را پیشگویى مى
پیوندد.) هر تجلى الهى در شخصى متفاوت بوقوع مى3

و خواه بگوید: "من مجدداً بازخواهم گشت،"الشأن در بیان پیشگویى خود خواه بگوید: پیامبر عظیم«
بهرحال منظور او یک واقعیت است و قصد او در هر دو مورد این است "شخصى دیگر مانند من خواهد آمد"

تداوم مکاشفه الهى شهادت دهد. در آثار هیچ یک از پیامبران ذکر نشده است که همان شخصیت که در مورد 
.»15(فرزند همان مادر) براى انجام مأموریت خویش به جهان بازخواهد گشت 

) براى جانشین پیامبران زمان خاصى وجود دارد. 4
گیرد و آن را تا زمان مقرر به کمال لى مىهر یک از پیامبران، مأموریت خویش را از دستان پیامبر قب«
.»16سپارد رساند و در آن زمان مأموریت انجام شده خود را به پیامبر بعدى مىمى
) او شخصى فروتن و فاقد تحصیالت و نیز منزلت واالى اجتماعى است.5

د. اغلب او فرزند شوهاى فردى شناخته مىاو توسط سادگى و شرافت خود و نیز وارستگى از خواسته«
والدینى فقیر بوده و خود گمنام و تهیدست است. از نظر تحصیالت و دانش بشرى وى همواره از اندوخته 

.»17مند استاندکى بهره
) او معصوم و عارى از گناه است.6
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.»18این انسانهاى مقدس از هر گناهى مبرا بوده و تقصیر و خطایى در آنان نیست«
دهد.اى از خود نشان مىالعادهاخالقى خارق) او صفات7
سازند. صفاتى چون محبت، رحمت، عدالت و این پیامبران الهى در زندگى خود صفات خود را متجلى مى«

.»19باشد قدرت را، آنهم به میزانى که فوق از ظرفیت و توان انسانهاى عادى مى
کند.) او نام و صفتى نوین براى خدا معرفى مى8

سازد. درواقع نه یک نام و عنوان بلکه صفتى نوین الشأن همواره نامى نوین براى خدا مطرح مىپیامبر عظیم«
کند که اندیشه انسانى، توسط آن به درکى نوین و مفهومى کاملتر از خدا دست را نیز براى خدا مطرح مى

.»20یابدمى
د.آور) او براى انسانها وحدت و یکدلى به ارمغان مى9

شود و انسانهایى که بواسطه تعصبات نژادى و اساسى نوین براى توافق و هماهنگى در بین انسانها نهاده مى«
اند در اتحادى مستحکم از یکدلى و محبت، خود را نسبت به همدیگر همبسته طبقاتى از یکدیگر جدا شده

.»21بینندمى
دهد.ها را تغییر مىکند بلکه قلب) او از قدرت ظاهرى استفاده نمى10
او قلب انسانها و نظام زندگى ملتها را نه با قدرت ظاهرى، بلکه با تسریع روند رشد درونى آنان تغییر «
.»22شوند دهد و پیامدهاى عمل او نیز بالفاصله ظاهر مىمى

ندازیم.داند نگاه دقیقترى بیاکنون بیایید به اشخاصى که بهاییت آنان را تجلیات الهى مى
در 23اند. عبدل بها گفت که ابراهیم، موسى، مسیح، محمد، باب و بهااهللا تجلیات الهى بوده1908در سال 

وى گفت که موسى، عیسى، زرتشت، کریشنا، بودا، کنفوسیوس، محمد، باب و بهااهللا تجلیات الهى 1912اکتبر 
. بهااهللا تجلیات 25دانسترا نیز یکى از تجلیات الهى مى. باب که سلف بهااهللا و عبدل بها بود آدم 24اند بوده

.بنا بر فهرستى 28، ابراهیم، موسى، عیسى، محمد و باب27، صالح26دانست. نوح، هودالهى را این اشخاص مى
اند عبارتند از: دین صبیها، هندویسم، یهودیت، آیین زرتشت، دین الهى که بر بشر مکشوف شده9دیگر 

Hugh. با وجود این به نظر هوف.اى چنس (29یت، اسالم، آیین باب و بهاییتبودیسم، مسیح
E,Chance) 9 ،مذهبى که توسط بهاییت مورد تصدیق قرار گرفته عبارتند از: هندویسم، آیین زرتشت

).30بودیسم، آیین کنفوسیوس، تائویسم، یهودیت، مسیحیت، بهاییت(
بهایى این اشخاص را -نگارشات گوناگون، منابع مرجع آیین بابى بهرحال، پس از اظهار نظرات متفاوت و 

بعنوان تجلیات الهى به رسمیت شناخته است: آدم، نوح، ابراهیم، موسى، کریشنا، زرتشت، عیسى، بودا، 
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کند، نفر را از این فهرست ذکر مى9کنفوسیوس، محمد، هود، صالح، باب و بهااهللا. اگر چه آیین بهاییت تنها نام 
ى از پذیرش اسامى دیگر در این فهرست نیز هرگز سرباز نزده است زیرا اگر چنین عدم پذیرشى صورت ول

کند تضاد دارد که وقوع چنین گیرد این امر به معناى آن خواهد بود که بهاییت با مراجع خود که تأییدشان مى
چیزى نامحتمل است.

بهاییت و عیسى مسیح
پردازیم. ن در مورد تعالیم اساسى بهاییت به بررسى دیدگاه آن در مورد عیسى مسیح مىامادر خاتمه مطالعه

شود که عیسى مسیح داراى چنان خصوصیات متفاوت و منحصر در الهیات مسیحى و نیز در عهدجدید گفته مى
عبارتند از: بفردى است که باید او را از همه انسانها منفک نمود. چهار مورد از این خصوصیات منحصر بفرد

) او 4) او با بدن انسانى از قبر قیام نمود. 3گردد.) او با بدن انسانى از آسمانها باز مى2)او خداى مجسم است. 1
باشد. ما به هر یک از این موارد خواهیم پرداخت. (در مورد پاسخى کاملتر به تا به ابد تنها منجى بشریت مى

صل سوم مراجعه کنید).دیدگاههاى بهاییت در مورد مسیحیت به ف

عیسى مسیح خداى مجسم است
کند براى قرنهاى متمادى اعتقاد مسیحیان این بوده که عیسى مسیح خداى مجسم است ولى بهاییت ادعا مى

نویسد:که کلیساى مسیحى در این مورد دچار اشتباه شده است. بهااهللا مى

تواند به جوهر خود تجسم بخشد و آن در مورد این موضوع مطمئن باشید که خداى نادیدنى به هیچ وجه نمى«
.»31را بر بشریت مکشوف سازد

به عبارت دیگر نه تنها خدا خود را مجسم ننموده است بلکه او قادر به این کار نیز نیست. عبدل بها نیز در 
براى خدا نزول «نویسد: پردازد. وى مىتثلیث است به رد و انکار تجسم مىیکى از نگارشات خود که در مورد 

کند:وى همچنین اضافه مى.» 32به مرتبه عالم وجود بزرگترین نقصانها است

.»33آیا مسیح در خدا بود یا خدا در مسیح؟ هیچیک از این موارد، حاشا از خداوند که چنین باشد«

ه عیسى مسیح یکى از تجلیات متعدد خدا است و با صراحت آموزه مسیحیت را در دهد کبهاییت تعلیم مى
درحالیکه تجسم 34کند. به اعتقاد بهاییت یک تجلى تنها انعکاسى از جوهر ذات الهى استمورد تجسم رد مى
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وردار که این تفکیک و تمایز بین تجلى و تجسم از اهمیت بسیارى برخ35باشدتبدیل جوهر الهى به جسم مى
است.

گرددعیسى مسیح با بدنى انسانى از آسمانها بازمى
شود آموزه بازگشت ثانوى مسیح است، هاى اساسى مسیحیت که توسط بهاییت رد مىیکى دیگر از آموزه

ت کنند که به این آموزه اعتقاد دارند ولى عمالً چنین نیست. آنان معتقدند که بازگشاگر چه بهاییان ادعا مى
. بهاییان با ذکر پیشگوییهایى از 36مسیح در بهااهللا که تجلى الهى براى دوران خود است تحقق یافته است

کنند این موضوع را بشکلى توجیه اند، سعى مىرسد در شخص بهااهللا به تحقق پیوستهمقدس که به نظر مىکتاب
نویسد:. عبدل بها در مورد بازگشت ثانوى مسیح مى37نمایند

مسیح در ظهور نخستینش از آسمان ظهور نمود، اگر چه ظاهراً از رحم یک زن بدنیا آمد. به همین شکل نیز او «
.»38اش از آسمان ظهور خواهد نمود اگر چه از رحم یک زن بدنیا بیایددر ظهور ثانوى

ز آسمان با بدن شود که بهاییت اعتقاد دیرینه مسیحیت در مورد بازگشت مسیح ابدین شکل مشخص مى
کند. انسانى را رد مى

عیسى مسیح با بدن انسانى از قبر قیام نمود
کند. عبدل بها بهاییت آموزه دیرین مسیحیت را در مورد اینکه عیسى با بدن انسانى از قبر قیام نمود، رد مى

چنین پاسخ داده است:در پاسخ به سؤالى که در مورد معنى و اهمیت رستاخیز مسیح از او شده بود 

گیرد...رستاخیز مسیح نیز از قبر خود معنایى نمادین دارد. رستاخیز تجلیات الهى با بدن انسانى صورت نمى«
این امر یک واقعیت روحانى و الهى است و عروج مسیح به آسمان نیز به همین شکل نه یک عروج جسمانى 

.»39بلکه عروجى روحانى است
گوید:وى در ادامه چنین مى

توان چنین بیان کرد: شاگردان مسیح از مرگ و شهادت مسیح بنابراین اعتقاد ما در مورد رستاخیز مسیح را مى
داد، سخاوت و بزرگ منشى وى و پریشان خاطر و آزرده بودند. واقعیت حضور مسیح که به تعالیم او معنى مى

سه روز پس از مرگ وى هنوز پوشیده و نهان بوده و آشکار نشده بود. کماالت و قدرت روحانى او تا دو یا 
بهتر است بگوییم قدرت و کماالت و جالل وى از بین رفته بود زیرا تعداد پیروان وى اندك بوده و این تعداد 
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جان شباهت داشت.اندك نیز پریشان خاطر و آزرده بودند. جنبشى را که مسیح بوجود آورده بود به بدنى بى
ولى پس از گذشت سه روز که شاگردان مطمئن و استوار گشتند و خدمت خود را آغاز نمودند و تصمیم 
گرفتند تعالیم الهى را گسترش داده و افکار مسیح را به عمل درآورند، در این هنگام واقعیت پرجالل و باشکوه 

.»40او مکشوف شدهاى مسیح برآنان ظاهر گشت، دین او حیات یافت و معناى تعالیم و موعظه

کنند. به اعتقاد تر، بهاییان روایات رستاخیز مسیح را صرفاً بشکلى روحانى و نمادین تفسیر مىبه زبان ساده
آنان نه مسیح قیام کرده بلکه تعالیم و کالم وى به کلیساى اولیه قدرت تبشیر و دگرگونى عمیق امپراطورى روم 

را عطا نمود.

ا به ابد تنها منجى بشریت استعیسى مسیح ت
بهاییت در تعالیم خود درباره تجلیات الهى، این آموزه مسیحیت را که عیسى مسیح براى همه دورانهاى 

سال پس از ظهور مسیح خدا 600دهند که کند. بهاییان تعلیم مىاست رد مى» راه و راستى و حیات«تاریخ بشر 
نوان یک تجلى الهى نوین، جایگزین مسیح سازد. بنابراین دوران نوینى آغاز صالح دید که پیامبرى دیگر را، بع

گشت و موقعیت عیسى بعنوان تنها طریق رسیدن به خدا دیگر اولویت و نقش ویژه خود را از دست داد. 
نویسد:تاونزهند مى

مقدس ى و نیز در کتابرسد که ظهور یک پیام آور الهى در کتب دینى هر یک از ادیان جهانچنین بنظر نمى«
گردد. مانند معرفى نمىاى منحصر بفرد و یگانه باشد و یک پیام آور چون شخصیتى یکتا و بىمسیحیان پدیده

هر پیامبر بخشى از یک طیف پیوسته و ممتد از معلمینى است که براى انجام مأموریتى خاص فرستاده شده 
.»41خشدباى الهى و کهن تحقق مىاست و درواقع به وعده

هیچیک از تجلیات الهى ادعا «دهد با توجه به این نقل قول و با توجه به این واقعیت که بهاییت تعلیم مى
شود که بهاییت یگانگى و منحصر بنابراین معلوم مى» 42انداى نهایى و کامل را عرضه نمودهاند که مکاشفهنکرده

کند.بفرد بودن عیسى مسیح را صریحاً رد مى

گیرىنتیجه
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توان خالصه کرد: بنابر اصول اعتقادى بهاییان، آنچه را که در مورد تعالیم بهاییت مطرح نمودیم چنین مى
اش قادر به شناخت و درك خدا نیست. بنابراین با توجه به این انسان توسط قدرت خود و تواناییها ذهنى

شوند ا توسط تجلیات خاصى که بعنوان تجلیات الهى شناخته مىناتوانى وجود انسانى، خدا اراده کرد که خود ر
نماید ولى مکشوف نماید. خدا ذاتى ناشناختنى است که صفات خاص خود را در هر تجلى الهى مکشوف مى

هیچیک از این تجلیات مکاشفه غایى و نهایى خدا نیستند. به اعتقاد بهاییان عیسى مسیح با همان بدنى که بر 
بود از مردگان قیام نکرده است، با بدن انسانى برابرها باز نخواهد گشت، خداى مجسم نبوده و صلیب آویزان

تنها طریقى هم نیست که انسانها باید توسط آن نجات یابند. 



1

فصل سوم

نقدى بر اصول اساسى بهاییت
) آموزه بهاییت در مورد مکاشفه 2) آموزه بهاییت در مورد خدا. 1پردازیم: در این فصل به نقد این موارد مى

) بهاییت و عیسى مسیح.3و تجلیات الهى و

نقدى بر آموزه بهاییت در مورد خدا
تواند به شناخت و درك خدا دست یابد و خدا اراده نموده بنابر آموزه بهاییت انسان با قدرت خویش نمى

توانیم است تا تنها توسط تجلیات خود، خویشتن را مکشوف سازد. طرح این موضوع که ما تنها در صورتى مى
سیحیت در این مورد تضادى ندارد اما خدا را بشناسیم که وى اراده نماید خودش را مکشوف نماید با آموزه م

انگیز است زیرا هنگامیکه طبیعت خدا را آنگونه که توسط به اصطالح نحوه تعلیم این امر توسط بهاییت بحث
شویم.اى متناقض روبرو مىکنیم با آموزهتجلیات مکشوف گشته است بررسى مى

طبیعت خدا آنگونه که توسط تجلیات 
ف شده استبر ما مکشو

اند، اینک آنچه را که از سوى هفت تن از پیامبران الهى، که از سوى بهاییت بعنوان تجلیات الهى شناخته شده
شود تصویرى متناقض از طبیعت الهى است. نماییم ولى آنچه که در مجموع حاصل مىارائه مى

) اعتقاد داشت که خالق کل Personalسال پیش از میالد مسیح) به خداى متشخص (1200موسى (
بنابراین وى این » اى اسرائیل بشنو یهوه خداى ما یهوه واحد است.«گوید: مى4:6جهان بود. موسى در تثنیه 

آموزه یهودیت را که یهوه تنها خداى واحد است تصدیق نمود.
داد که خدایان بسیارى وجود دارند:پیش از میالد) تعلیم مى850-650کریشنا (
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توسط قربانى خدایان را تکریم و احترام نما و آنگاه خدایان ترا محبت خواهند نمود... زیرا با خشنودى از «
.»1طلبى به تو عطا خواهند نمودقربانى تو، خدایان لذاتى را که مى

داد که همه چیزها جزئى از وجود برتر یعنى برهمن هستند:کریشنا همچنین تعلیم مى

توان دید. او نزدیک و دور است، متحرك و ساکن است اما در درون و برون همه رئى است، او را نمىاو نام«
رسد که تکثر دارد. او حامى همه موجودات است،نابودى و خلقت است. او در همه یکى بوده اما چنین بنظر مى

»گیرند.از او سرچشمه مى
موجودات در وجود برتر جاى دارند و نتیجه تکامل از هنگامیکه انسانى به این بصیرت دست یافت که همه«

.»2شودباشند، آنگاه وى با برهمن یکى مىآن مى

. بنابراین از نظر کریشنا 3) ویشنو خداى هندو استavatarکریشنا همچنین ادعا نمود که تجسم (
ل هستى جزئى از وجود ) اما درواقع همراه با کpolytheismخدایان بسیارى وجود دارند (چند خدایى 

).Pantheismبرتر یعنى برهمن هستند (همه خدایى یا وحدت وجود 
و انگره مینو وجود 4داد که دو وجود برتر بنامهاى اهورامزداپیش از میالد) تعلیم مى700-600زرتشت (

که اشاره به روح » انگره مینو«دارند که اولى وجودى نیکو و دومى وجودى شریر است. اگر چه عنوان مشخص 
اهریمنى برتر دارد تنها یکبار در تعالیم زرتشت مطرح شده است ولى متنى که این عنوان در آن مطرح شده 

.2:45(5از ابتداى هستى دو روح آشتى ناپذیر و ناسازگار وجود داشتند (یسا«کند که : است صریحاً بیان مى
در مورد الوهیت متشخص، عبادت «شود نام بودا شناخته مىپیش از میالد) که با560- 480سیدهارتاگواتما (

.»6یا دعا هیچ تعلیمى نداده است

اى در مورد خدا وجود ندارد یک در این آیین هیچ مفهومى براى خدا وجود ندارد...زیرا در بودیسم آموزه«
مقدس و قرآن بر شود که در کتابخداشناس غربى نباید انتظار داشته باشد که در آیین بودا با مفهومى از خدا رو

.»7وجود دارد

اند که بودا یا موجودات دیگرى را به مقام اگر چه در ایام متأخرتر، انشعابات متعددى از بودیسم بوجود آمده
) ولى در تعالیم اصلى بودا خدا بعنوان موضوعى قابل بحث و مهم Bodhisattvasاند (الوهیت رسانده

.8مطرح نیست
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پیش از میالد) معتقد به چند خدایى بوده و براین باور بود که نیاز به یک نظم اجتماعى 551-479کنفوسیوس (
نویسد:بیشتر از احترام به خدایان اهمیت دارد. لوس هوپف مى

رسد که کنفوسیوس به این امر اعتقاد داشته است که در عین اینکه خدایان وجود دارند وچنین بنظر مى«
پرستش و مراسم مذهبى در نزدیک کردن انسانها به یکدیگر مؤثر هستند، ولى این مسائل در مقایسه با یک نظام 

.»9اجتماعى عادالنه در درجه دوم اهمیت قرار دارند

) بوده و او خود تجسم این 24:4) و متعال (یوحنا34:23داد که خدا متشخص (لوقا عیسى مسیح تعلیم مى
داد که اساساً مفهومى مقایسه کنید). عیسى مفهومى را از خدا تعلیم مى14:3را با پیدایش 58:8وحناخدا است (ی

یهودى بود یعنى تعلیم توحیدى صریح و سازش ناپذیر.
اما این امر را که خدا 10دادپس از میالد) یگانه پرستى و توحیدى صریح را تعلیم مى570-632محمد (

). 100:6- 102، 76:5-77، 169:4110:2توان پسرى داشته باشد رد نمود. (قرآنتوسط باردار نمودن یک زن مى
) و نیز با گزارش عهدجدید در مورد 18:5- 19این امر البته با ادعاى مسیح در مورد اینکه پسر خدا است (یوحنا

) منافات دارد.1القدس (لوقا بابلقاح وى از روح

خدا و پیامبران ادیان بزرگ جهان
پیامبران   مفهوم خدا یا خدایان

ناپذیر.است. توحید صریح و آشتىموسى   خدامتشخص
و خدایى غیرمتشخص.کریشنا   چند خدایى اما در نهایت رسیدن به وحدت وجود  

زرتشت   دو وجود برتر ثنویت فلسفى.
آید. اساساً الادرى.بودا   از خدا سخنى به میان نمى

کنفوسیوس   چندخدایى.
تواند پسرى داشته باشد.    توحید صریح و سازش ناپذیر.عیسى مسیح   خدا متشخص است و مى

ناپذیر.ه باشد.    توحید صریح و آشتىتواند پسرى داشتمحمد   خدا متشخص است و نمى

رسد که در بین این تجلیات که مورد قبول بهاییت است تناقض وجود دارد. اگر چه شوقى چنین بنظر مى
ولى .» 11هایشان با یکدیگر تفاوت دارنددر ابعاد فرعى و غیربنیادین آموزه«افندى گفته است که این تجلیات 
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تواند طبیعت خدا یکى از ابعاد غیربنیادین و فرعى این ادیان باشد. خدا همزمان نمىتوان گفت که موضوع نمى
متشخص، غیرمتشخص، متعال، واجد پسر، فاقد پسر، بشکل چندخدایى، وحدت وجودى و یا اساساً غیرقابل 

نگاه ما دچار تواند به همه این اشکال باشد آطرح و غیر مهم باشد. اگر این امر حقیقت داشته باشد که خدا مى
باشد، هرگز برمبناى ) خواهیم شد. خدایى که تا این حد غیر منطقى مىagnosticismگرى (الادرى

هاى متناقض در مورد تواند شناخته شود و دادهدهد نمىاطالعات متناقضى که توسط تجلیات رسمى بما مى
دهد.طبیعت خدا هیچ شناختى بما نمى

لیات الهىمالك بهاییت در مورد تج
کنند رد نماییم زیرا بعضى از ما باید مالکهایى را که اندیشمندان دینى بهاییت در مورد تجلیات الهى ذکر مى

اگر چه پیامبر «نویسد: این مالکها با واقعیت زندگى این پیامبران مطابقت ندارد. براى مثال جرج تاونزهند مى
...».12گذارد ولى در تغییر و الغاىى صحه مىعظمى الشان بر تعالیم روحانى مکاشفه قبل

کند. مسیح هیچ باید بگوییم که این مالك در مورد عیسى، کنفوسیوس، بودا، زرتشت و کریشنا صدق نمى
کند. از بودا که تجلى الهى مقدم بر کنفوسیوس باشد نمىاى به کنفوسیوس که تجلى الهى پیش از وى مىاشاره

اند). بودا فنوسیوس هیچ سخنى نرفته است (البته این دو از نظر تاریخى تقریباً معاصر بودهبوده است در آثار ک
کند. به کریشنا نیز که قبل از زرتشت بوده است، اى نمىنیز به تجلى الهى پیش از خود یعنى زرتشت هیچ اشاره

د پیامبر مقدم بر خود یعنى موسى شود. به همین شکل کریشنا نیز در موراى نمىتوسط پیامبر ایرانى هیچ اشاره
وید.گسخنى نمى

سازد:اعتبار دیگرى را مطرح مىتاونیزهند مالك بى

شود...از نظر تحصیالت و هاى فردى شناخته مىاو توسط سادگى و شرافت خود و نیز وارستگى از خواسته«
.»13باشدمند مىدانش بشرى وى همواره از اندوخته اندکى بهره

کند. در مورد موسى جاش مک داول و دان استوارت در مورد موسى و کنفوسیوس این مالك صدق نمى
نویسند:مى

باید این موضوع را متذکر شد که موسى در موقعیتى بود که بتواند تورات را به نگارش درآورد. او در دربار «
.»14باال قرار داشتسلطنتى مصر تحصیل کرده بود که از نظر علوم زمان خود در سطحى
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.» 15در سن پانزده سالگى ذهن خود را آماده یادگیرى نمودم«نویسد: کنفوسیوس در مورد خود مى
نفر 3000اى خصوصى را بوجود آورد که تعداد شاگردان آن به کنفوسیوس آموزگارى موفق بود و مدرسه

رسید.مى
داد که عبارت بودند از: تاریخ، شعر، لب بسیارى را تعلیم مىوى به موضوعات متنوعى عالقمند بود و مطا«

.»16ادبیات، آداب اخالقى، آداب حکومت، علوم طبیعى و موسیقى
این انسانهاى مقدس از هر «سازد: عبدل بها مالك غیر معتبر دیگرى را در مورد تجلیات الهى مطرح مى

این مالك در مورد بسیارى از تجلیات الهى که مورد .» 17گناهى مبرا بوده و تقصیر و خطایى در آنان نیست
مقدس پیدایش عهدعتیق، آدم مرتکب کند. مطابق سه باب نخستین کتاباند صدق نمىتأیید بهاییت قرار گرفته

عمل گناه آلودى شد بدین معنى که او از اطاعت حکم مشخص خدا در مورد نخوردن از درخت معرفت نیک و 
طاعتى آدم و شریک زندگیش باعث شد تا هر دو از باغ عدن به بیرون رانده شوند.بد سرباز زد. ناا

مطابق باب دوم کتاب خروج در عهدعتیق، موسى با به قتل رساندن یک مصرى مرتکب گناه شد. باب نهم 
کند. کنفوسیوس در کتاب منتخبات خویش به قصورات کتاب پیدایش در مورد مست شدن نوح حکایت مى

داشت آنگاه سال دیگر نیز براى مطالعه فرصت مى50«). او امیدوار بود که اگر 3:7کند (قى خود اعتراف مىاخال
.16:7(18» (توانست خودش را اصالح کندمى

استاد گفت: در نگارشاتم شاید با انسانهاى دیگر برابر باشم اما هنوز شخصیت انسانى متعال و وارسته را «
.»32:7(19» (ام که رفتارش مطابق با کالمش باشدکسب نکرده

» در چهار مورد رفتارش ناقص است.«و » قادر نیست بر شراب غلبه کند.«کند که او خود تصدیق مى
نویسد: براى گریز از این واقعیت که بعضى از تجلیات الهى مرتکب گناه شده بودند عبدل بها مى. 15:9(20(

کنند! این امر چقدر پیامبران خدا و تجلیات جهانى وى در دعاهاى خود به گناهان و خطاهاى خود اعتراف مى«
زند و تشویق کنند که فروتن و افتاده بخاطر این است که آنان به انسانهاى دیگر تعلیم بدهند و آنان را برانگی

.»22باشند و آنان را بسوى اعتراف گناهان و خطاهایشان سوق دهند

کنند بنابراین دلیلى وجود از آنجاییکه هیچیک از متونى را که ارائه نمودیم تفسیر عبدل بها را تصدیق نمى
جهى به شواهدى که در متن مربوطه وجود ندارد که تفسیر وى صحیح باشد. اصول تفسیرى عبدل بها هیچ تو
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کند و تنها پیرو پیش فرضهاى نادرست است. براى اینکه در مورد هر یک از پیامبران ادیان جهانى دارد نمى
گوید بپذیریم نه اینکه آن را قلب و عادالنه قضاوت کرده باشیم باید معناى واقعى آنچه را که هر پیامبر مى

هاى اعتقادى از پیش تعیین شده ما جاى بگیرند. به عبارت دیگر اگر یکى از این تحریف نماییم تا در قالب
این گفته باید پذیرفته » امدر نظر خدا قصور ورزیده«یا » من یک گناهکار هستم«پیامبران ادیان جهانى گفت: 

تفسیر خود باید شود نه اینکه براى تطبیق یا تعصب خواننده تحریف شود. رهبران بهایى براى توجیه و توضیح 
رسد دهند ما گفتار پیامبران را آنگونه که بنظر مىدالیلى را ارائه دهند. از آنجاییکه آنان چنین دالیلى را ارائه نمى

پذیریم. این روش تنها روش صادقانه و صحیح براى مطالعه هر متن است.منظور واقعى آنان بوده است مى
امبران که بهاییت آنان را بعنوان تجلیات الهى پذیرفته است در حکم توان گفت آن گروه از پیدرواقع مى

آورند تا اعتقادات خواهند درمىعروسکهایى مومى هستند که متفکرین بهایى آنان را به هر شکلى که مى
مذهبیشان منسجم و بدون تناقض باقى بماند. براى اینکه خواننده دریابد که چگونه یک پیش فرض نادرست 

شود) مثالى را ت تفکر یک شخص را تحریف نماید (یعنى امرى که در مورد اندیشمندان بهایى دیده مىقادر اس
کنیم: از دکتر جان وارویک مونتگمرى نقل مى

کرد مرده است. همسر و دوستانش که نگران وضع او بودند وى را نزد یک روانپزشک آشنا شخصى فکر مى«
او را در مورد واقعیت خاصى متقاعد سازد که با اعتقادش مبنى بر اینکه فرستادند. روانپزشک تصمیم گرفت 

مرده است متناقض باشد. واقعیتى که روانپزشک سعى در اثبات آن داشت این بود که شخص مرده دچار 
شود. او کتب پزشکى در اختیار بیمار خود گذاشت تا آنها را مطالعه کند، او را به جلسات کالبد خونریزى نمى

بسیار خوب، «افى برد و به اعمال مشابه دیگرى دست زد. پس از چند هفته تالش، بیمار باالخره گفت: شک
در این لحظه ناگهان روانپزشک سوزنى را » شود.بسیار خود مرا قانع کردى! شخص مرده دچار خونریزى نمى

اش پریده بود و از درد بخود رهدر بازوى بیمار فرو نمود و خون به بیرون فوران زد. بیمار در حالیکه رنگ چه
پیچید به بازوى خود نگریست و گفت: آه خداى من! پس با وجود همه این دالیل شخص مرده دچار مى

»شود!خونریزى مى

او قلب انسانها...را نه با قدرت «کند این است که: مالك دیگرى را که تاونزهند براى تجلى الهى ذکر مى
.»24دهدروند رشد درونى آنان تغییر مىظاهرى بلکه با تسریع 

اى را به کند. هنگامیکه یهودیان از وى پرسیدند که چه معجزهاین مالك در مورد عیسى مسیح صدق نمى
این قدس را خراب کنید که در سه «نمایاند تا اقتدار خود را به اثبات برساند عیسى به آنان پاسخ داد: آنان مى
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گفت گوید که عیسى در مورد قدس بدن خویش سخن مى) یوحنا مى19:2(یوحنا» نمودروز آن را برپا خواهم
). بنابراین روایات اناجیل متى، مرقس و لوقا رستاخیز مسیح تجلى ظاهرى و قابل مشاهده قدرت بود که 21:2(

ى را قلب رسوالن را منقلب و مشتعل نمود. پطرس رسول یعنى شخصى که پیش از رستاخیز مسیح سه بار و
) قادر بود در برابر جمعیتى انبوه چنین سخنانى بگوید: 55:22- 62انکار نموده بود (لوقا 

اى مردان اسرائیلى این سخنانرا بشنوید. عیسى ناصرى مردى که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت و قوات «
دانید این شخص چون برحسب و عجایب و آیاتى که خدا در میان شما از او صادر گردانید چنانکه خود مى

-23(اعمال رسوالن» ده کشتید.کاران بر صلیب کشیاراده مستحکم و پیش دانى خدا تسلیم شد شما بدست گناه
22:2.(

نویسد:پولس رسول مى
).14:15(اول قرنتیان » اگر مسیح برنخاست باطل است وعظ ما و باطل است نیز ایمان شما«

نویسد:وى در جاى دیگرى مى
).10:3(فیلپیان » تا او را و قوت قیامت وى را و شراکت در رنجهاى وى را بشناسم و با موت او مشابه گردم«

واضح است که مسیحیت متکى بر قدرت رستاخیز مسیح است. این قدرت ظاهرى و قابل مشاهده رستاخیز 
مسیح است که زندگى انسانهاى بسیارى را متبدل نموده و تغییر داده است و این حقیقتى است که عهدجدید 

دهد.برآن شهادت مى

بودن مکاشفهآموزه بهاییت در مورد نسبى 
اصل اساسى که توسط «بهاییت بر این باور است که چیزى بنام کالم نهایى، کامل و غایى خدا وجود ندارد. 

مفهومى از مکاشفه که در اینجا بیان ...». 25بهااهللا بیان شده است این است که حقیقت دینى نسبى است نه مطلق
اى الهى از سوى که بعنوان مکاشفه» مکاشفه نسبى است«شده، مفهومى متناقض است. بدین معنى که گزاره

بهااهللا پذیرفته شده، یا باید نسبى باشد یا مطلق. اگر حقیقت این گزاره نسبى باشد پس دیگر حقیقتى مطلق 
توانیم به اى کامل و مطلق وجود داشته باشد، بنابراین مىنیست که به آن معتقد باشیم و امکان دارد مکاشفه

حقیقتى مطلق باشد، آنگاه محتواى » مکاشفه نسبى است«اى کامل و مطلق معتقد باشیم. اگر هم گزاره مکاشفه
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اى را کند، نادرست خواهد بود یعنى گوینده درواقع مکاشفهاین گزاره که روى نسبى بودن مکاشفه تأکید مى
گوید که همه مکاشفات کاشفه بما مىکند که باید آن را بعنوان حقیقتى مطلق بپذیریم ولى محتواى این مبیان مى

شود که توان آن را بعنوان حقیقت نپذیرفت. بنابراین مشاهده مىو منجمله خود این مکاشفه نسبى بوده و مى
آموزه بهاییت در مورد نسبى بودن مکاشفه متناقض و نادرست است.

اى را یادآورى نمود و آن تمایز بین مکاشفه تدریجى و نسبى است. مسیحیت تعلیم در اینجا باید نکته
دهد که خدا خویشتن را بشکل تدریجى در کتب خاصى مکشوف نموده است که در عیسى مسیح این مى

). عیسى 1:1-2برانیان شویم (عمکشوف شدن به نقطه اوج و کمال رسیده و ما با مکاشفه نهایى خدا روبرو مى
با قیام خود از مردگان، حقیقت وجود خود را، بعنوان خداى مجسم اثبات نمود. عیسى بعنوان خداى مجسم 

). او 44ù27:24فرمود که کتب مقدس عهدعتیق، از کتاب پیدایش تا کتاب مالکى، کالم خدا هستند. (لوقا
او تنها طریق بسوى خداست، باید تا انقضاى عالم تعلیم داد که احکام او که شامل این آموزه نیز است که

).28:28موعظه شود (متى 

بهاییت و عیسى مسیح
نماید. با نقل قسمتهاى خاصى از عهدجدید که متضاد بهاییت خصوصیات اصلى شخصیت مسیح را انکار مى

ان تفکر بهاییت چون گلوریا فائضى توان به این موارد انکار پاسخ گفت. نمایندگبا دیدگاه بهاییت است، مى
بازگشت به «و » اندبسیارى از تعالیم بنیانگذاران ادیان (و منجمله تعالیم عیسى) از بین رفته«براین باورند که 

دهند امرى ناممکن سرچشمه اصلى این تعالیم و تلخیص پیام اصلى از میان تعبیرى که پیروان این ادیان ارائه مى
اند که با سخنان مسیح یکه خانم فائضى و دیگر بهاییان هنوز متون یا شواهد معتبرى را نیافتهاز آنجای.» 26است

، براى ما انتخاب 27در عهدجدید متضاد باشد یا آنها را باطل نماید، با توجه به دقت و اعتبار تاریخى عهدجدید
کنیم.ماند جز اینکه به متنى که اکنون در دسترس ما است تکیه دیگرى باقى نمى

عیسى مسیح خداى مجسم شده است
آورد. . این تعلیم مشکل دیگرى را بوجود مى28تواند خود را مجسم سازدبنابر تعالیم بهاییت خدا نمى

تواند خواهد مجسم شود ولى اینکه او نمىکک مجسم نشده است یا اینکه نمىتوانیم بگوییم که خدإ؛للَّهمى
، منافات دارد. ممکن 29داندکند و او را وجودى قادر مطلق مىى که بهاییت از خدا مىمجسم شود بنابر تعریف

توانیم بگوییم او قادر به این کار نیست.است خدا نخواهد مجسم شود ولى نمى
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تواند بروشنى دریابد که عیسى و نویسندگان عهدجدید آموزه اى مىپس از مطالعه عهدجدید، هر خواننده
دادند. قسمتهاى مختلفى از عهدجدید شاهدى بر این مدعا هستند.علیم مىتجسم را ت

پدر شما ابراهیم شادى کرد براینکه روز مرا ببیند و «گوید: عیسى به فریسیان مى56:8-59در انجیل یوحنا
شان گفت: اى؟ عیسى بدیدید و شادمان گردید. یهودیان بدو گفتند هنوز پنجاه سال ندارى و ابراهیم را دیده

گویم که پیش از آنکه ابراهیم پیدا شود من هستم. آنها سنگها برداشتند تا او را سنگسار آمین آمین بشما مى
»کنند.

بکار رفته است، همان عبارتى است که در کتاب خروج در عهدعتیق 58:8که در یوحنا» من هستم«عبارت 
معرفى کرد:گفت، خود را با آن هنگامیکه خدا با موسى سخن مى

خدا به موسى گفت: هستم آنکه هستم و گفت: به بنى اسرائیل چنین بگو اهیه، هستم، مرا نزد شما فرستاد «
).14:3(خروج

توان فهمید که آنان خواستند او را سنگسار نمایند بروشنى مىالعمل فریسیان در برابر عیسى که مىاز عکس
کک توجه به قسمت 'دال بر ادعاى الوهیت تلقى نمودند. این موضوع بإ؛این گفته عیسى را بعنوان کالمى 
شود. دیگرى از انجیل یوحنا روشنتر مى

کنیم بلکه به سبب کفر زیرا تو انسان هستى و یهودیان در جواب گفتند به سبب عمل نیک ترا سنگسار نمى«
).33:10(یوحنا» خوانىخود را خدا مى

شد که این موارد عبارت بودند از: تنها در پنج مورد حکم سنگسار نمودن باید اجرا مىبنابر شریعت یهود 
) انبیاى کاذب که مردم را 20:24-323)کفرگویى، الویان 227:20)اقدام به سحر و جادوگرى، کتاب الویان 1

)زناکارى 5و 18:21-21انگیز، تثنیه ) پسرسرکش و فتنه5:13-410داند، کتاب تثنیه پرستى سوق مىبسوى بت
.3010:20و الویان 21:22-24و تجاوز به عفف، تثنیه 

نویسد:والتر مارتین در این مورد مى

مقدس باید تصدیق کند که تنها دلیل مشروعى که (البته عمالً هم دلیل آنان مشروع هر محقق منصف کتاب«
همانا متهم نمودن او به دومین مورد، یعنى کفرگویى داشت که مسیح را سنگسار کنندنبود) یهودیان را بر آن مى

.»31بود
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به آن اشاره نمود موضوع زبان 56:8-59موضوع دیگرى که باید در مورد ادعاى الوهیت مسیح در یوحنا
ego eimiدر زبان یونانى » من هستم«) است. عبارت koineاصلى عهدجدید یعنى یونانى کوینه (

مقدس یهودیان، یعنى عهدعتیق به زبان یونانى ترجمه شده بود که این ترجمه کتاباست. قبل از آن زمان
به 14:3در کتاب خروج » من هستم«شد. در این ترجمه عبارت ) نامیده مىSeptuagintسپتواجینت (
شود که منظور عیسى اشاره به الوهیت خود ترجمه شده است. بنابراین مشاهده مىego eimiزبان یونانى 

وده و او در اینجا این ادعا را مطرح نموده است که وى خداى مجسم است.ب
هنگامیکه عیسى گناهان اشخاص را آمرزید، درواقع ادعاى خدایى نمود، زیرا بنابر تعالیم 5:2-7در مرقس 

شنى ). این امر برو25:43، اشعیا4:130، مزمور 4:14عهدعتیق تنها خدا قادر به آمرزش گناهان است (ایوب 
توسط فریسیان یهودى مورد توجه قرار گرفت:

).7:2(مرقس » گوید؟ غیر از خداى واحد کیست که بتواند گناهانرا بیامرزد؟چرا این شخص چنین کفر مى«

توماى رسول، یکى از شاگردان مسیح که به شکاکیت شهرت یافته، عیسى را خدا خواند. به گفته مسیح 
این حقیقت ایمان داشته باشند.خوشابحال کسانى که به

توما در جواب وى گفت: اى خداوند من و اى خداى من. عیسى گفت: اى توما بعد از دیدنم ایمان آوردى؟ «
)28:20- 29(یوحنا» خوشابحال آنانیکه ندیده ایمان آورند.

یوحنا، شخصى که ادعاى الوهیت مسیح را در باب هشتم کتاب خود ذکر نموده است و شاهد عینى زندگى 
نویسد:مسیح بوده است، بروشنى ادعاهاى مسیح را درك نموده بود. وى مى

ز فیض و در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود...و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر ا«
)141:1(یوحنا» راستى و جالل او را دیدیم جاللى شایسته پسر یگانه پدر.

پولس رسول، که نگارشات و تعالیم وى توسط پطرس رسول جزو کتب مقدسه و رساالت معتبر مسیحى 
وى در «نویسد: شناخت)، در مورد عیسى مى،پطرس نیز مسیح را شخصاً مى15:3-16شود (دوم پطرس تلقى مى

داد.) پولس نیز آموزه تجسم را تعلیم مى9:2(کولسیان » از جهت جسم تمامى پرى الوهیت ساکن است
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توان اشاره نمود که به آموزه تجسم اشاره دارند ولى به مقدس نیز مىاگر چه به قسمتهاى دیگرى از کتاب
.34کنیمهمین اشارات بسنده مى

دهند، بهاییت با توجیهى الهیاتى، ونى که صراحتاً الوهیت مسیح را نشان مىبه منظور طفره رفتن از پذیرش مت
نویسد:راه گریزى براى خود بوجود آورده است، بهااهللا مى

او درواقع حقیقت را گفته است و نباید در مورد » من خدا هستم«اگر هر یک از تجلیات الهى اعالم کرده باشد «
.»35این گفته وى شک نمود

دهد:با وجود این بهااهللا ادامه مى
زیرا بارها دیده شده است که توسط مکاشفه شخصیت آنان و نیز مکاشفه صفات و اسامیشان، صفات و اسامى «

.»36الهى و نیز وجود خدا بر جهان مکشوف گشته است

. به اعتقاد بهاییان، ادعاهاى کرد که خدا بود ولى حقیقت امر این نبودبه عبارت دیگر، اگر چه عیسى ادعا مى
مسیح صرفاً به صفات خدا اشاره داشتند که در شخصیت او متجلى گشته بود و موضوع تجسم خدا در میان 

شود این است که محتواى هر متنى را که مسیحیان ارائه نیست. مشکلى که در این نحوه استدالل دیده مى
اى مسیح، رسوالن و نویسندگان عهدجدید، تجسم را به شیوهگیرد. در هیچ کجاى عهدجدیددهند نادیده مىمى

سازد که هر واقعیتى را که با اى مطرح مىاند. بهاییت یک پیش فرض را بگونهکند بیان نکردهکه بهاییت ارائه مى
الیل کرد مرده است.) با توجه به دنهد. (ماجراى آن شخص را بیاد آورد که تصور مىآن متضاد باشد، به کنار مى

بسیارى که در این مورد وجود دارد متکلمان بهایى باید پیش فرضى را که بهااهللا در برخورد با این مسئله دارد 
اند ما متن عهدجدید را به همان شکلى اى توجیه کنند. از آنجاییکه آنان تاکنون چنین کارى را انجام ندادهبگونه

پذیریم.که هست مى

گرددانى از آسمانها بازمىعیسى مسیح با بدن انس
پردازند، بهاییان دچار همان مقدس که به این موضوع مىدر مورد بازگشت ثانوى مسیح و متونى از کتاب

شوند که در مورد ادعاى الوهیت مسیح دچار آن شده بودند. متکلم بهایى، پیش از آنکه یکى از اشتباهى مى
کند:با این پیش فرض بحث خود را آغاز مىمقدس را مورد بررسى قرار دهدمتون کتاب
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اند ها و شرایطى که در مورد بازگشت مسیح ذکر شدهبازگشت ثانوى مسیح نیز بهمان شکل خواهد بود. نشانه«
.»37اللفظى درك شوندمعانى خاص خود را دارند و نباید بشکل تحت

را متقاعد سازد که مسیح با بدنى انسانى از آسمانها تواند یک بهایى به عبارت دیگر هیچگاه، هیچ متنى نمى
دارد. چنین گردد. پیش فرض وى، او را از بررسى و مطالعه هر واقعیتى که در این مورد وجود دارد باز مىبازمى

کنند برخوردشان نسبت به مسائل علمى است. آنان برخوردى بسیار غیرعلمى است در حالیکه بهاییان ادعا مى
پردازند بکارگیرى مقدس مىاما هنگامیکه به بررسى کتاب38گویندگانگى ذاتى علم و دین سخن مىدر مورد ی

گذارند.روش علمى را کنار مى
کنند سپس نقل مى39»چون دزدى در شب خواهد آمد«برخى از متکلمین بهایى این گفته انجیل را که مسیح 

شود همانگونه که یک دزد، به هنگام شب به آرامى وارد منزلى مى«دهند: آن را بدین شکل مورد استفاده قرار مى
جهالت «که صاحبخانه آن در خواب است و از ورود او مطلع نیست، مسیح نیز وارد جهانى خواهد شد که 

ولى هنگامیکه شخصى، .» 40برآن حاکم است و کسانیکه وى بسوى آنان آمده است او را نخواهند دید» روحانى
) 4ù2:5و اول تسالونیکیان 42:24-44کند (متىمربوط به آمدن ناگهانى مسیح هستند مطالعه مىمتونى را که 

یابد که این متون به حالت غیرمنتظره بازگشت مسیح اشاره دارند و نه به حالت پنهان و نادیدنى بروشنى درمى
آن.

د. لیکن اینرا بدانید که اگر صاحب خانه آیدانید در کدام ساعت خداوند شما مىپس بیدار باشید زیرا که نمى«
اش نقب زند. لهذا شما نیز گذاشت که به خانهماند و نمىآید بیدار مىدانست در چه پاس از شب دزد مىمى

)42:24- 44(متى » آید.حاضر باشید زیرا در ساعتى که گمان نبرید پسر انسان مى
آید...لیکن شما اى برادران در ظلمت ن دزد در شب مىزیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چو«

).4ù2:5(اول تسالونیکیان » نیستید که آنروز چون دزد بر شما آید

نویسد که بازگشت مسیح همانند ظهور نخستین وى خواهد بود (یعنى چون یک با وجود این عبدل بها مى
در مورد 9:1-11گوید؟ لوقا در اعمال رسوالن مقدس چیز دیگرى بما مى). آیا کتاب41کودك بدنیا خواهد آمد
نویسد: صعود مسیح چنین مى
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نگریستند باال برده شد و ابرى او را از چشمان ایشان درربود. و و چون این را گفت وقتى که ایشان همى«
رفت ناگاه دو مرد سفید پوش نزد ایشان ایستاده بودند هنگامیکه او مىچون بسوى آسمان چشم دوخته مى

گفتند: اى مردان جلیلى چرا ایستاده بسوى آسمان نگرانید؟ همین عیسى که از نزد شما به آسمان باال برده شد 
»ز خواهد آمد به همین طوریکه او را بسوى آسمان روانه دیدید.با

این قسمت را همانگونه که هست مطالعه کنید بدون اینکه هیچیک از پیش فرضهاى بهاییت را در نظر 
اللفظى آن را در نظر بگیرید و معانى و تفاسیر خاص بهاییت را به آن نسبت ندهید) بگیرید (یعنى معناى تحت

کند مسیح به همان صورتى که به آسمان رفت به شود که این قسمت ادعا مىن صورت کامالً مشخص مىدر ای
گردد. او به آسمان رفت و از آسمان نیز باز خواهد گشت.زمین بازمى

کند که در شخص بهااهللا بازگشت مسیح به تحقق پیوسته است. بهاییان در تالش براى اثبات بهاییت ادعا مى
با وجود این در مورد بهااهللا متأسفیم که مالك 42کنندمقدس نقل مىوضوع متون بسیارى را از کتاباین م

اش صادق نیست. همچنین ویژگى دیگرى که در مکاشفه در مورد بازگشت مسیح ذکر بازگشت از آسمان درباره
»د...آید و هر چشمى او را خواهد دیاینک با ابرها مى«شده در مورد وى صادق نیست: 

توان بازگشت مسیح را در او متحقق دید. بهاییان ممکن است بهااهللا را هر چشمى ندیده است بنابراین نمى
کند و منظور از آن چشم در اینجا اشاره به چشم عادى نمى» چشم«بگویند که واژه 7:1در توجیه مکاشفه
سازند. با وجود این ه نیز آن را مطرح مىباشد، یعنى همان موضوعى که فرقه شاهدان یهوبصیرت درونى مى

باشد این موضوع را نیز منتفى ) مىopthalmosبررسى واژه چشم در این متن که به زبان یونانى  (
است که توسط یوحنا opthalmoiبراى چشم عادى بکاررفته است 33:20اى را که در متىسازد. واژهمى

یکى دیگر از متونى است که بازگشت مسیح را به 30:24. متى 43نیز بکارگرفته شده است7:1در مکاشفه 
کند: همین صورت بیان مى

آنگاه عالمت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه زنى کنند و پسر انسان «
»آید.را بینند که بر ابرهاى آسمان با قوت و جالل عظیم مى

ى در مورد بازگشت مجدد مسیح بشکل یک کودك و در قالب شخصى دیگر وجود در عهدجدید هیچ مطلب
ندارد. بازگشت مسیح یک رویداد بزرگ جهانى خواهد بود که همه انسانهاى عالم شاهد آن خواهند بود. 
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کند در مورد بهااهللا صدق مقدس بعنوان خصوصیات بازگشت مسیح ذکر مىهیچکدام از خصوصیاتى که کتاب
فرماید: دهد. وى مىدرواقع عیسى در مورد اشخاصى چون بهااهللا بما هشدار مىکند. نمى

زانرو که بسا بنام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیارى را گمراه خواهند کرد...آنگاه اگر کسى «
)23ù5:24(متى » به شما گوید اینک مسیح در اینجا یا در آنجاست باور مکنید.

عیسى مسیح با بدن انسانى از قبر قیام نمود
اى نمادین دارد. تنها تعالیم و کماالت اخالقى عیسى بنابراعتقاد عبدل بها، قیام مسیح از مردگان صرفاً جنبه

بود که رسوالن را واداشت تا انجیل را به همه ملتها موعظه کنند و درواقع مسیح با بدن انسانى از مردگان 
ه است.برنخاست

نویسد: داند. او مىدرواقع عبدل بها پیش از آنکه به واقعیتها توجه کند مسئله وقوع معجزات را منتفى مى

هرگاه که در کتب مقدسه سخنى از زنده شدن مردگان مطرح شده باشد، منظور این است که مردگان با حیات «
ایان بینایى یافتند معناى این سخن آن است که صاحب اند و هرگاه گفته شود که نابینجاودانى متبارك گشته

بصیرت و ادراك حقیقى گشتند. هرگاه گفته شود که شخص ناشنوا، شنوایى خود را بازیافته، منظور این است 
اى رسید یعنى توان به چنین نتیجهکه وى شنوایى روحانى و آسمانى کسب نموده است. از متن خود انجیل مى

گوید به سمع خواهید شنید و شود که مىگوید: در حق ایشان نبوت اشعیا تمام مىیح مىاز آن قسمتى که مس
.»45نخواهید فهمید و نظر کرده خواهید نگریست و نخواهید دید

دهد. بدون بررسى اى را که قبالً بکار گرفته بود مورد استفاده قرار مىبار دیگر متکلم بهایى سفسطه
اى نمادین دارد. با اى به معجزات جنبهسازد که هر اشارهاین پیش فرض را مطرح مىعهدجدید وى در ابتدا 

دانند (یعنى نقل قول وجود این در این مورد پیش فرض عبدل بها توسط متنى که بهاییان آن را غیرنمادین مى
آسا و ین شفاهاى معجزهشود. اما مسیح در این متن در مورد تعبیر نماد، توجیه مى14:13مسیح از اشعیا) در متى 

گوید بلکه سخن او درباره غذا دادن به چهارهزار نفر و پنج هزار نفر در دو نیز قیام خود از مردگان سخن نمى
خوانیم: موقعیت است. در این متن مى

اید کنید از آن جهت که نان ندارید؟ آیا هنوز نفهمیده و درك نکردهعیسى فهم کرده بدیشان گفت چرا فکر مى«
شنوید و بیاد ندارید وقتیکه پنج بینید و گوش داشته نمىو تا به حال دل شما سخت است؟ آیا چشم داشته نمى
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ها برداشتید؟ بدو گفتند دوازده. و وقتى که هفت نان را به نانرا براى پنج هزار نفر پاره کردم چند سبد پر از پاره
برداشتید؟ گفتندش هفت. پس بدیشان گفت چرا ها جهت چهار هزار کس پس چند زنبیل پر از ریزه

)17:8- 21(مرقس » فهمید؟نمى

کند، از نابینایى روحانى اشخاصى سخن ترى را از اشعیا ذکر مىدر متن دیگرى که مسیح نقل قول مستقیم
. سخنان مسیح به ایمانند و اگر وى تمثیلها را بکار نگیرد آنان قادر به درك پیام او نخواهند بودگوید که بىمى

خوانیم: کند. در این متن مىهیچ وجه پیش فرض بهاییان را توجیه نمى

فهمند. و شنوند و نمىبینند و شنوا هستند و نمىگویم که نگرانند و نمىاز این جهت با اینها به مثلها سخن مى«
نخواهید فهمید و نظر کرده خواهید گوید به سمع خواهید شنید و شود که مىدر حق ایشان نبوت اشعیا تمام مى

)13:13- 14(متى» نگریست و نخواهید دید.

شود که متن آن رستاخیز جسمانى عیسى را خوانیم، بروشنى مشخص مىهنگامیکه متن عهدجدید را مى
خوانیم:مى19:2- 21دهد. در یوحنا تعلیم مى

عیسى در جواب ایشان گفت این قدس را خراب کنید که در سه روز آن را برپا خواهم نمود. آنگاه یهودیان «
کنى؟ لیکن او درباره اند آیا تو در سه روز آنرا برپا مىگفتند در عرصه چهل و شش سال این قدس را بنا نموده

»گفت.قدس جسد خود سخن مى

در somaرود. ژوزف تایر، متخصص زبان یونانى، واژه ) بکار مىsomaه (در زبان یونانى براى بدن واژ
. عیسى پس از قیام خود از مردگان به توما گفت که انگشتان خود 46دانداین متن را معادل با بدن جسمانى مى

را با ). هنگامیکه شاگردان مسیح27:20-29را نه بر یک توهم دیدارى، بلکه بر بدن جسمانى او بگذارد (یوحنا
یک شبح اشتباه گرفتند وى به آنان چنین گفت: 

دستها و پایهایم را مالحظه کنید که من خود هستم و دست بر من گذارده ببینید زیرا که روح گوشت و «
)39:24لوقا»(نگرید که در من است.استخوان ندارد چنانکه مى
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مقدس توجیه کنند و از مورد تعبیر و تفسیر کتابتوانند پیش فرض خود را در از آنجاییکه بهاییان نمى
دهد ما نیز همصدا با پولس مقدس رستاخیز عیسى مسیح را از مردگان صریحاً تعلیم مىآنجاییکه متن کتاب

گوییم:رسول مى

)14:15(اول قرنتیان » و اگر مسیح برنخاست باطل است وعظ ما و باطل است نیز ایمان شما.«

تا به انتها منجى بشریت استعیسى مسیح
کند بلکه بهاییت این حقیقت عهدجدید را که عیسى تنها طریق براى نجات و رسیدن به آسمان است رد نمى

پذیرد. بهاییان براین باورند که مسیح این موضوع را که وى براى همه دورانها و تا ابدیت تنها منجى است، نمى
ران خود است که این دوران با ظهور دین بعدى بپایان رسید. سؤالى که اکنون فقط منجى و تجلى الهى براى دو

دهد که عیسى مسیح تا به ابد و براى همه دورانها نجات ما با آن روبرو هستیم این است آیا عهدجدید تعلیم مى
فرماید: در این مورد مى6:14دهنده انسانها نیست؟ عیسى مسیح در یوحنا 

»آید.من راه و راستى و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمىعیسى بدو گفت:«

توانیم بگوییم که منظور گوید که مسیح تا به ابد تنها طریق است ولى با وجود این نمىاگر چه این متن نمى
دهد.نمىاى را بمامسیح این بوده که نجات وى محدود به دوران خاصى است زیرا محتواى متن چنین اجازه

گوید: پطرس رسول در مورد استاد خود مى12:4در اعمال رسوالن 

و در هیچکس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمى دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات «
»یابیم.

ایند که منظور پطرس این ممکن است بهاییان،براى اثبات دیدگاه خود مجدداً این پیش فرض را مطرح نم
بوده که عیسى تنها طریق نجات در دوران خاص خودش بوده است. از آنجاییکه این متن اجازه چنین تعبیرى را 

عیسى به شاگردان خود 19:28-20توان یافت. در متى دهد، براى چنین پیش فرضى اساسى نمىبما نمى
داده شوند.فرماید که تعالیم وى باید تا پایان جهان تعلیممى
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القدس تعمید دهید و ایشانرا تعلیم دهید پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشانرا به اسم اب و ابن و روح«
باشم. ام حفظ کنند و اینک من هر روزه تاانقضاى عالم همراه شما مىکه همه امورى را که بشما حکم کرده

»آمین.

مقدس در م که بهااهللا مسیح بازگشت نموده نیست چون مالکهاى خاص کتاباز آنجاییکه قبالً ثابت نمودی
کنند (دیده شدن توسط همه چشمها، نازل شدن با ابرها) بنابراین انقضاى عالم هنوز فرا مورد وى صدق نمى

ن نرسیده است. از آنجاییکه تعالیم مسیح شامل این آموزه نیز هست که وى تنها طریق نجات و رسیدن به آسما
) و بما حکم شده است که تا پایان جهان وانقضاى عالم (یعنى زمان بازگشت مسیح) تعالیم 4:16است (یوحنا

توانند نجات یابند.وى را موعظه کنیم، بنابراین عیسى مسیح کماکان تنها طریقى است که انسانها توسط آن مى
به آن اشاره شده است اشاره 20:28اند که عبارت انقضاى عالم که در متى بعضى از بهاییان خاطر نشان ساخته

. 47به پایان جهان نیست بلکه پایان دوران خاص مسیح مورد نظر است (که با ظهور پیامبر بعدى به پایان رسید)
خوانیم: مى3:24در متى 

شود اگردانش در خلوت نزد وى آمده گفتند بما بگو که این امور کى واقع مىچون به کوه زیتون نشسته بود ش«
»و نشان آمدن تو و انقضاى عالم چیست؟

) که در متى aionosگیرد (در متن یونانى مسیح در اینجا همان عبارت را براى انقضاى عالم بکار مى
ه در هر دو مورد منظور مسیح از انقضاى عالم یک توانیم مطمئن باشیم کبکار گرفته است. بنابراین مى20:28

کند. اگر باب بیست و چهارم انجیل متى را مطالعه کنیم، با چیز بوده است و به دو مفهوم متفاوت اشاره نمى
یابیم که انقضاى عالم همانا به معناى بازگشت کند، بالفاصله درمىها و عالماتى که مسیح ذکر مىتوجه به نشانه

یح است، یعنى امرى که ما قبالً نشان دادیم با ظهور بهااهللا به تحقق پیوسته است. اگر زمان این ثانوى مس
یا هر عنوان دیگرى که » به پایان رسیدن یک دوران خاص«یا » انقضاى عالم«یا » پایان جهان«بازگشت را 

ام نگرفته، هنوز ما به این انتها کند بهرحال تا زمانیکه بازگشت ثانوى مسیح انجخواهیم بگذاریم تفاوتى نمىمى
ایم.نرسیده

گیرىنتیجه
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اند متناقض بوده و شدیداً صفات خدا، که از سوى تجلیات الهى پذیرفته شده از سوى بهاییت مکشوف گشته
کند و مالکهایى نیز که براى تجلیات با یکدیگر تضاد دارند. آموزه بهاییت در مورد مکاشفه نیز خود را نقض مى

هاى رسمى ستند.مخالفت بهاییت در برابر آموزهاند در مورد همه این تجلیات صادق نیالهى در نظر گرفته شده
همتاى او در نجات مسیحیت چون تجسم رستاخیز مسیح از مردگان و بازگشت مجدد وى و نقش یگانه و بى

ها هاى بهاییت، این آموزههمگى بر مبناى استدالالت ضعیفى قرار دارند. بنابراین با توجه به ارزیابى ما از آموزه
و نه از نظر الهیاتى به اندازه کافى قانع کننده نیستند که آنها را بپذیریم.نه از نظر منطقى 



1

فصل چهارم

مقدسنحوه استفاده بهاییان از کتاب

اشخاصى وجود دارند که حتى اگر تمام براهین موجود در جهان هم به «عبدل بها بدرستى دریافته است که: 
ما در اینجا بعضى از دالیل و براهینى .» 1آنان ارائه شود باز هم بشکل صحیح و منصفانه قضاوت نخواهند نمود

د ولى سعى خواهیم نمود قضاوتى عادالنه و شود مورد بررسى قرار خواهیم دارا که از سوى بهاییت ارائه مى
طرفانه داشته باشیم و به نتیجه درستى برسیم.بى

گیرد. ما مقدس است که غالباً توسط متکلمین بهایى مورد استفاده قرار مىاین فصل شامل هفت متن از کتاب
توضیحات و تفسیرات را از نخست به بررسى توضیح و تفسیر بهاییان از هر یک از متون پرداخته و سپس این

دیدگاه مسیحیت نقد خواهیم نمود و در پایان فصل نیز به بررسى یکى از پیشگوییهاى بهاییت خواهیم پرداخت 
که کمتر شناخته شده است.

13:8- 17دانیال 
ره گفت پرسید که رؤیا درباگفت و مقدس دیگرى از آن یک که سخن مىو مقدسى را شنیدم که سخن مى«

کند تا بکى خواهد بود؟ و او بمن قربانى دائمى و معصیت مهلک که قدس و لشکر را به پایمال شدن تسلیم مى
گفت تا دو هزار و سیصد شام و صبح آنگاه مقدس تطهیر خواهد شد. و چون من دانیال رؤیا را دیدم و معنى 

گفت اى میان نهر اوالى شنیدم که ندا کرده مىآن را طلبیدم ناگاه شبیه مردى نزد من بایستاد و آواز آدمى را از
جبرائیل این مرد را از معنى این رؤیا مطلع ساز. پس او نزد جاییکه ایستاده بودم آمد و چون آمد من ترسان شده 

»باشد.بروى خود درافتادم و او مرا گفت اى پسر انسان بدانکه این رؤیا براى زمان آخر مى

تفسیر بهاییان
نویسد: عبدل بها در مورد این متن مى
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بطور خالصه مفهوم این متن این است که باید منتظر شد تا دو هزار و سیصد سال سپرى شود زیرا در «
) Artaxerxesمقدس، هر روز بمعناى یک سال است. از سوى دیگر از صدور فرمان ارتحشستا (کتاب

سال 1844سال و از زمان تولد مسیح تا تجلى باب 456مسیح در مورد بناى مجدد اورشلیم تا زمان تولد
گردد، یعنى رؤیاى دانیال نبى در سال سال حاصل مى2300اضافه کنید1844را به 456گذرد. اگر شما مى

میالدى، یعنى سال تجلى باب تحقق یافته است. توجه داشته باشید که چگونه دانیال نبى با این دقت و 1844
توان یافت که با توان گفت پیشگویى دیگرى نمىاى تجلیات الهى را پیشگویى نموده است و مىصراحت ساله

.»2این صراحت به زمان ظهور یک تجلى الهى اشاره کند
کند که به نخستین ظهور مسیح عبدل بها براى اینکه این تعبیر را مقبولتر سازد به باب نهم دانیال اشاره مى

(دانیال » باشد...هفتاد هفته براى قوم تو و براى شهر مقدست مقرر مى«دانیال آمده است: اشاره دارد. در کتاب
گرفتند (یعنى هر هفته سال در نظر مى490) به عقیده عبدل بها اگر بپذیریم که یهودیان این هفتاد هفته را 14:9

ساله از زمان صدور فرمان 490دانستند) و اگر فرض کنیم که این دوره را با یک دوره هفت ساله برابر مى
توان به این نتیجه رسید: قبل از میالد آغاز گشت مى457ارتحشستا براى بازسازى هیکل یهودیان در سال 

سال 33سال پیش از بدنیا آمدن مسیح صادر شد و مسیح به هنگام شهادت 475سومین فرمان ارتحشستا «
شود یعنى مدت زمانى که از سوى دانیال براى حاصل مى490اضافه نمایید457را به 33داشت. اگر شما 

.»3ظهور مسیح پیشگویى شده بود

پیش از میالد، یعنى سال صدور فرمان ارتحشستا محاسبه 457را، از سال 13:8سال دانیال 2300عبدل بها 
مقدس پیشگویى ایى در کتابکند که آیین بابى بهمى» ثابت«رسد بنابراین میالدى مى1844کند و به سال مى

رسد که عبدل بها با پذیرش تحقق پیشگویى نخستین ظهور مسیح، مسیحیان را با مشکل شده است. به نظر مى
سازد بدین معنى که اگر پیشگوى باب نهم دانیال را بپذیریم مجبوریم استدالل عبدل بها در بزرگى روبرو مى

در مورد ظهور باب است. از سوى دیگر اگر هر دو پیشگویى دانیال را مورد باب هشتم دانیال را نیز بپذیریم که 
مقدس را نیز که منبع اصلى معرفت دینى ما است رد کنیم.رد کنیم آنگاه مجبور خواهیم بود مرجعیت کتاب

پاسخ مسیحیت
ال در نظر گرفته س490دانیال بعنوان 9سازد که چون هفتاد هفته باب عبدل بها این فرض را مطرح مى

شام و صبح نیز نباید بعنوان سال درنظر گرفته شود. این برداشت نادرست است زیرا این 2300شود بنابراین مى
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مقدس، هفته بمعناى یک دوره هفت ساله است درحالیکه یک شام گیرد که از نظر کتابموضوع را در نظر نمى
نویسد: ت د. کالور در این مورد چنین مىو یک صبح معناى یکسال را ندارد. عالم الهى رابر

) به معناى هفت سال است. در فرهنگ عهد باستان چنین مفهومى از shabuimواژه عبرى براى هفته («
و 12:9گوید (دانیال هفته بسیار رایج بوده است. دانیال در مورد هفتاد هفته یا هفتاد دوره هفت ساله سخن مى

سال 490نست که دوره هفتاد ساله دوره داورى براى زیرپا گذاشتن سبت در طى دا). او مى12ù11:25ارمیا
) در میان قوم اسرائیل در محاسبات تاریخى چه در 21:36و نیز مراجعه کنید به دوم تواریخ 70=490:7بود (

و 25شد (الویان باب موضوعات مذهبى و چه در موضوعات فردى از یک دوره هفت ساله استفاده مى
شد ولى به معناى هفت سال بود ولى هنگامیکه واژه هفته بمعناى هفت روز ) که هفته نامیده مى8وص آیه بخص

شد. در باب نهم دانیال ) اضافه مىshabuimنیز به هفته (yaminشد واژه روزها (به عبرى بکار گرفته مى
اى که واژه هفته در این باب در آن ه) است. عالوه بر این با توجه به زمینyaminواژه هفته فاقد واژه روزها (

براى قوم تو و شهر «تواند درك شود. در مورد قرار گرفته است واژه هفته تنها بمعناى یک دوره هفت ساله مى
خوریم منظور از قوم، قوم اسرائیل و منظور از شهر مقدس نیز شهر نیز که در این باب به آن برمى» مقدست

.»4اورشلیم است

توان یک سال در نظر گرفت. در توان یافت که ثابت کند یک شبانه روز را مىمقدس شواهدى نمىتابدر ک
شبانه روز چارلز لى. فینبرگ سرپرست پیشین دانشکده الهیاتى تالبوت چنین 2300مورد معناى صحیح 

نویسد: مى

قبل از میالد 171افت. در سال روز طول کشید و با تطهیر آن خاتمه ی2300ملوث نمودن هیکل یهودیان «
پیش از میالد، یهوداى مکابى 165روز پس از آن یعنى در دسامبر 2300تعدى آنتیوکوس بر یهودیان آغاز شد.

هیکل را تطهیر نموده و به ظلم و تعدى و ملوث نمودن هیکل پایان داد.
ده است که قلب ایمان مسیحى عدم درك صحیح این پیشگویى، اشخاص بسیارى را دچار اشتباهات بزرگ نمو

دهد. کل نظام فکرى ادونتسیتهاى روز هفتم از تفسیر نادرست این آیه شکل گرفته است. ما را هدف قرار مى
روز در تاریخ قوم یهود به تحقق پیوسته است و با 2300باید براین موضوع تأکید نمود که پیشگویى مربوط به 

ر مورد دورانى خاص یا در مورد ملتى خاص درآینده سخن گفت.توان داستفاده از این قسمت دیگر نمى
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پیش از میالد یهوداى مکابى به این پیشگویى تحقق بخشید و قدس و 165همانگونه که گفته شد در سال 
قربانگاه ملوث شده را تطهیر نمود. او گروه نوینى از کاهنان را مقرر نمود تا در هیکل خدمت نمایند. وى مذبح 

ان را که در هیکل برپا شده بود و همه سنگهاى ملوث را که بت پرستان براى گذرانیدن قربانى به بت پرست
درون هیکل آورده بودند از آنجا خارج نمود. سپس مذبحى جدید درمکانیکه آنتیوکوس آن را ملوث نموده بود 

مه و چراغدان طالیى را از نو برپا کرد. وى همچنین صحنهاى هیکل را بازسازى نموده، مذبح بخور، میز نان تقد
در جاى خود قرار داد و همه آنها را مجدداً وقف خدمت خداوند نمود. این وقف مجدد در بیست و پنجمین 
روز ماه کیسلو یهودیان بوقوع پیوست و جشنى هشت روزه برپا شد. این عید بنام عید روشنایى یا عید تجدید 

22:10(همچنین به یوحنا» شودکه بمعنى تجدید است جشن گرفته مىشود و هر ساله در ایام چانوکاشناخته مى
.»5مراجعه کنید)

توانیم ذکر کنیم این است که اگر هم مقدس مىدلیل دیگرى که براى رد تفسیر بهاییان از این متن کتاب
ساله را از 2300سال است باز هم دلیلى ندارد که آغاز این دوره 2300شبانه روز به معناى 2300بپذیریم که 

حتى اگر هم بهاییان محاسبات خود را از صدور فرمان ارتحشستا براى بازسازى اورشلیم در نظر بگیریم ولى
رسند. خواهند نمىاى که مىاین تاریخ شروع کنند باز هم به نتیجه

قبل از میالد صادر شده است ولى این تاریخ دقیق 457نویسد که فرمان ارتحشستا در سال عبدل بها مى
پیش از میالد 444شستا را سال نیست. جاش مکداول، بر طبق آخرین تحقیقات، تاریخ صدور حکم ارتح

روز) 365روز است (و نه 360. از سوى دیگر با درنظر گرفتن این موضوع که هر سال یهودى برابر با 6داندمى
رسیم. بنابراین تفسیر عبدل بها نادرست است.مى1823تقریباً به سال 444ما با شروع محاسبه از سال 

وجود آید که تاریخ خاصى که مک داول در مورد فرمان ارتحشستا به آن در اینجا ممکن است این نگرانى ب
رسیده است بشکلى اعتبار پیشگویى باب نهم دانیال را در مورد ظهور مسیح زیر سؤال ببرد. ولى عکس این 

شود که گفته مى25:9بخشد. در دانیال موضوع صادق است و این تاریخ به پیشگویى دانیال اعتبار بیشترى مى
از صدور فرمان به جهت تعمیر نمودن و بنا کردن اورشلیم تا (ظهور) مسیح رئیس هفت هفته و شصت و دو «

نویسد که از صدور حکم ارتحشستا تا ظهور مسیح، هفتاد هفته طول عبدل بها به غلط مى» هفته خواهد بود.
م و شهر مقدس هفتاد هفته شود از صدور فرمان براى قوخواهد کشید ولى مطابق آنچه که در متن گفته مى

هفته باقى خواهد ماند. با توجه به این موارد مک داول 69) ولى تا ظهور مسیح 24:9خواهد گذشت (دانیال 
نویسد،مى
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پیش از 444اگر پیشگویى دانیال صحیح باشد بین زمان صدور فرمان تعمیر و بازسازى اورشلیم (اول نیسان «
360) که هر سال آن مطابق با سال نبوتى یهود یعنى 7*69فاصله وجود دارد. (سال483میالد) تا ظهور مسیح 

69نیز آمده است، واقعه پیشگویى شده که پس از گذشت 9:9روز). آنگونه که در زکریا 173880روز است (
افتد، معرفى مسیح به قوم اسرائیل به عنوان پادشاه مسح شده است. اچ.هوهنر هفته اتفاق مى

)H.Hoohner که این پیشگویى دانیال را بدقت مورد بررسى قرار داده و تاریخهاى مربوط به آن را مطالعه (
360سال که هر سال آن 7هفته و 69از ضرب کردن «نموده است،تاریخ وقوع این واقعه را محاسبه کرده است. 

سال خورشیدى 476ى، میالد33پیش از میالد و 444آید. تفاوت میان روز بدست مى173880روز است 
روز در سال)... 365/25ثانیه (یعنى 45/975دقیقه و 48ساعت و 5روز و 365در 476است. با ضرب کردن 

ماند میالدى باقى مى33پیش از میالد و 444روز بین 25آید. در این صورت روز بدست مى173855
33مارس 30پیش از میالد، به تاریخ 444مارس 5روز به 25). با اضافه نمودن 25=173880-173855(

میالدى است یعنى روزى که مسیح چون پادشاه مسح شده، 33نیسان سال 10رسیم که مطابق با میالدى مى
»ظفرمندانه وارد اورشلیم شد.

توان نتیجه گرفت که متألهین بهایى، از باب هشتم کتاب دانیال با توجه به شواهدى که ارائه شد مى
اى استفاده کنند که به مذهب آنان اعتبار بخشد.توانند بعنوان پیشگویىىنم

1:11- 10اشعیا 
هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد اى از ریشهو نهالى از تنه یسى بیرون آمده شاخه«

گرفت یعنى روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند و خوشى او در ترس 
یش تنبیه خداوند خواهد بود و موافق رویت چشم خود داورى نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهاى خو

نخواهد نمود بلکه مسکینان را بعدالت داورى خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستى حکم خواهد 
نمود و جهان را به عصاى دهان خویش زده شریران را به نغمه لبهاى خود خواهد کشت و کمربند کمرش 

ت و پلنگ با بزغاله خواهد عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. و گرگ با بره سکونت خواهد داش
خوابید و گوساله و شیر پروارى با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو با خرس خواهد چرید و 

هاى آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازى بچه
را بر خانه افعى خواهد گذاشت. و در تمامى کوه مقدس خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته شده دست خود 

پوشاند من ضرر و فسادى نخواهد کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهاییکه دریا را مى
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و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسى به جهت علم قومها برپا خواهد شد و امتها آن را خواهند طلبید و 
»با جالل خواهد بود.سالمتى او 

تفسیر بهاییان
کند:عبدل بها این متن را چنین تفسیر مى

روید باید دقیقاً اشاره به عیسى مسیح داشته باشد زیرا یوسف از نسل یسى، پدر داود نهالى که از تنه یسى مى«
بود...

ین نهال بوقوع بپیوندند، اگر بشکل نمادین در شود و باید در زمان ا...وقایعى که در این متن به آنها اشاره مى
نظر گرفته شوند بخشى از آنها در زمان مسیح بوقوع پیوستند. اگر هم تحقق آنها را بشکل نمادین تفسیر نکنیم 
هیچیک از این وقایع عمالً بوقوع نپیوستند. براى مثال پلنگ و بره، شیر و گوساله، کودك و افعى استعارات و 

لل، اقوام، فرق و نژادهاى متخاصم هستند که مانند دشمنى و تضاد گرگ و بره با یکدیگر تضاد و نمادهایى از م
دشمنى دارند. سخن ما این است که با نغمه روح مسیح این ملل با یکدیگر سازش و هماهنگى خواهند 

.»10یافت...از نو حیات یافته و به هم ملصق خواهند شد

عبدل بها » و درتمامى کوه مقدس من ضرر و فسادى نخواهند کرد...«9آیه در مورد پیشگویى اشعیا در
نویسد:چنین مى

شرایطى که در اینجا به آن اشاره شده، در زمان مسیح تحقق نیافت زیرا از آن زمان تاکنون ملل متخاصم 
خدا را ندارند. صلح شناسند و ملل بسیارى معرفتاند، ملل کمى خداى اسرائیل را مىبسیارى در جهان بوده

جهانى نیز در زمان مسیح تحقق نیافت یعنى بین ملل متخاصم صلح و سازش بوجود نیامده و منازعات و 
اند. این کلمات به بهااهللا اشاره دارند. همانگونه که پیشگویى شده، در این دوران شگفت ناسازگاریها از بین نرفته

برجهان بشریت حاکم خواهد شد. صلح، راستى و هماهنگى انگیز، جهان متبدل گشته و آرامش و زیبایى
جایگزین مشاجرات، منازعات و کشتارها خواهد شد. در میان ملل، اقوام، نژادها و کشورها محبت و دوستى 

.»11پدیدار خواهد شد. تعاون و اتحاد بوجود آمده و باالخره جنگ از میان برداشته خواهد شد

اى را که بها اهللا براى اتحاد ن پیشگویى باید در شخصیت بهااهللا به تحقق بپیوندد. برنامهبه اعتقاد عبدل بها ای
کند.و صلح جهانى تنظیم نموده است این اعتقاد را ثابت مى
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این پیشگوییها در دوران مسیحیت بوقوع نپیوسته است زیرا ملتها تحت لواى معیار و قانون الهى قرار «
.»12اندنگرفته

پاسخ مسیحیت
اى که این متن در آن قرار ) زمینه1گیرد که عبارتند از : تفسیر عبدل بها از این متن دو نکته را در نظر نمى

اى مأموریت مسیح.) ماهیت دو مرحله2دارد و 
و اى از یسى) داند (عیسى بعنوان شاخهعبدل بها هنگامیکه قسمت اول این متن را مربوط به عیسى مى

گیرد. اشعیا اى را که این متن در آن قرار گرفته است نادیده مىسازد. زمینهقسمت دوم آن را به بهااهللا مربوط مى
کند نویسد، یعنى شخصى از ریشه یسى آغاز مىبروشنى متن خود را بااشاره به شخصى که وى در موردش مى

دهد. اشعیا ست که این خلف یسى انجام مىنویسد در مورد اعمالى ا) و سپس هرآنچه را که وى مى1:11(
سازد که وى از ریشه یسى نویسد اشاره کرده و خاطرنشان مىاش مىمجدداً در آیه دهم به شخصى که درباره

بروشنى مشهود است که خلف یسى کماکان شخصیت اصلى متن است. عیسى » در آن روز ریشه یسى...«است: 
که بهااهللا از نسل یسى نبود. بنابراین با توجه به مالکى که اشعیا مطرح ) در حالی16:1از نسل یسى بود (متى 

توانسته است به این پیشگویى تحقق بخشد.نموده است بهااهللا نمى
سازد که عیسى صلحى را که توسط اشعیا پیشگویى شده بود تحقق عبدل بها همچنین خاطر نشان مى

را براى صلح جهان تدارك دید و بدینسان به این پیشگویى تحقق گوید بهااهللا طرحى نبخشید. وى همچنین مى
معناتر از آن است که بشکل جدى مطرح شود زیرا هر شخص منطقى بخشید. ما براین باوریم که این گفته بى

داند که پیشنهاد یک طرح صلح و اجراى عملى آن دو چیز کامالً متفاوت هستند اگر چه احتمال دارد که در مى
ى نامعلوم، بهاییت با بکارگیرى طرح بهااهللا صلح را در جهان برقرار سازد ولى تاکنون چنین چیزى اتفاق اآینده

نیفتاده است. بنابراین بهااهللا به این پیشگویى تحقق بخشیده است.
از آنجاییکه عیسى ریشه یسى است پس چرا صلح و آرامش جهانى، آنگونه که در اشعیا به آن اشاره شده 

اى مأموریت مسیح این ناهمخوانى ز برقرار نگشته است؟ چرا شیر با بره سکونت ندارد؟ ماهیت دو مرحلههنو
کند. عیسى تصدیق نمود که نخستین ظهور وى به این منظور نبود که صلح را برقرار سازد. آشکارا را توجیه مى

فرماید: عیسى در انجیل متى مى
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ام تا ام تا سالمتى بگذارم بلکه شمشیر را. زیرا که آمدهى بر زمین بگذارم نیامدهام تا سالمتگمان مبرید که آمده«
مرد را از پدر خود و دختر را از مادرش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم. و دشمنان شخص اهل خانه 

)34:10-36(متى» او خواهند بود.

آرامشى درونى خواهند داشت. آرامشى که دنیا قادر از سوى دیگر عیسى فرمود کسانیکه او را پیروى کنند 
ایمانان تفاوت و تضاد ). بدیهى است که پیام مسیح بین ایمانداران و بى2:14به دادن آن به ایشان نیست (یوحنا

).2:14بخشد (یوحنااند آرامشى درونى مى) اما به کسانیکه به مسیح ایمان آورده34:10- 36کند (متى ایجاد مى
) و 24گردد (متى چه مسیح در نخستین ظهور خود وعده صلح جهانى را نداد، اما وعده داد که بازمىاگر

مسیح در بازگشت خود به وعده صلح جهانى تحقق بخشیده و در جهان حکومت صلح و نیز اتحاد انسانها را 
-46و نیز متى 11:20-15) و زندگان و مردگان را داورى خواهد کرد (مکاشفه21برقرار خواهد نمود (مکاشفه 

). ما دلیلى نداریم اعتقاد داشته باشیم که بازگشت عیسى مسیح به شخص دیگرى بجز عیساى ناصرى 31:25
اشاره دارد (به فصل سوم مراجعه کنید). باتوجه به این واقعیت که عیسى ادعاهاى خود را در مورد الوهیت با 

جم مراجعه کنید) دلیل خوبى داریم که بپذیریم او در مورد رستاخیز خود از مردگان ثابت نمود (به فصل پن
اى که در ذهن بازگشت مجدد خود حقیقت را گفته است. این واقعیتها با رویاهاى بهااهللا در مورد مدینه فاضله

.هایى تخیلى هستند و در هیچ واقعیت یا واقعه قابل اثباتى پایه ندارندپروراند تفاوت دارند که تنها گزارهمى

12:16-13یوحنا
و بسیار چیزهاى دیگر نیز دارم بشما بگویم لکن االن طاقت تحمل آنها را ندارید و لیکن چون او یعنى روح «

کند بلکه به آنچه شنیده است راستى آید شما را به جمیع راستى هدایت خواهد کرد زیرا که از خود تکلم نمى
سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد.

فسیر بهاییانت
بهاییان ایمان دارند که بهااهللا همان روح راستى است که مسیح در مورد آن پیشگویى «به گفته چنى 

13»نمود....

کرد، دید که جهان بالغتر شده و قادر است همان حقیقتى را که وى بیان مىعیسى مسیح از پیش روزى را مى«
داد وقتى چنین روزى برسد شخص دیگرى خواهد آمد که شبیه وى بشکل عمیقتر وکاملترى دریابد. او وعده
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خواهد بود، کسى که در جالل پدر آسمانى خواهد آمد و حقیقت را به شکلى که جهان دیگر قادر به دریافت 
.»14آن است، ارائه خواهد داد

پاسخ مسیحیت
گیرد. مسیح در آن قرار دارد در نظر نمىاى را که این متن دراشکال تفسیر چنى این است که وى زمینه

) نامید. او همچنین در 26:15همان موقع، در قسمت دیگرى از سخنانش این روح راستى را تسلى دهنده (یوحنا
القدس نامید.بخش دیگرى از سخنانش این تسلى دهنده را روح

القدس که پدر او را به اسم من عنى روحاین سخنان را به شما گفتم وقتیکه با شما بودم. لیکن تسلى دهنده ی«
-26(یوحنا» فرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم بیاد شما خواهد آورد.مى

25:14(

دهد:عیسى در مورد آمدن این روح راستى تعالیم مشخص مى

و چون با ایشان جمع شد ایشانرا قدغن فرمود که از اورشلیم جدا مشوید بلکه منتظر آن وعده پدر باشید که «
القدس تعمید خواهید داد لیکن شما بعد از اندك ایامى به روحاید. زیرا که یحیى به آب تعمید مىاز من شنیده

)4:1-5یافت. (اعمال رسوالن 
القدس و روح راستى) را شاگردان مسیح در روز پنطیکاست دریافت نمودند. این تسلى دهنده (یعنى روح

نویسد:لوقا در این مورد مى

و چون روز پنطیکاست رسید به یک دل در یک جا بودند. که ناگاه آوازى چون صداى وزیدن باد شدید از «
»آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت.

کشد.کند بلکه برآن خط بطالن نیز مىمقدس نه تنها ادعاى بهاییت را تصدیق نمىبنابراین متون کتاب

1:35- 2اشعیا 
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بیابان و زمین خشک شادمان خواهد شد و صحرا بوجد آمده مثل گل سرخ خواهد شکفت. شکوفه بسیار «
ایى کرمل و شارون به آن عطا خواهد شد. جالل نموده با شادمانى و ترنم شادى خواهد کرد. شوکت لبنان و زیب

»یهوه و زیبایى خداى ما را مشاهده خواهند نمود.

تفسیر بهاییان
به گفته چنى بهااهللا به بیابانى دور افتاده تبعید شد (یعنى به زندان عکا در فلسطین) و برکوه کرمل و وادى 

جالل خداوند، توسط تجلى الهى وى، آنگونه که اشعیإ؛اًکک «داد. بنابراین در این مکانهاشارون تعلیم مى
بهااهللا به معناى جالل خدا است «نویسد: چنى مى» پیشگویى نموده بود بشکلى کامالً تحت اللفظى، مشاهده شد.

15»شود.مقدس به تجلى الهى روزهاى آخر داده مىیعنى عنوانى که توسط کتاب

پاسخ مسیحیت
دهد. به اعتقاد متکلم بهایى این آمیز را ارائه مىچنى، با نادرست جلوه دادن موضوع، استداللى سفسطه
کند که وى به این پیشگویى داده است ثابت مىواقعیت که بهااهللا بر کوه کرمل و در وادى شارون تعلیم مى

اند، نقل ر وادى شارون تعلیم دادهتحقق بخشیده است. از آنجاییکه اشخاص بسیارى برکوه کرمل و نیز د
معنى است. با وجود این، چنى با ذکر این موضوع که بنابر پیشگویى بعنوان دلیلى براى مأموریت الهى بهااهللا بى

و بدلیل اینکه بهااهللا در این مکانها » جالل خدا را خواهند دید«پیشگویى اشعیا، این مکانها (کرمل و شارون) 
در این مکانها، جالل خداوند، توسط تجلى الهى وى...بشکلى «پى این است که ثابت کند حضور داشته است در 

16»اللفظى مشاهده شد.کامالً تحت
کند که وى جالل خداست. نخست باید است ثابت نمى» جالل خدا«این موضوع که اسم بهااهللا به معناى 

» جالل خدا«ن عنوان را به خود بخشیده است، حقیقتاً ثابت نمود که بهااهللا بدون در نظر گرفتن اینکه خودش ای
است. از سوى دیگر » جالل خدا«دانیم که بهااهللا به پیشگویى اشعیا تحقق بخشیده زیرا است. به گفته چنى ما مى

باشد زیرا به پیشگویى اشعیا تحقق بخشیده است. استدالل وى یک دور مى» جالل خدا«دانیم که او ما مى
کند بنابراین نادرست است.را تکرار مىتسلسل باطل 

توان این تفسیر بهاییت را از اشعیا رد نمود. در فصل اى نیز که این متن در آن قرار دارد مىبا توجه به زمینه
اى، چه بشکلى منفى و چه بشکلى مستقیم، به ظهور یک پیامبر ایرانى و در فصل قبلى آن نیز، هیچ اشاره35

شود که باید براى جهان صلح و اتحاد به ارمغان بیاورد. دالیل بسیارى در برابر متکلم بهایى نمى(چون بهااهللا) 
قرار دارند که وى باید بدون استفاده از دور تسلسل باطل آنها را توجیه نماید.
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7ù6ù2:98اشعیا 
سایه موت نور ساطع خواهد بودند نور عظیمى خواهند دید و بر ساکنان زمین قومیکه در تاریکى سالک مى«

شد. 
زیرا که براى ما ولدى زاییده و پسرى بما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و 
مشیر و خداى قدیر و پدر سرمدى و سرور سالمتى خوانده خواهد شد. ترقى سلطنت و سالمتى او را بر کرسى 

آنرا به انصاف و عدالت از االن تا ابداالباد ثابت و استوار نماید. غیرت داود و بر مملکت وى انتها نخواهد بود تا 
»یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد.

تفسیر بهاییان
مال ") چیز نگفت مگر 7او در مورد سلطنت (آیه «به گفته چنى، عیسى به این پیشگویى تحقق نبخشید. 

گوید یکى از دالیلى که بخاطر آن یهودیان عیسى چنى مى17.»"به خداقیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را
اندیشیدند که این پیشگویى باید مى«را رد نمودند همین امر بود. آنان این پیشگویى را بدرستى درك ننمودند و 

آرامش هزار اشعیا به زمانهاى آخر، یعنى به دورانى که صلح و «آنان درنیافتند که » در زمان مسیح تحقق یابد.
$)21:65-25و 6:11-9کند که در کتاب خوداشعیا پیشگویى شده بود (اشعیا ساله برقرار خواهد شد اشاره مى

1:20- 3(18(مکاشفه » در عصر ظهور مسیحیت نیز این دوران توسط یوحنا پیشگویى شده است.
توان ذکر نمود: و دلیل دیگر نیز مىبه گفته چنى، در مورد اینکه چرا عیسى به این پیشگویى تحقق نبخشید، د

شناخته نشد » پدر«) و (ب) عیسى هرگز بعنوان 6(الف) عیسى هرگز ادعا ننمود که سرور سالمتى است (آیه 
دهند بهااهللا تحقق بخشنده کند که بهاییان بواسطه آنها تعلیم مى) در مقابل چنى دالیل متعددى را ذکر مى6(آیه 

نویسد:وى مىباشد. این پیشگوییها مى

ترین و جاهلترین منطقه بود و بشکل نور بهااهللا از ایران درخشید که در جهان عصر خود تاریکترین، متعصب«
شوند و در دوران اسارت چهل شد. بهااهللا در بعضى از کتب خود که بالغ بر صد جلد مىبسیار بدى نیز اداره مى

حى جامع براى صلح جهانى ترسیم نمود که بسیارى از موارد آن در اند، طراش در زندان به نگارش در آمدهساله
بین متفکران برجسته زمان خودش مورد پذیرش قرار گرفت. از این موارد تشکیل فدراسیونى از همه ملل و 

توان نام برد. بهااهللا به این المللى براى حفظ صلح جهانى را مىتشکیل یک دادگاه و نیز یک نیروى انتظامى بین
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شود چون شخصى است که همه مذاهب، نژادها و ملل را در یک مفهوم بعنوان تجلى پدر آسمانى شناخته مى
.»19آوردخانواده واحد، تحت قیمومیت خدا در مى

پاسخ مسیحیت
به زمانهاى آخر، یعنى به دورانى که صلح و آرامش هزار ساله برقرار خواهد شد «گوید که اشعیا چنى مى

) در عصر ظهور مسیحیت 21:65-25و 6:11-9کند که در کتاب خود اشعیا پیشگویى شده بود (اشعیا اره مىاش
قبالً به این موضوع اشاره نمودیم که 1:20- 3(20(مکاشفه » نیز این دوران توسط یوحنا پیشگویى شده است.

) تنها اشاره به 21- 22فه بازگشت مجدد مسیح که سلطنت وى و صلح جهانى را برقرار خواهد نمود (مکاش
هاى یوحناى دارد. (فصل سوم) در واقع چنى درحالى از نوشته» زمانهاى آخر«بازگشت عیساى ناصرى در 

کند که یوحناى رسول تنها به بازگشت عیساى نقل قول مى» زمانهاى آخر«رسول بعنوان مرجعى براى وقایع 
آیم. گوید بلى بزودى مىاو که براین امور شاهد است مى«نویسد: ناصرى و نه شخصى دیگر نظر دارد. یوحنا مى

تنها با بازگشت عیساى ناصرى فرا خواهد » زمانهاى آخر«) بنابراین 20:22(مکاشفه » آمین بیا اى خداوند عیسى.
رسید.

د. شوخطاب ننمود. همچنین او بعنوان پدر نیز شناخته نمى» سرور سالمتى«نویسد که مسیح خود را چنى مى
) که استاد عهدعتیق و ادبیات سامى در دانشگاه الهیاتى ترینیتى Archer Gleasonگلیسون آرچر (

گوید:چنین مى» سرور سالمتى«است، در مورد عنوان 

کند: سالمتى را، در پرى و کاملیت آن عطا مى» shalom«مسیح بعنوان سرور سالمتى، آرامش و سالمتى «
اى سالم و درست بین خدا و گناهکاران و نیز بین گناهکاران با ض شده است، رابطهبراى جانى که از گناه مری

.»22یکدیگر، و همچنین عدالت جهانى و سعادتمندى فراگیر بر زمین

آنچه که گفته شد البته در شخصیت مسیح تحقق یافته است که در نخستین ظهور خود بهاى الزم را براى 
-10سازد (رومیان نمود. بنابراین او سالمتى و صلح را بین خدا و انسان برقرار مىنجات جان انسانها پرداخت

اش صلح جهانى خواهد ). مسیح در ظهور ثانوى خود، پادشاهى و سلطنتى را بوجود خواهد آورد که ثمره9:5
).21- 22بود(مکاشفه

نویسد: آرچر مىشود در اشاره به این موضوع که مسیح بعنوان پدر سرمدى شناخته نمى
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اسم او عجیب و مشیر و خداى قدیر و پدر سرمدى و «گوید: در مورد یک نجات دهنده سخن مى6:9اشعیا «
این متن تاکنون به این صورت ترجمه شده است درحالیکه در متن عبرى » سرور سالمتى خوانده خواهد شد.

که باید آن را به معناى بوجود آورنده ابدیت در باشد پدر سرمدى درواقع به معناى پدر ابدیت و سرمدیت مى
.»23نظر گرفت

این صفت به او نسبت داده 3:1صفت پدر سرمدیت یا بوجود آورنده ابدیت صفت مسیح است که در یوحنا 
همه چیز بواسطه او آفریده شد و بغیر از او چیزى از موجودات وجود «خوانیم: مى3:1شود. در یوحنامى

»نیافت.
سلطنت خواهد » بر کرسى داود و بر مملکت وى«باید به این نکته مهم در اشعیا توجه کرد که سرور سالمتى 

تواند بنشیند که از نسل وى باشد (دوم سموئیل مقدس تنها کسى بر کرسى داود مى). بنابر متن کتاب7:9نمود (
ا کند که به پیشگویى اشعیا تحقق بخشیده است. از تواند ادع). بهااهللا از نسل داود نیست بنابراین نمى16-5:7

دهند که عیسى از نسل داود است. در مکاشفه ) نشان مى23:3-31) و (لوقا 17ù6ù1:1سوى دیگر (متى 
فرماید: یوحنا عیسى مى

من عیسى، فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه و نسل داود و «
)16:22(مکاشفه » ستاره درخشنده صبح هستم.

اگرچه بهااهللا طرحى براى صلح جهانى تدوین نموده و ادعا کرده که تجلى پدر است ولى با تکیه بر این امر 
توان نتیجه گرفت که او حقیقتاً همان پدر سرمدى و سرور سالمتى است که اشعیا از آن سخن گفته است. نمى

متفاوت هستند. همانگونه که خاطر نشان ادعاى اینکه امرى حقیقت دارد و اثبات این ادعا دو موضوع کامالً
کردیم مسیح با رستاخیز جسمانى خود از مردگان ادعاهاى خود را اثبات نمود (به فصل پنجم مراجعه کنید). 

اش حقیقت دارد، هاى مسیح در مورد ظهور نخستین و ثانویهبنابراین ما براى اینکه ایمان داشته باشیم که گفته
م.دلیل بسیار خوبى داری

پیشگویى نادرست بهاییت و عدم تحقق آن
چاپ شده است 1923نام دارد و در سال » بهااهللا و عصر نوین«جى.اى اسلمنت در کتاب خود که 

نویسد: مى
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بهااهللا و عبدل بها، با اطمینان بسیار، پیروزى سریع روحانیت و معنویت بر مادیت و نیز صلح جهانى بیمانندى «
»اند.رد پى آن برقرار خواهد شد، پیشگویى نمودهرا که 

نویسد:اسلمنت سپس در مورد عبدل بها مى

او اعالم کرد که تحقق این پیشگویى نزدیک است و در طى همین قرن تحقق خواهد یافت. وى در یکى از «
) Theosophist(خطاب به گروهى از پیروان حکمت الهى 1913سخنرانیهاى خود، در ماه فوریه سال 

(ستاره غرب، » گفت: این قرن، قرن خورشید ایمان است. این قرن، قرن برقرارى پادشاهى خدا بر زمین است.
خوشابحال آنکه «کنیم: ). در دو آیه نهایى کتاب دانیال نبى با این کلمات رمزآمیز برخورد مى7، صفحه9مجلد

اما تو به آخرت برو زیرا که مستریح خواهى شد و در انتظار کشد و به هزار و سیصد و سى و پنج روز برسد
آخر این ایام در نصیب خود قائم خواهى بود.

اند معناى این کلمات را دریابند. در گفتگویى غیررسمى که من یعنى نگارنده کتاب محققان بسیارى سعى نموده
ى است که باید از زمان هجرت سال خورشید1335روز به معناى 1335نیز حضور داشتم عبدل بها گفت: این 

سال به 1335میالدى اتفاق افتاده است از اضافه کردن 622پیامبر اسالم محاسبه شود. چون هجرت در سال 
). سپس از عبدل بها سؤال شد: پس از پایان 1957=1335+622شود (میالدى حاصل مى1957این عدد سال 

سخ داد: صلح جهانى بشکلى فراگیر برقرار خواهد شد و سال شاهد چه چیز خواهیم بود؟ عبدل بها پا1335
زبانى جهانى رایج خواهد گشت، سوء تعبیرات و کج فهمیها از بین خواهند رفت، آیین بهاییت در همه جا 

.»25منتشر شده و اتحاد و یگانگى بشریت تحقق خواهد یافت

(سومین ویرایش کتاب پس از مرگ منتشر شده است 1970در چاپ دیگرى از این کتاب که در سال 
نویسنده) پیشگویى نادرست عبدل بها تحقق نیافته و شهادت اسلمنت در مورد سخنان عبدل بها بشکل عجیبى 

شود.دچار تغییر مى

خوشابحال آنکه انتظار کشد و به «کنیم: در دو آیه نهایى کتاب دانیال نبى با این کلمات رمزآمیز برخورد مى«
د و سى و پنج روز برسد اما تو به آخرت برو زیرا که مستریح خواهید شد و در آخر این ایام در هزار و سیص

»نصیب خود قائم خواهى بود.
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اند معناى این کلمات را دریابند در گفتگویى غیررسمى که من یعنى نگارنده کتاب محققان بسیارى سعى نموده
این پیشگویى از آغاز دوران اسالم، به صدمین سالگرد انتشار نیز حضور داشتم عبدل بها پس از محاسبه سالهاى 

گوید: در مورد تفسیر این آیه در کتاب دانیال نبى که مى«رسید. 1963اعالمیه بهااهللا در بغداد یا سال 
این روزها باید بعنوان سالهاى » خوشابحال آنکه انتظار کشد و به هزار و سیصد و سى و پنج روز برسد.«

نه قمرى محسوب شوند. مطابق با این محاسبه یک قرن پس از غروب آفتاب ایمان، تعالیم الهى خورشیدى و
بشکلى فراگیر در جهان منتشر شده و نور الهى از شرق تا غرب برجهان پرتو خواهد افکند و در این روز 

»ایمانداران شادى خواهند کرد!

از پیشگویى دانیال نبى اشاره به صدمین سالگرد انتشار ادعاى بهاییان در مورد اینکه محاسبات عبدل بها
) به هیچ عنوان مستدل و قانع کننده نیست. اگر شخصى سخنان عبدل 1963اعالمیه بهااهللا در بغداد دارد (سال 

این کتاب کامالً حذف شده 1970مطالعه کند (که در چاپ 1957بها را در مورد برقرار صلح جهانى در سال 
اند. شما باید خودتان بهر شکلى که شده متن دانیال را هد یافت که سخنان وى به تحقق نپیوستهاست) درخوا

اى تفسیر کنید که تعبیر فوق در آن بگنجد. از سوى دیگر گویا نویسنده کتاب پس از مرگ خود نظرش را بگونه
تغییر داده است!

اند که هیچکس فقدان پیشگویى نادرست اندیشیدهاند احتماالًکسانى که نوشته اصلى اسلمنت را تغییر داده
بها در مورد اینکه صلح جهانى کتاب تشخیص نخواهد داد. بنابراین اظهارات عبدل1970عبدل بها را در چاپ 

اى دیگر تفسیر ) برقرار خواهد گشت فراموش شده و به گونه1957در تاریخى مشخص در قرن بیستم (سال 
مورد سانسور بکار گرفته شده است که با اصل بهاییت در مورد پژوهش آزادانه حقیقت گردد. درواقع در اینمى

تضاد دارد. کمیته انتشارات بهاییت که این پیشگویى نادرست و مسئله ساز را سانسور نموده است شهادت عینى 
ن آورده، حضور شخصى را پس از مرگ وى تغییر داده است (اسلمنت هنگامیکه عبدل بها این سخنان را بر زبا

داشته است). با توجه به اهمیت این متن، این سانسور، عملى بسیار غیراخالقى است. از آنجاییکه صلح جهانى 
چنین 21:18- 22برقرار نگشت، عبدل بهاپیشگو و پیام آورى کاذب است. در کتاب تثنیه 1957در سال 

خوانیم:مى

ته است چگونه تشخیص نمایم هنگامیکه نبى باسم خداوند و اگر در دل خودگویى سخنى را که خداوند گف«
سخن گوید اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد این امرى است که خداوند نگفته است بلکه آن نبى آنرا از 

»روى تکبر گفته است پس از او نترس.
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گیرىنتیجه
هیاتى و اعتقادیشان، بشکل بسیار نادرست و مقدس در جهت دفاع از اصول الاستفاده بهاییان از کتاب

مقدس شخصیت اخالقى و نیز سطح وعمق گیرد از سوى دیگر نحوه استفاده آنان از کتابناموفقى صورت مى
سازد.مقدسى آنان را مکشوف مىتحقیقات کتاب

تفسیر صحیح هر متن هاى آنان مشاهده کردیم که چگونه محققان و متألهان بهایى دربراى مثال ما در نوشته
اى را که متن در کنند. آنان زمینهمقدس، از خود جهل و نادانى نشان داده و به نادرستى متون را تفسیر مىکتاب

گیرند. درواقع آنان تنها آن قرار گرفته است، زبان، مقصود و منظور و شرایط تاریخى خاص هر متن را نادیده مى
اى تحریف نمایند که با پیش فرضهاى اعتقادى آنان تطبیق یابد دس را بگونهمقدر پى این هستند که متون کتاب

آمیز در وراى همه استداللهاى دفاعیاتى رسد که این روش سفسطهاى آنها را توجیه کند. چنین بنظر مىو بگونه
)apologeticیک دور مقدس، وجود دارد. متکلمان و متألهان بهایى در) آنان در زمینه استفاده از کتاب

کنند.متسلسل استدالل مى
سانسور کتاب جى.اى. اسلمنت نیز پس از مرگ وى لکه سیاهى براى بهاییت است و این امر با شخصیت 

کنند، منافات دارد. تغییر دادن شهادت عینى یک شخص پس از مرگ وى عملى اى که آنان تشویق مىاخالقى
غیراخالقى است.
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فصل پنجم

در مورد حقانیت مسیحیت

نقد و بررسى دعاوى حقیقت دینى

ابوقرا و حقیقت دینى
النهرین، تمثیلى را مطرح نموده است که به تئودور ابوقرا، عالم الهى قرن نهم میالدى و اسقف جران در بین

اعتقاد ما دقیقاً بیانگر وضعیت ما در جهانى مملو از دیدگاههاى دینى است. جان وارویک مونتگمرى تمثیل او را 
بدینگونه بیان کرده است:

پادشاهى بزرگ (خدا) پسرى داشت (انسان) که بدون تماس با پدر خود بزرگ شده بود. هنگام مسافرت در «
کرد (عقل) قادر نبود دیارى دور دست، پسر احساس نمود که شدیداً بیمار است. طبیبى که وى را همراهى مى

بود، دستوراتى را براى شفاى پسرش بیمارى پسر را بهبود بخشد. اما پادشاه که از وضعیت وخیم پسر خود آگاه 
نزد او فرستاد (انجیل). با وجود این دشمنان متعدد پادشاه نیز از آنچه اتفاق افتاده بود با خبر شدند و آنان نیز 

هایى براى پسر فرستادند که درواقع براى پسر زیان آور بودند(ادیان دیگر غیر از مسیحیت و دیدگاههاى نسخه
ها را با سه معیار ارزیابى براى اینکه بتواند از این موقعیت دشوار رهایى یابد، نسخهفلسفى). پسر پادشاه

نمودند (چون پسر تاحدى به پدر ها چه چیزى در مورد پدر وى مکشوف مىنمود: اوالً هر یک از نسخهمى
چه حد ماهیت بیمارى داد). ثانیاً هر نسخه تاشباهت داشت با استفاده از این شباهت این مقایسه را انجام مى

»1رسیدند...نمود و ثالثاً روشهاى درمانى متعدد تا چه حد صحیح و هنجار بنظر مىوى را تشخیص مى

ما با نخستین مالك ابوقرا یعنى مقایسه میزان شباهت بین پدر و پسر موافق نیستیم زیرا بکارگیرى این معیار 
و بدى پسر را به پدر (خدا) نسبت دهیم ولى براین باوریم که در دو این خطر را دربردارد که ابعادى از شرارت 

معیار دیگر حقایقى وجود دارد.
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هر دو -یعنى دقت در تشخیص و ترسیم بیمارى انسان و معیار صحیح بودن نوع درمان وى- این دو معیار 
ایى انسان باشند. عالوه بر از نظر شمول و گستردگى بعدى جهانى دارند و قادرند پاسخگوى نیاز شخصى و غ

توان چنین فرض نمود که اگر ما بیمارى انسانیت و این صحه گذاردن بر سومین مالك ابوقرا، از نظر منطقى مى
اى که چنین خصوصیاتى را در خود دارد از توانیم بگوییم نسخهشفاى آن را به درستى تشخیص دهیم آنگاه مى

سوى پدر (خدا) فرستاده شده است.

مرگ: دشمن جهانى
دینى که راستین و حقیقى باشد باید به بیمارى اصلى نژاد انسانى توجه کند. مرگ بعنوان بیمارى و مشکل 

شود. مرگ سرنوشت اجتناب ناپذیر نهایى، معدوم کننده و وحشتناك هر وجود انسانى مشترك ما شناخته مى
سازد:مىاست. ادوارد جان کارنل مسئله را بدین شکل مطرح

اى است که بیش از هر موضوع ناهمخوانى بین اشتیاق انسان براى زندگى و واقعیت مرگ جسمانى مسئله«
تواند بپذیرد بیند اما نمىهاى قبور را مىتواند انسان را به مرز جنون برساند. انسان اگر چه سنگ نوشتهدیگر مى

اهى خواهد مرد و دیگر کسى او را بیاد نخواهد آورد. که مرگ سرنوشت نهایى وى است و وى چون پرنده و م
.»2خواهد تا به ابد زندگى کند و این انگیزه در عمق وجود وى نهاده شده استانسان مى

دهند در جهانى بدون معنى و مقصود، انسان باید آزادانه اراده خود فیلسوفان اگزیستانسیالیست (که تعلیم مى
اند. آلبرکامو نویسنده پوچى و عبث بودن مسئله مرگ مطالب بسیارى نگاشتهرا بکارگیرد) در مورد

نویسد:اگزیستانسیالیست فرانسوى مى

اى فرا برد. ولى لحظهشود زمان نیز ما را با خود به جلو مىفروغ ما سپرى مىبا هر روزى که از زندگى بى«
» وقتى که راهت را پیدا کردى» «بعداً» «فردا«کنیم: زندگى مىرسد که ما باید آن را به جلو ببریم. ما در آینده مى

شود که سى ساله یابد یا به او گفته مىرسد که انسان خود درمىروزى فرا مى». اىخواهى فهمید که پیر شده«
کند که هنوز جوان است اما همزمان خود را در رابطه با زمان قرار است. بدین ترتیب شخص تصدیق مى

یابد که در نقطه مشخصى از یک منحنى ایستاده است و یابد. او درمىموقعیت خود را در آن مىدهد ومى
سپرد. وى به زمان تعلق دارد و با وحشتى که بر او مستولى شده است بدترین بسوى نقطه پایانى آن ره مى
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وجود جسمانى وى دهد. فردا، وى مشتاق فردایى دیگر خواهد بود، ولى واقعیت دشمن خود را تشخیص مى
.»3کند و عصیان وى در عدم پذیرش این امر عبث استامکان رسیدن به چنین فردایى را رد مى

مرگ بزرگترین دشمن انسان است. بنابراین منطقى است فرض کنیم ادیان جهانى، که پس از مرگ به 
سئله غایى انسان در مورد مرگ و میرایى دهند، اگر نتوانند به مشمارى را وعده مىانسانیت جهانهاى آرمانى بى

آیا جهان...چیزى بجز «اى مطرح در برابر این حقیقت هولناك باشند: تواند گزینهپاسخ دهند، براستى نمى
»4اى نامعقول و عبث نیست؟عرصه

ران به عبارت دیگر، دین راستین دینى است که بر مرگ یعنى بدترین دشمن انسان پیروز شود. از همه رهب
رحم پیروز گشت. اگر چه مرگ همه ما دینى که در موردشان سخن گفتیم، تنها عیساى ناصرى براین دشمن بى

دهد که اظهارات او در اجتناب ناپذیر است ولى این واقعیت که عیسى بر مرگ پیروز شد بما این اطمینان را مى
و عدالت حقیقت دارد. درواقع رستاخیز مورد الوهیتش، طبیعت خدا، نجات، حیات پس از مرگ، داورى، گناه

دهد که ما نیز برحسب وعده او از مردگان قیام خواهیم عیسى به ما که به او ایمان داریم این امید قطعى را مى
بنابراین ما نیز یک روز در این پیروزى بر دشمن بزرگ شریک خواهیم شد.5نمود.

واقعیت رستاخیز
شد این موضوع اهمیت دارد که ما نه تنها واقعیت رستاخیز مسیح را اعالم کنیم بلکه با وجود آنچه که گفته

بنابراین این 6دانیمهمچنین آن را اثبات نیز بنماییم. از آنجایى که ما رستاخیز عیسى را یک واقعیت تاریخى مى
توان از نظر تاریخى تحریف یإ؛ثکک اثبات نمود.مسئله را مى

دانیم از مدارك عهدجدید هستند. لبى که ما در مورد زندگى، مرگ و رستاخیز عیسى مىبسیارى از مطا
یا بعضى از آنان بعنوان 7کنند که شاهدان عینى خدمات و اعمال عیسى هستندنویسندگان عهدجدید ادعا مى

ى و ابتدایى یا شخصاً به مدارك اصل8کردنداند انجام وظیفه مىکاتب براى اشخاصى که شاهدان عینى بوده
. اگر بتوان ثابت کرد که مدارك و نگارشات عهدجدید از نظر تاریخى معتبر هستند، بدون 9انددسترسى داشته

توان با اطمینان ادعا کرد که عیسى مسیح، میراث پنهان انسان یعنى مرگ را مغلوب نموده است.شک مى

احتمال و قطعیت
تحقیق در مورد دعاوى دینى تاریخى اعتراض شود زیرا این دعاوى ممکن است در این مبحث به مسئله

% اثبات 100داراى قطعیت مطلق نیستند. بسیارى از اشخاص، تا زمانیکه یک آیین مذهبى، با دالیل کافى به میزان
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سازند. اگرچه چنین برخوردى ممکن است معقول و پذیرفتنى به نظر نشود خویشتن را نسبت به آن متعهد نمى
آید و از دیدگاه ناظرى منطقى حتى نوعى فضیلت محسوب گردد اما عمالً واقعگرایانه نیست و از جهت نظرى 

نیز تحقق چنین امرى ناممکن است. اجازه بدهید موضوع را بیشتر بشکافیم.
اند که در ) خاطرنشان نمودهanalytic philosophersبسیارى از فیلسوفان مکتب تحلیلى (

) که ادعاى حقیقى بودن دارند به دو نوع قضیه با معنى برخورد propositionsهایى (هبررسى گزار
) و قضایاى ترکیبى analytic statementsکنیم که عبارتند از: قضایاى تحلیلى (مى

)synthetic statementsاى است که بیانگر واقعیتى در جهان خارج ). قضیه تحلیلى، قضیه
اند. براى مثال ) شناخته شدهtautologies» (همانگوییها«که بعنوان نیست و شامل مطالبى است 

یعنى این واقعیت که آنها - است). به همین دلیل 2همواره برابر با 1+1معادالت ریاضى از همانگوییها هستند. (
مسلم قضایاى تحلیلى بنابه تعریف حقیقى بوده و بنابراین قطعى و - هیچ ربطى به مسائل جهان عینى ندارند

هستند. 
اى است که بیانگر وجود واقعیتى در جهان تجربه و مشاهده است، جهانى که پیوسته در قضیه ترکیبى قضیه

شویم. مسلماً بعضى از واقعیتها که آن در حال ارزیابى حقیقت و درستى واقعیتهایى هستیم که با آنها روبرو مى
هاى دیگر قطعیت بیشترى دارند (اگر چه هیچیک از این شواهدى در موردشان وجود دارد، نسبت به واقعیت

% برسند). براى مثال قوانین طبیعت تنها توسط مشاهده قابل شناخت 100توانند به میزان قطعیت واقعیتها نمى
دانیم که آیا این قوانین فردا نیز چون دیروز عمل خواهند کرد یا خیر % نمى100هستند. اگر چه ما با قطعیت 

کنیم که گویى چنین خواهد بود. از سوى دیگر در مورد این موضوع نیز که آبراهام اى زندگى مىهولى بگون
% دست یافت. این امکان وجود دارد 100توان به شناختى با قطعیت لینکلن براستى ترور شده است یا خیر نمى

از دست داده باشد. اما واقعیت که آبراهام لینکلن بر اثر لیزخوردن روى پوست موز به زمین خورده و جانش را 
این است که شواهد مربوط به ترور لینکلن آنقدر زیادند که در این مورد هیچ شک معقولى براى ما باقى 

ماند. یقیناً این احتمال وجود دارد که مرگ لینکلن بشکل صحیح در کتب تاریخى ثبت نشده باشد با وجود نمى
رسیم دیگر نه در جهان امکانات بلکه در جهان احتماالت زندگى یتها مىاین هنگامى که ما به مسئله بررسى واقع

رود). دراین جهان احتماالت، ما بر مبناى ارزیابى خود از حقیقت یا کنیم (احتماالتى که احتمال وقوع آنها مىمى
اى امکانات کنیم (قضایاى ترکیبى). کذب یا درستى این واقعیتها نه بر مبننادرستى واقعیتهاى خاص عمل مى

نامعقول بسیارى که در موردشان وجود دارد بلکه بر مبناى میزان شواهدى که به نفعشان مشاهده شده، ارزیابى 
شوند.مى
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کل مبحث قضایاى تحلیلى و ترکیبى، توسط هانس هان یکى از بنیانگذاران مکتب فکرى وین، بشکل زیبایى 
خالصه شده است:

کنند و اى از قضایا مطلبى را در مورد واقعیتها بیان مىقضایا تمایز قائل شویم: گونهما باید بین دو گونه از«
کنند. اى دیگر از آنها صرفاً رابطه متقابل قوانینى را که براطالق کلمات بر واقعیتها حاکم هستند، بیان مىگونه

ضایا در مورد اشیا چیزى بما ) بنامیم: این قtautologiesاجازه بدهید قضایاى نوع دوم را همانگوییها (
توان آنها را رد گویند و به همین دلیل قطعى و بشکلى جهان شمول معتبر هستند و توسط مشاهده نمىنمى

توان آنها را رد نمود. قوانین منطق چون نمود. درحالیکه قضایاى نوع اول قطعى نیستند و توسط مشاهده مى
) excluded middleناع ارتفاع نقیضین ()و قانون امتcontradictionقانون تناقض (

اى از این قضیه» تواند همزمان کامالً آبى و کامالً قرمز باشدیک چیز نمى«همانگویى هستند. براى مثال جمله 
.»10نوع است

توان بطور کلى دعاوى تاریخى ایمان مسیحى نیز همانند دیگر واقعیتهاى تاریخى هستند بدین معنى که مى
% رسید با 100توان به میزان قطعیت آنها را بررسى و تحقیق نمود اگر چه در مورد واقعیتهاى تاریخى نیز نمى

مورد همه واقعیتها ما باید شواهد را مورد بررسى وجود این، این واقعیتها از واقعیتهاى دیگر متفاوت نیستند. در
قرار دهیم و بر مبناى کمیت و کیفیت این شواهد تصمیم بگیریم که آیا آنقدر کافى هستند که به آنها ایمان داشته 

% اثبات شوند، دیگر 100اى باشند که بشکل قطعى و به میزان باشیم یا خیر؟ البته اگر ادعاهاى مسیحیت بگونه
ع واقعیتهاى دیگر نخواهند بود.اما در مورد خاص رستاخیز مسیح، شواهد و دالیل کافى داریم که در این از نو

بخشد.مورد به ما اطمینان مى

بررسى رستاخیز مسیح
بمنظور بررسى و تحقیق واقعیت رستاخیز مسیح، ما باید ثابت کنیم که نگارشات عهدجدید از نظر تاریخى 

مقدس باید با همان مالکى اعتبار تاریخى کتاب«باشند و بخشى معتبر از مدارك تاریخى هستند. صحیح و دقیق
11»شوند.سنجیده شود که همه مدارك تاریخى سنجیده مى

این موضوع را مطرح » اى بر تاریخ دقیق انگلستانمقدمه«مورخ نظامى، سى ساندرز، در کتاب خود بنام 
محک «ودن اعتبار تاریخى هر مدرك سه اصل وجود دارد. این اصول عبارتند از: سازد که براى مشخص نممى
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ما هر یک از این مالکها را تشریح و تعریف 12».محک شواهد برونى«و » محک شواهد درونى«، »کتاب شناختى
خواهیم نمود و هر یک را بشکل جداگانه در مورد عهدجدید بکار خواهیم گرفت.

محک کتاب شناختى
کند:جاش مک داول این محک را بدینگونه تشریح مى

محک کتاب شناختى بررسى نحوه انتقال متون است که توسط همین انتقال مدارك تاریخى بدست ما «
هایى اند. بعبارت دیگر از آنجاییکه ما مدارك اصلى و اولیه را در دست نداریم باید مشخص شود نسخهرسیده

هاى بعدى چه مدت تا چه اندازه معتبرند و فاصله زمانى بین نسخه اصلى و نسخهکه در دسترس ما هستند 
.»13است

به منظور درك این موضوع که آیا از نظر کتاب شناختى عهدجدید معتبر است یا خیر باید در پرتو شواهد 
بردارى آنها (ب) خ نسخههاى موجود قدیمى و تاریگوناگون به بررسى این مسائل بپردازیم: (الف) میزان نسخه

هاى آثار غیردینى عهدباستان. هاى عهدجدید با نسخههاى اصلى و اولیه (ج) مقایسه نسخهتاریخ نگارش نسخه
در اینجا الزم است این موضوع را نیز روشن سازیم که منظور ما از نسخه چیست؟ به عقیده گیسلر و نیکس در 

»:مقدساى کلى بر کتابمقدمه«کتاب 

توان آن را در مقابل نسخه چاپى درنظر گرفت. نسخه اصلى نسخه یک نوشته ادبى دست نویس است که مى«
.»14شوداى است که از آن اثر بوجود آمده و غالباً نسخه دست نویس نامیده مىهر اثر، نخستین نسخه

دید است. اکنون تعداد و هاى عهدجاى که اینک با آن روبرو هستیم مسئله کیفیت واعتبار نسخهمسئله
15کنیم.خصوصیات این نسخ را بررسى مى

نسخه جان رایلندز. این نسخه قطعه پاپیروسى است که پنج آیه از انجیل یوحنا در آن ذکر شده است.تاریخ 
16میالدى بوده است.138تا 117نگارش آن بین سالهاى 

اى از اناجیل میالدى است شامل قسمتهاى عمده200ل پاپیروس بودمر. این نسخه که تاریخ نگارش آن سا
اى است که چند قسمت کامل یوحنا و لوقا به اضافه رساالت یهودا و اول و دوم پطرس است و نخستین نسخه

گیرد.از عهدجدید را دربرمى
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ه شده میالدى نگاشت325- 350باشد بین سالهاى مقدس مىنسخه واتیکان. این نسخه که شامل کل کتاب
شود.است. این نسخه همچنین ترجمه یونانى کل عهدعتیق را شامل مى

شود. این نسخه شامل کل میالدى تخمین زده مى340نسخه سینانیه. تاریخ نگارش و نسخه بردارى آن 
عهدجدید و نیمى از عهدعتیق است. 

هدعتیق است. تاریخ نگارش آن در نسخه افرایم. این نسخه شامل بیشتر قسمتهاى عهدجدید و بخشى از ع
میالدى است.350حدود سال 

اى کامل از شود نسخهنسخه اسکندریه.  این نسخه که هم اینک در کتابخانه ملى موزه بریتانیا نگهدارى مى
میالدى است.450باشد و تاریخ نگارش آن مقدس مىکل کتاب

هاى قدیمى...مربوط به قرون چهارم و پنجم میالدى خهباید این موضوع را در نظر داشت که اگر چه نس«
بردارى اى کامل چون نسخه اسکندریه نسخهباشند ولى در کل نشاندهنده این هستند که از روى نسخهمى

17میالدى بوده باشد.100- 150اند که باید مربوط به سالهاى شده

دى است به زبانهاى یونانى و التین نگاشته شده میال450-550نسخه بازا. این نسخه که تاریخ نگارش آن 
باشد.است و شامل چهار انجیل، کتاب اعمال رسوالن و قسمتى از رساله سوم یوحنا مى

نسخه یونانى 4969به گفته بروس متزگر، استاد عهدجدید در دانشگاه الهیاتى پرینستون در مجموع 
هاى مختلف نیز وجود دارند. نسخه قدیمى دیگر از ترجمه15000. البته بجز این نسخ 18عهدجدید وجود دارد

اند ما میالدى انجام شده150هاى سریانى و التین از عهدجدید هستند که در سال ها شامل ترجمهاین ترجمه
هاى قرن دوم داریم که تاریخ نگارش آنها مربوط به دوره زمانى بین نیمه قرن چهارم و هایى از این ترجمهنسخه

هاى دیگرى هاى قبطى (مصرى) و ترجمههاى گوناگون همچنین شامل ترجمهتداى قرن هفتم است این ترجمهاب
20000هاى عهدجدید در مجموع حدود اند. امروزه از نسخهکه از ابتداى قرن سوم تا قرن ششم انجام شده

19نسخه در اختیار ما قرار دارد.
باشد هاى دست نویس اصلى مىموضوع مهم دیگرى که در اینجا باید به آن اشاره کنیم تاریخ نگارش نسخه

20باشد:بدین شرح مى
میالدى80-100- انجیل متى 

میالدى50-70-انجیل مرقس 
میالدى-70-85انجیل لوقا 
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میالدى90- 110-انجیل یوحنا 
میالدى70-85-ناعمال رسوال

میالدى48- 64-رساالت پولس 

دانند. کتاب اعمال رسوالن بسیارى از محققین انجیل لوقا و اعمال رسوالن را بخشهایى از یک نوشته واحد مى«
گذارد ولى بدون ذکر این موضوع که وى در زمان گزارشى مبسوط از زندگى پولس رسول در اختیار ما مى

معقولتر است که تاریخ نگارش انجیل لوقا یابد. بنابراین میالدى شکنجه و شهید شد، پایان مى64نرون، در سال 
.»21میالدى بدانیم64و اعمال رسوالن را پیش از سال 

گوید: ویلیام اف. آلبرایت استاد زبان عبرى در دانشگاه جان هاپکینز چنین مى

اد میالدى به عقیده من هر یک از کتب عهدجدید، توسط یک یهودى تعمید یافته، در طى سالهاى چهل تا هشت«
.»22میالدى)50- 75اند (به احتمال زیاد زمانى بین به نگارش درآمده

یعنى ذکر » مالك شواهد بیرونى«شکى نیست که عهدجدید اثرى تاریخى مربوط به قرن اول است. با ذکر 
ده است.شود که عهدجدید در قرن اول میالدى به نگارش درآممقدس، ثابت مىمطالبى از منابعى بجز کتاب

هاى متعدد آن، این کتاب در مقایسه با دیگر آثار با توجه به تاریخ نگارش عهدجدید و نیز وجود نسخه
23سازد:باستانى چه وضعى دارد؟ جدول زیر موضوع را کامالً روشن مى

هاى باستانىمقایسه نسخه

تعدادزمانىفاصلهقدیمیترینتاریخنویسنده
قدیمىنسختاریخبیننسخهوآثارنگارش

 -----
10سال   1000میالدى   900ازمیالد   پیش100- 44ژولیوس سزار   

7سال   1200میالدى   900پیش از میالد   427- 347افالطون (تترالوژیها)   
10سال   1000میالدى   1100میالدى   100ها)   تاسیت (سالنامه

و آثار دیگر
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7سال   750میالدى   850میالدى   61- 113(تاریخ)   پلیتى کهین 
8سال    1300میالدى   900پیش از میالد   460- 400توسیدید (تاریخ)   
8سال   1300میالدى   900پیش از میالد   480-425هرودوت (تاریخ)   

193سال   1400میالدى   1000ازمیالد   پیش496-406سوفوکل   
49سال   1400میالدى   1100پیش از میالد   384-322ارسطو   

200سال   1300میالدى   1100ازمیالد   پیش383-322دموستن   
643سال   500ازمیالد   پیش400ازمیالد   پیش900هومر(ایلیاد)   

20000سال   15-90جان   میالدى(نسخه125میالدى   48-110عهدجدید   
میالدى200و (رایلندز)

(پاپیروس بودمر)

نویسد:متزگر با در نظر داشتن مقایسه فوق مى
اند به دست ما هایى که از قرون وسطى باقى ماندهآثار بسیارى از نویسندگان عهدباستان تنها توسط نسخه«

واقع بین زمانى که نویسنده شوند). دراند (و گاهى نیز این نسخ به دوران پایانى قرون وسطى مربوط مىرسیده
زیسته است و کتاب خود را به نگارش درآورده است و نیز قدیمیترین نسخه موجود، فاصله زمانى بسیارى مى

هاى موجود از آن وجود دارد. در مقابل مدت زمان موجود بین زمان نگارش کتب عهدجدید و نخستین نسخه
تهایى از عهدجدید هستند مانند اکثر آثار کالسیک باستانى، هاى پاپیروس که حاوى قسمنسبتاً کم است. نسخه

بردارى به اند بلکه فاصله بین زمان نگارش و تاریخ نسخهپس از گذشت یک هزاره یا بیشتر نسخه بردارى نشده
.»24رسدصد سال یا کمى بیشتر مى

نویسد:جان وارویک مونتگمرى مى
رشاتى که امروزه بعنوان کتب عهدجدید دراختیار ماست...به معناى برخورد بسیار شکاکانه با مجموع نگا«

پذیرش این موضوع است که همه آثار و نگارشات باستانى از اعتبار و اصالت برخوردار نیستند، زیرا هیچیک از 
.»25اندشناختى قرار نگرفتهنگارشات عهدباستان چون عهدجدید تحت محک و آزمایش آزمون کتاب

هد درونىمحک شوا
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این محک به بهترین شکل در نقل قول زیر تعریف شده است:

کند که شک باید بعنوان در مورد مالك دوم نیز پژوهش ادبى و تاریخى از این حکم ارسطویى پیروى مى«
اى در دست منتقد در جهت خدمت به تکبر و غرور او اى مفید در خدمت متن باشد نه اینکه وسیلهوسیله

د.این گفته به معناى آن است که تا زمانیکه نویسنده متن با تناقض گویى و خطاهایى مشهود خویشتن را گرد
اعتبار ننموده است محقق نباید فرضیه فریب و خطا را در نظر بگیرد. در مورد رساالت پولس ما باید تأکید بى

ذاریم. در مورد کل مجموعه مدارك اصلى را بر ادعاى صریح وى در مورد اینکه وى نگارنده رساالت است بگ
گویند ثبت شهادت شاهدان عینى یا ثبت شهاداتى هستند که به عهدجدید ما باید ادعاى این مدارك را که مى
.»26اند، جدى تلقى کنیمهمین شکل از منابعى قابل اطمینان حاصل شده

سندگان عهدجدید بعنوان شاهدان عینى هاى زیر از متن عهدجدید براى نشان دادن این امر که نویگزیده
اند، کافى است:اند یا اطالعاتى دست اول را ذکر نمودهمطالب خود را نگاشته

از آن جهت که بسیارى دست خود را دراز کردند به سوى تألیف حکایت آن اموریکه نزد ما به اتمام رسید «
ما رسانیدند. من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را چنانچه آنانیکه از ابتدا نظارگان و خادمان کالم بودند ب

).1:1-3(لوقا » البدایه بتدقیق در پى رفته بترتیب بتو بنویسم اى تیوفلس عزیزمن
).16:1(دوم پطرس » هاى جعلى نرفتیم...بلکه کبریایى او را دیده بودیمزیرا که در پى افسانه«
ماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید و اما شراکت ما با پدر و نایم شما را اعالم مىاز آنچه دیده و شنیده«

).3:1(اول یوحنا » با پسرش عیسى مسیح است
» گوید تا شما نیز ایمان آوریدداند که راست مىو آنکسى که دید شهادت داد و شهادت او راست است واو مى«

).35:19(یوحنا
عیسى ناصرى مردى که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات اى مردان اسرائیلى این سخنانرا بشنوید.«

).22:2(اعمال رسوالن » دانیدو عجایب و آیاتى که خدا در میان شما از او صادر گردانید چنانکه خود مى
کنند که منابعى دست اول واصیل به این موضوع باید توجه داشت که اناجیل لوقا و یوحنا صریحاً ادعا مى

همانگونه که در قسمت بعدى بحث یعنى بخش محک شواهد درونى مالحظه خواهید نمود منابعى 27هستند.
ست اول هستند. پروفسور اف.اف. کنند که اناجیل متى و مرقس، منابعى اصیل و دمقدس نیز ثابت مىبجز کتاب
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مقدس در دانشگاه منچستر در مورد اصالت عهدجدید واعتبار آن بعنوان بروس استاد تفسیر و نقادى متن کتاب
گوید:یک منبع دست اول چنین مى

ما"نخستین واعظان انجیل از ارزش این شهادت دست اول آگاه بودند و بارها و بارها به آن مراجعه کردند. «
کردند. آنگونه که بعضى از عبارتى بود که آنان پیوسته و با اطمینان تکرار مى"شاهد براین امور هستیم

توانستند سخنان و اعمالى اندیشند، در آن سالهاى نخستین، این واعظان به هیچ وجه نمىنویسندگان مى
توانستند سخنان واعمال ه بودند و مىغیرواقعى در مورد عیسى از خود جعل کنند، زیرا در آن زمان شاگردان زند

داشتند بلکه باید عیسى را بیاد آورند...این واعظان نه تنها باید شاهدان عینى نزدیک به عیسى را در نظر مى
همچنین اشخاص دیگرى را نیز که تماس کمترى با عیسى داشتند ولى شاهد وقایع اصلى خدمات و مرگ 

ر هم تمایلى براى تعبیر واقعیت خاصى وجود داشت، امکان حضور گرفتند...اگعیسى بودند، در نظر مى
.»28توانست نقشى تصحیح کننده داشته باشدتوانستند با این تحریف مخالفت ورزند مىشاهدانى که مى

کنند حاوى شهادت توان گفت که شهادت درونى عهدجدید شامل مدارکى است که ادعا مىدر مجموع مى
ت، مرگ و رستاخیز عیساى ناصرى هستند.شاهدان عینى خدم

محک شواهد برونى
شود:در این محک سؤال زیر مطرح مى

»29کنند یا تصدیق؟مدارك تاریخى دیگر شهادت درونى مدارك عهدجدید را رد مى«

تاریخ کنند، شواهدى را که در موردنگارشات مستقل از عهدجدید که قسمتهایى از عهدجدید را نقل مى
کنند.نگارش عهدجدید در قرن اول وجود دارند تصدیق مى

میالدى) حاوى نقل قولهایى از عهدجدید است و اشارات بسیارى به کتب 70- 79رساله کاذب برنابا (
، 51:6کند. نویسنده این رساله اشاراتى به انجیل متى و نیز نقل قولهایى از آن دارد و نیز یوحنا عهدجدید مى

نقل قول از کتبى که وجود خارجى ندارد محال است.30کند.را نقل مى8:3و دوم پطرس 11:4ان رومی
میالدى) قسمتهایى را از متى، مرقس، لوقا، اعمال 95-97قرنتیان که توسط کلمنت روم نگاشته شده است (

31کند.اى مىنیز اشاره12:22کند و به مکاشفه رسوالن، تیطس، اول قرنتیان، عبرانیان و اول پطرس نقل مى
(کتاب دوم، فصل دوم) از کلمنت بعنوان کسى که با حواریون تماس » درباره اصول«اوریجن در کتاب خویشت 
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این موضوع شایان 32برد.اند) نام مىشخصى داشته است (یعنى اشخاصى که شاهد عینى زندگى عیسى بوده
) بود از orthodoxفته بود از نظر الهیاتى راست کیش (توجه است که کلمنت که از خود رسوالن تعلیم یا

توان با این فرضیه توجیه نمود که این اینرو توصیف خصوصیات ماوراى طبیعى عیسى را توسط کلمنت نمى
توصیف محصول انتقال سنن شفاهى یا روایت بوده است. 

یوحنا، اعمال رسوالن، رومیان، اول میالدى) حاوى نقل قولهایى از متى،110- 117هفت رساله ایگناتیوس (
قرنتیان، افسسیان، فیلپیان، غالطیان، کولسیان، یعقوب، اول و دوم تسالونیکیان، اول و دوم تیموتاؤس و اول 

است. ایگناتیوس مقدس سومین اسقف انطاکیه و جانشین ائودیوس مقدس بود که او نیز جانشین 33پطرس
بعنوان یکى از پدران دوران 34صاحبت شخصى با یوحناى رسول پطرس مقدس بود. ایگناتیوس بدلیل م

رسد که الهیات شود. باتوجه به رابطه شخصى ایگناتیوس با یوحناى رسول، بعید بنظر مىرسوالن شناخته مى
وى محصول سنن و روایات شفاهى باشد.

زندگى مسیح) بودند، الهیاتى ایگناتیوس و کلمنت که هر دو از شاگردان رسوالن مسیح (یعنى شاهدان عینى
کنند. ایگناتیوس الوهیت را که در عهدجدید وجود دارد و بعنوان الهیات کلیسا پذیرفته شده است تصدیق مى

38کلمنت اعتقاد رسوالن به رستاخیز مسیح37کند.و رستاخیز وى را تصدیق مى36،تولد وى از باکره35مسیح
کند. این دو نفر که شناختى ، با ذکر دالیل و مدارك ثابت مى39ایمانداران راو تعلیم آنان در مورد رستاخیز همه

اى دست اول بودن و اصالت عهدجدید را شخصى از شاهدان عینى زندگى عیسى داشتند بشکل مجاب کننده
کنند.اثبات مى

س، اسقف هیراپولیس گیرند. پاپیامقدس را دربرنمىمواردى را که ذکر نمودیم همه شواهد خارج از کتاب
کند:میالدى) مطالبى را که از شیخ خود، یوحناى رسول تعلیم یافته بود چنین بیان مى130(

آورد هنگامیکه مرقس مترجم پطرس گشت، دقیقاً آنچه را که پطرس از اعمال و سخنان خداوند عیسى بیاد مى«
آورد به نگارش درآورد و را که پطرس بیاد مىبه نگارش در آورد...مرقس مرتکب هیچ اشتباهى نشد بلکه آنچه

تمام توجه وى معطوف به این موضوع بود که مبادا چیزى از آنچه شنیده است حذف کند یا تغییرى در آن 
بوجود آورد...متى این مطالب را به زبان عبرى نگاشت. هر دو نویسنده این مطالب را به بهترین شکلى که 

.»40توانستند نگاشتندمى

یکى دیگر از شواهد خارج از عهدجدید در مورد مرجعیت و اصالت آن، نگارشات ایرینوس اسقف لیون 
نویسد:است. وى مى
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نهادند، متى براى یهودیان انجیلى به دادند و بنیاد کلیسا را مىدرحالیکه پطرس و پولس در روم بشارت مى«
رجم پطرس بود، پس از مرگ وى آنچه را که توسط زبان عبرى به نگارش درآورد. مرقس که شاگرد و مت

شد در اختیار ما گذاشت. لوقا که همکار و همراه پولس بود آنچه را که توسط وى موعظه پطرس موعظه مى
یافت، هنگامیکه در شهر شد در کتابى گرد آورى نمود. یوحنا شاگرد خداوند که در آغوش وى آرامى مىمى

.»41د انجیلى را به نگارش درآوردافسس در استان آسیا ساکن بو

نمود. شهادت ایرینوس ارزش زیادى دارد چون وى تحت نظر پولیکارپ، اسقف اسمیرنا تحصیل مى
میالدى شهید شد. وى از شاگردان یوحناى رسول بود و 156سال مسیحى بود و در سال 86پولیکارپ بمدت 

اش با پولیکارپ ایرینوس در اشاره به رابطه42»دادیم مىپیوسته آنچه را که از رسوالن آموخته بود تعل«
نویسد:مى

آورم.من قادرم مکانى را که پولیکارپ در من وقایع آن روزها را حتى بهتر از وقایع سالهاى متاخرتر بیاد مى«
از مکالمات آورم که وى چگونه داد به دقت تشریح کنم... من همچنین بیاد مىنشست و بدقت تعلیم مىآنجا مى

گفت و چگونه سخنان آنان رإ؛دکک بیاد خود با یوحنا و اشخاص دیگرى که خداوند را دیده بودند سخن مى
آورد...پولیکارپ آنچه را که از شاهدان عینى کالم حیات در مورد عیسى و تعالیم و معجزاتش دریافت نموده مى

.»43ساختمقدس مرتبط مىبود بدرستى با کتاب

دات خارجى برناباى کاذب، کلمنت، ایگناتیوس، پاپیاس، پولیکارپ و ایرینوس مسئله نگارش عهدجدید شها
کنند. منابع دیگرى بجز در قرن اول، اصالت و دست اول بودن آن و نیز عیساى ماوراى طبیعى را اثبات مى

اى از منابع غیر جموعهکنند شامل معهدجدید که شهادت درونى آن و نیز وجود تاریخى عیسى را تأیید مى
44کنیم:شوند که در زیر به آنها اشاره مىمسیحى مى

میالدى در مورد مسیحیان روم و مرگ عیسى مسیح 112کورنلیوس تاسیت: این مورخ رومى در سال 
نویسد که عیسى در زمان حکمروایى تیبریوس توسط مطالبى را به نگارش درآورده است. او همچنین مى

اریخ خود که به ). وى همچنین در قسمتى از کتاب توXV:44ها پنطیوس پیالطس محکوم به مرگ شد (سالنامه
).ii-6.30کند (تواریخ اى نیز به مسیحیت مىپردازد، اشارهسوزاندن هیکل اورشلیم مى
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زیست. وى با لحنى استهزاء کوکیانوس اهل ساموساتا: وى هجونامه نویسى بود که در قرن دوم میالدى مى
کردند و مذهب چندخدایى را رد مىنویسد که مسیحیان اولیهگوید. وى مىآمیز از عیسى و مسیحیان سخن مى

گوید که عیسى در فلسطین مصلوب گشت.پرستیدند. او همچنین مىعیسى را چون خدا مى
فالویوس یوسفوس: مورخ قرن دوم میالدى که به مسیح و مسیحیان و این موضوع که شاگردان مسیح به 

نویسد که مسیح بوسیله پیالطس مصلوب ن مىکند. وى همچنیرستاخیز وى از مردگان اعتقاد دارند اشاره مى
العاده بو پیروان یهودى و غیریهودى بسیارى را جذب نود گشت و خدمت او که مملو از اعمال خارق

).33:28(روزگاران باستان 
میالدى به اخراج مسیحیان از روم و جفاى نرون بر کلیسا اولیه 120سوئتونیوس: مورخ رومى که در سال 

).2:26کند (زندگى قیصرها ىاشاره م
نویسد: ظلمتى که بهنگام مصلوب شدن میالدى مى52تالوس: مورخى که در سامره بدنیا آمده بود. در سال 

تواند علت این امر باشد). (از عیسى زمین را فراگرفت با علل طبیعى قابل توجیه است (مثالً وقوع کسوف مى
مت توسط یولیوس آفریکانوس نقل قول شده و وى شدیداً با تفسیر جلد سوم کتاب تواریخ وى، که این قس

کند).تالوس از این رویداد مخالفت مى
کند و فلگون: این مورخ قرن اول نیز نظر تالوس را در مورد ظلمتى که زمین را فراگرفته بود تصدیق مى

شود زارش لوقا در این مورد تأیید مىداند و بنابراین گزمان وقوع آن را دوران حکمروایى تیبریوس قیصر مى
) (از کتاب تواریخ وى، اشاره فلگون به ظلمتى که بهنگام مرگ مسیح زمین را فراگرفت همچنین در 1:3(لوقا 

و نیز در نگارشات فیلوپون، نقل شده است).5933:14جلد دوم قسمتهاى » علیه سلسوم«کتاب اوریجن 
شود) و توسط شخصى اهل دى (که اکنون در موزه بریتانیا نگهدارى مىمیال73اى مربوط به سال در نامه

سراپیان خطاب به پسرش سراپیون نوشته شده، مرگ مسیح در کنار مرگ سقراط و -سوریه بنام مارابار
فیثاغورث ذکر شده است.

ه شده است که خطاب به امپراطور آنتونیوس پیوس نوشت» دفاع از مسیحیت«ژوستین شهید در کتاب خود 
زند هنوز باید در آرشیو سلطنتى کند که ژوستین حدس مىتوجه امپراطور را به گزارش پیالطس جلب مى

کند که در آن مصلوب شدن محفوظ مانده باشد. در این کتاب وى از کتاب اعمال پنطیوس پیالطس نقل قول مى
اند.مسیح و بعضى از معجزاتش ثبت شده
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نویسد هنگامى که وى حاکم بیتینیا بود مسیحیان بسیارى را کشته اى مىدى) در رسالهمیال112پلینى کهین: (
شود و مسیحیان عادت دارند نویسد که مسیح توسط پیروانش چون خدا پرستیده مىاست. وى همچنین مى

).X:69اى یکبار همدیگر را مالقات کنند تا سرودهایى براى خداوندشان بسرایند (رساالت هفته
) وجود مسیح را Yeb: IV 349و » عید فصح«، a43عالوه بر این موارد، تلمود یهودیان (سنهدرین 

کند اما با خدمت وى برخورد منفى دارد. در تلمود معجزات مسیح به شیطان نسبت داده شده و تولد تصدیق مى
مصلوب گشت تصدیق گردد. همچنین این موضوع نیز که وى در روز فصح وى نیز نتیجه زنا قلمداد مى

توانست بسیار خوشحال کننده باشد ولى از شود. قطعاً ارائه مسیح چون یک اسطوره براى عالمان یهودى مىمى
45آنجایى که امکان چنین چیزى وجود نداشت، آنان چنین دیدگاهى نداشتند.

)عیسى بعنوان 1کنند: مىمجموعه منابع غیرمسیحى، که به آنها اشاره گشت این حقایق عهدجدید را تصدیق 
داد. (اگر چه این معجزات به منابعى غیر الهى نسبت داده ) عیسى معجزاتى انجام مى2شد. خدا پرستیده مى

) عیسى مسیح در زمان عید 4)شاگردان مسیح براین اعتقاد بودند که وى از مردگان قیام نموده است. 3شوند) مى
) در روز مصلوب شدن مسیح 5ر فلسطین مصلوب گشت. فصح در زمان حکمروایى پنطیوس پیالطس د

) حاکمان رومى از جمله 7کردند. ) مسیحیان اولیه مذهب چند خدایى را رد مى6خورشید به ظلمت گرایید. 
) منابع مذهبى یهود مسیح را به جادوگرى متهم نموده و او را 8نرون مسیحیان را تحت آزار و جفا قرار دادند. 

) مسیح 10) خدمت عیسى در زمان حاکمیت تیبریوس قیصر انجام شد. 9دانستند. شروع مىفرزند وصلتى غیرم
46نمود.یهودیان و غیریهودیان را بسوى خویشتن جذب مى

کنند. بعلت انبوه بودن شواهد باستان هاى باستان شناسى نیز اعتبار تاریخى عهدجدید را تأیید مىیافته
47پردازیم.کنند مىز آنها که شهادت درونى عهدجدید را تأیید مىشناسى،ما تنها به چهار مورد ا
عیسى در مکانى بنام سنگفرش توسط پیالطس تحت محاکمه قرار گرفت. 13:19سنگفرش. به نوشته یوحنا 

قرنها بود که در مورد وجود چنین مکانى مدرك و گزارشى وجود نداشت ولى باالخره در عصر حاضر مکان 
48شد و دقت و صحت آنچه که یوحنإ؛رکک نگاشته بود تصدیق شد.سنگفرش کشف 

حوض بیت حسدا. که در هیچ مدرك تاریخى ثبت نشده و تنها درعهدجدید از آن نام برده شده بود اکنون 
49کشف و شناسایى گشته است.

. در هیچیک از منابع خارج از عهدجدید ثبت نشده بود از 1:2-3سرشمارى و نام نویسى مذکور در لوقا 
شد که هرگز چنین چیزى بوقوع نپیوسته است.همچنین مدارکى نیز که دال بر حکمرانى اینرو فرض مى

در آنجا متولد شده بودند، کیرینیوس در آن زمان باشد و نیز مسئله اجبار اشخاص در بازگشت به شهرهایى که 
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سال یکبار یک سرشمارى 14دهد که رومیان هر یافت نشده بود. ولى کشفیات باستان شناسى امروزه نشان مى
پیش از میالد آغاز شدند. لوقا 9-8و یا 23-22دادند. این سرشماریها در زمان آگوستین قیصر در سال انجام مى

دهند کیرینیوس در حدود اند که نشان مىند. شواهد دیگرى نیز یافت شدهکاحتماالً به سرشمارى دوم اشاره مى
پیش از میالد حکمران سوریه بوده است. پاپیروسى که در مصر بدست آمده است رهنمودهایى در مورد 7سال 

چگونگى انجام سرشمارى و نام نویسى رومیان در خود دارد و نشاندهنده این است که روش انجام نام نویسى 
50ا گزارش لوقا در مورد بازگشت هر کس به زادگاه خویشت مطابقت دارد.ب

نویسد که شهرهاى لستره و دربه در استان لیکاونیه قرار داشتند ولى شهر لوقا مى6:14در اعمال رسوالن 
استان لیکاونیه هاى سیسرون که از قرار داشتن ایقونیه در ایقونیه جزو این استان نبود. این نوشته لوقا با نوشته

داد ایقونیه یکى از اى را یافت که نشان مىسر ویلیام رمزى لوحه1910کردند، متناقض بود. در سال حکایت مى
شهرهاى استان فرجه است و بدین شکل گزارش عهدجدید را تأیید نمود. کشفیات بعدى نیز این یافته را تأیید 

51نمودند.
ن گلوتک،با توجه به کشفیات باستان شناسى در مورد تاریخ مکتوب در باستان شناس مشهور یهودى نلسو

نویسد:مقدس چنین مىکتاب

.»52مقدس با کشفیات باستان شناسى تضاد ندارندتوان گفت که هیچیک از مکتوبات کتاببه یقین مى«

مقدس و کشفیات باستان هایى بجز کتابمقدس (یعنى نوشتهبدین صورت با بررسى منابع خارج از کتاب
شود که شهادت درونى عهدجدید از نظر تاریخى اصیل و معتبر است.شناسى) روشن مى

اعتراضات مورد انتظار
اگرچه ما ثابت کردیم که در مقایسه با دیگر آثار عهد باستان عهدجدید از نظر تاریخى معتبر و قابل اطمینان 

العاده را ثبت خاص به این علت که عهدجدید معجزات و وقایعى خارقاست ولى بدون شک بسیارى از اش
نموده است، این مدارك را مردود خواهند دانست. چنین برخوردى تنها بر مبناى این فرض است که معجزات 

افتند که هیچ مدرکى دال برتوانیم بدانیم معجزات اتفاق نمىافتند. ولى ما تنها در صورتى مىهرگز اتفاق نمى
وقوع آنها وجود نداشته باشد. اگر شخصى فرض را براین بگذارد که احتمال وقوع معجزات از ابتداى تاریخ 
غیر ممکن بوده است، هیچ مدرکى قادر به قانع کردن او نخواهد بود. اما چنین برخوردى با موضوع نشانه کوته 
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و تفکرش احترام قائل است. نظرى و کور ذهنى است و شایسته هیچ تفکر شکاکى نیست که براى خود 
سى.اس لوئیس استاد برجسته ادبیات قرون وسطى و رنسانس در دانشگاه کمبریج در پاسخ به فیلسوف شکاك 

کند:آمیز وى چنین برخورد مىدیوید هیوم، با تفکر مغالطه

ت وجود داشته باشد یا اى جهانشمول و فراگیر برعلیه معجزاالبته ما باید با هیوم موافق باشیم که اگر تجربه«
توانیم انتظار وقوع آنها را داشته باشیم. ولى ما بعبارت دیگر اگر معجزات هرگز اتفاق نیفتاده باشند آنگاه ما نمى

تواند جهانشمول و فراگیر باشد که گزارشهاى مربوط دانیم تجربه ما در مورد این مسئله تنها در صورتى مىمى
توانیم بدانیم گزارشات مربوط به معجزات نادرست غ باشند و ما درصورتى مىبه وقوع معجزات نادرست و درو

پیوندند. بدین شکل ما درواقع در یک دور بسته استدالل هستند اگر قبالً بدانیم معجزات هرگز بوقوع نمى
.»53کنیممى

باشد، باید بشکل » توانند بوقوع بپیوندند؟آیا معجزات مى«بنابراین در مورد این موضوع سؤال ما بجاى اینکه 
مطرح شود. از آنجایى که ثابت نمودیم که عهدجدید یک منبع تاریخى دست » اند؟آیا معجزات بوقوع پیوسته«

توانیم بگوییم ستاخیز عیسى مسیح است پس مىاول و قابل اطمینان در مورد زندگى پر از معجزات و مرگ و ر
اند.که معجزات حقیقتاً بوقوع پیوسته

اى جعل و البته اگر کسى فرض را بر این بگذارد که شاگردان مسیح به اتفاق همدیگر مسائل را بگونه
گرد مسیح شود: یازده نفر از دوازده شاتحریف نمودند، از نظر روانشناختى با مشکل الینحلى روبرو مى

دانستند دروغى بزرگ است، جان خود را فدا سازند (تنها بخودشان اجازه دادند بخاطر موضوعى که از ابتدا مى
کردند که نجارى یهودى، که آنان از یوحنا به مرگى طبیعى درگذشت). این اشخاص این حقیقت را موعظه مى

ست راست خدا نشسته است. آنان بخاطر موعظه مرگ وى آگاه بودند، از مردگان قیام کرده است و اینک بر د
این موضوع از همه چیزهایى که به چشم جهانیان ارزشمند بود یعنى خانواده، موقعیت اجتماعى، دوستان و 
عزیزان و امنیت دینى دست شستند و داوطلبانه به دیگران اجازه دادند که آنان را به کام مرگ بفرستند. آنان 

توان ارى کردند که فرصت کافى براى بازپس گیرى حرف خود داشتند. اگر چه مىدرحالى اقدام به چنین ک
اند و همواره بسیارى از اشخاص به دروغى که راستى گفت که بسیارى براى یک دروغ جان خود را فدا کرده

ندگى اند، اما در مورد شاگردان مسیح چنین چیزى صادق نیست. شاگردان شخصاً از زمعرفى شده اعتقاد داشته
دانستند که پیامشان حقیقت دارد. با توجه به این واقعیت که مسیح آگاه بوده و با وى تماس نزدیک داشتند و مى

اعتقاد به این مسئله الینحل روانشناختى 54تواند در یک محکمه قضایى ثابت شود،شهادت شاگردان براحتى مى
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بخاطر آن جان خود را فدا سازند، بسیار دور از که کل موضوع ساخته ذهن شاگردان بوده و آنان حاضر شدند
نماید.عقل مى

همچنین اعتقاد به این موضوع که شاگردان مسیح در مورد واقعیت رستاخیز وى و معجزاتى که توسط او 
شد فریب خورده بودند، دور از عقل است. نورمن گیسلر استاد الهیات سیستماتیک در دانشکده علوم انجام مى

نویسد:االس در این مورد چنین مىالهى د

با توجه به واقعیات صریحى که در مورد این موضوع وجود دارد، احتمال وجود چنین احتماالتى از بین «
رود. مسئله وجود توهم یا هذیان جمعى، بواسطه وجود عوامل بسیارى مردود است. اوالً برخورد شاگردان با مى

افتد که از قبل تمایل باور به ایمانى بود درحالیکه توهم در اشخاصى اتفاق مىاخبار رستاخیز مسیح با شک و بى
موضوعى در آنان وجود دارد. ثانیاً شاگردان و شاهدان عینى رستاخیز مسیح اشخاصى بودند که سالهاى متمادى 

یى ظاهر شد. شناختند. ثالثاً مسیح در طى مدت زمانى طوالنى بر اشخاص متعدد و مجزاعیسى را از نزدیک مى
با آنها به گفتگو پرداخت و آنان همه ظاهر شدن او را تصدیق کردند. وجود این شرایط احتمال رخداد توهم 

اى را داشتند که پانصد نفر دیگر نفر در موقعیتهاى جداگانه همان تجربه11و10721کند. رابعاً روانى را رد مى
برد. تعداد دفعات وقوع این معجزات هذیان جمعى را از بین مىعیناً تجربه کرده بودند و این امر احتمال وجود

برد.و ظاهر شدنها، هر احتمال معقولى را در مورد وقوع هذیان را از بین مى
بنابراین از آنجایى که هیچ دلیلى دال بر وجود توهم و هذیان جمعى شاهدان عینى در دست نیست باید این 

ه تنها افرادى صادق و راستگو بودند بلکه شاهدانى بودند که با برخوردارى از نتیجه را گرفت که این اشخاص ن
.»55اندسالمت روانى از وقایعى که دیده بودند سخن گفته

عیسى که بود؟ شیاد؟ بیمار روانى؟ یا خدا؟
کنید) و نمود که خدا است (به فصل سوم مراجعهدهد که عیسى ادعا مىاز آنجایى که عهدجدید تعلیم مى

هیچ دلیلى نیز وجود ندارد که بپذیریم شاگردان آگاهانه ادعاهاى دروغ به او نسبت دادند (به مباحث قبلى 
ماند: الف) او یک شیاد بود و با درك مراجعه کنید) پس در مورد شخصیت وى تنها سه انتخاب براى ما باقى مى

شخص خوبى نبود. ب) او یک بیمار روانى بود، و آگاهى در مورد ماهیت و شخصیت خود دروغ گفت بنابراین
کرد خدا است درحالیکه چنین نبود بنابراین او دچار بیمارى روانى بود. اگر بدین معنى که صادقانه فکر مى

چنین باشد پس او شخصى ترحم برانگیز است و نه کسى که باید از او تقلید و پیروى نمود. ج) او خدا بود و 
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کرد بنابراین باید او را پرستش نمود. اجازه بدهید اینک به هر یک از این احتماالت ا مىشخصى بود که خود ادع
نگاهى بیندازیم.

عیسى بعنوان یک شیاد- الف 
این تصور که عیسى یک شیاد بود با تصویرى که از زندگى او در عهدجدید ترسیم شده است منافات 

نمود و از ریاکارى تنفر داشت. دیدگاههاى مثبت و احترام آمیز ق مىدارد.او صداقت، محبت و عدالت را تشوی
غیر مسیحیانى چون جان استوارت میل و ویلیام لکى که بترتیب فیلسوف و مورخ بودند تصویرى را که از 

57کند.شود رد مىمسیح بعنوان یک شیاد و دروغگو ترسیم مى
ب کنند فرصت این را داشت که از ادعاهاى خود دست بکشد. اگر عیسى شیاد بود، قبل از اینکه او را مصلو

توانیم به این نتیجه برسیم که او مراجعه کنید) ولى وى چنین نکرد. بنابراین ما تنها مى27و 26(به متى بابهاى 
کرد که خداى مجسم است. از اینرو وى یا خداى مجسم بود یا شخصى که دچار بیمارى روانى صادقانه فکر مى

.است

ب) عیسى بعنوان بیمار روانى
توان به این نتیجه رسید که وى کرد که خدا است درحالیکه چنین نبود پس مىاگر عیسى صادقانه فکر مى

یک » روانپزشکى بالینى مدرن«یک بیمار روانى بود. دو روانپزشک بنامهاى نویزو کُلب در کتاب مرجع خود بنام 
اگر مسیح اعتقاد داشت 58»کند.اش را با جهان واقعیت قطع مىرابطه«دانند که شخص شیزوفرنیک را کسى مى

و باید او را یک بیمار » اش را با جهان واقعیت قطع کرده بودرابطه«که خدا است درحالیکه چنین نبود پس او 
در عهدجدید از وى روانى بشمار آورد. اما با توجه به بینش عمیق مسیح در مورد مفاهیم اخالقى و تصویرى که 

توانیم شک داشته بعنوان شخصى سالم و متعادل ترسیم شده است، آیا در مورد سالمت روانى وى واقعاً مى
اند. باشیم؟ به همین دلیل شک گرایانى چون میل و لکى از اینکه مسیح را دیوانه خطاب کنند احتراز کرده

نویسد:ىروانپزشکى بنام ج.ت.فیشر در مورد تعالى مسیح چنین م

ترین روانشناسان و روانپزشکان در مورد بهداشت اى از کل مقاالت معتبرى را که توسط زبدهاگر شما چکیده«
گذاشتید و کردید، سپس آنها را با هم ترکیب کرده و اضافاتشان را کنار مىروانى نوشته شده است گردآورى مى

اى کردید، آنگاه خالصهشاعران معاصر با ایجاز بیان مىاگر این عناصر خالص دانش علمى را توسط تواناترین
شد. اگر هم بین این مطلب بدست آمده و موعظه سرکوه نامنسجم و ناکامل از موعظه سرکوه حاصل مى
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شد. پاسخ کامل کاوشها و جستجوهاى پایان گرفت برترى آشکار موعظه سرکوه آشکار مىاى صورت مىمقایسه
مسیحیت در طول دو هزار سال، در دستان خود او قرار دارد. در این موعظه اساس یک ثمر جهان ناپذیر و بى

.»59زندگى موفق ، با بیشترین میزان سالمتى و رضایت خاطر نهفته است

اگر شخصى کماکان بر روى این موضوع که عیسى یک دیوانه بود تأکید کند دچار این تناقض خواهد بود 
ریت اساس یک زندگى موفق با بیشترین میزان سالمتى و رضایت خاطر را عطا نموده که شخصى دیوانه به بش

اى را تواند چنین نتیجهاست. آیا شخصى که داراى عقل سلیم باشد، بدون قربانى کردن قوه استدالل خود مى
نویسد:بپذیرد؟ متکلم کاتولیک جى.ك. چسترتون در این مورد چنین مى

طقى و با صالحیت معاصر براین باور نیستند که واعظ موعظه سرکوه بیمار روانى هیچیک از منتقدین من«
خطرناکى بوده است که باید او را در اتاقى حبس نمود تا هرچقدر که بخواهد مهمل بگوید. هیچ کافر و 

اى چون غولهاى اساطیرى یکخدانشناسى نیزبراین باور نیست که راوى تمثیل پسر گمشده هیوالیى افسانه
.»60چشم بوده است

ماند.بنابراین تنها یک گزینه باقى مى

ج) عیسى بعنوان خدا
کرد ماند: عیسى کسى بود که خود ادعا مىاز آنجاییکه عیسى شیاد یا دیوانه نبود تنها یک امکان باقى مى

یعنى وى خداى مجسم بود.

اثبات رستاخیز مسیح
کنیم اعتبار و قابل اطمینان بودن عهدجدید را ثابت نمودیم و با توجه به انبوه شواهد تاریخى، فکر مى

رستاخیز مسیح را به اثبات رساندیم. اینک به نقل قول زیر توجه کنید:

ا آمد تفرض کنید که شخصى در قرن اول میالدى، که رستاخیز مسیح در آن بوقوع پیوست، در صدد برمى«
کرد؟ بسیار ساده است، در واقع کافى بود که این صحت وقوع رستاخیز را انکار کند. چنین شخصى چه باید مى

میالدى در هفته فصح در اورشلیم 33داد که با اشخاصى که در سال شخص به خودش این زحمت را مى
یافت بلکه اخیز نمىحضور داشتند سخن بگوید. ولى در چنین صورتى نیز او شواهدى برعلیه وقوع رست

کردند. در طى این قرن تعداد اشخاصى که به مسیحیت برعکس شواهد موجود خالف باور وى را اثبات مى
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گرویدند با تصاعدى هندسى رو به افزایش بود و پیام انجیل در خارج از اورشلیم و در مناطق مختلف مى
بود از مردگان قیام نکرده بود پس چگونه یافت. اگر مسیح، آنچنانکه خود وعده داده بسرعت گسترش مى

گرویدند توجیه توان فقدان شواهد علیه رستاخیز وى و نیز مسئله تعداد افراد بسیارى را که به مسیحیت مىمى
توانست از قبر کنیم؟ عالوه بر این جسد عیساى مصلوب شده کجا بود؟ اگر او واقعاً مرده بود پس خودش نمى

رومیان نیز جسد او را از قبر خارج نکرده بودند زیرا آنان خود به منظور حفظ جسد خارج شود. سران یهود و
توانستند چنین کارى کنند زیرا این امر با اصول او نگهبانانى را بر قبر گمارده بودند. پیروان مسیح نیز نمى

خویش را از دست کردند و زندگى خود را وقف آن نموده و بخاطر آن حتى جان حقایقى که آنان موعظه مى
.»61دادند، منافات داشت

تعجب آور است در حالیکه اعتبار آثار و نگارشات عهدباستان فاصله زیادى با میزان اعتبار عهدجدید دارند 
کنند. این انکار نه تنها بر مبناى شواهد نیست ولى بسیارى از اشخاص هنوز حقیقت رستاخیز مسیح را انکار مى

گیرد.ااین شواهد قرار مىبلکه در تضاد ب
گیرى پرشکوهنتیجه

باشد که در این فصل به آنها رسیدیم:اى از نتایجى مىآید خالصهآنچه که در زیر مى
پردازد.یک ادعاى مذهبى راستین به مشکل غایى و اساسى انسان مى-1
مرگ مشکل اساسى انسان است.-2
عیسى ادعا نمود که در تاریخ بر مرگ غلبه یافت.-3
گنجد. این امر یک نقیصه محسوب تأیید و تصدیق یک حکم تاریخى نیز در محدوده اصل احتمال مى-4

شود، زیرا جهانى که احتمال تصادف در آن هست، قطعیت قضایاى ترکیبى (قضایایى که مربوط به جهان نمى
رسد.% نمى100د چه غیر مذهبى، هرگز به میزان عینى هستند) چه مذهبى باشن

اگر عهدجدید که شرح رستاخیز مسیح در آن مکتوب است از نظر تاریخى اصیل و معتبر باشد آنگاه -5
توان رستاخیز مسیح را ثابت نمود.مى
عهدجدید از گیرند،بنا بر سه مالکى که در مورد تاریخیت و اصالت مدارك تاریخى مورد استفاده قرار مى-6

نظر تاریخى معتبر است. همچنین به گفته سى.اس. لوئیس رد نمودن عهدجدید به این علت که حاوى معجزات 
باشد. ادعاى این امر که شاگردان مسیح (یعنى شاهدان عینى زندگى وى) است، تنها استدالل در دور بسته مى

ین واقعیت است که یازده تن از آنان به قیمت اند به معناى نادیده گرفتن احقایق را جعل و تحریف نموده



22

زندگى خود بر شهادت خویش صحه گذاردند و بخاطر تماس شخصى آنان با خدمات مسیح، اعتقاد به این امر 
معنى است.اى فریب خوردند، بىنیز که آنان بگونه

بنابراین عیسى از مردگان قیام نموده است. -7
توان رسید:به حقایق زیر مىاز نتایجى که عنوان نمودیم 

نمود که رستاخیز او الوهیت او را ثابت نمود که خدا است. وى همچنین ادعا مىعیسى در اناجیل ادعا مى-1
62خواهد کرد.

عیسى از مردگان قیام کرد، بنابراین او خدا است.-2
ا یک بیمار روانى و یا اینکه خدا در مورد شخصیت مسیح تنها سه امکان وجود دارد: مسیح یا شیاد بود، ی-3

توانست خدا باشد.بود. ما به این نتیجه رسیدیم که او تنها مى
اى داریم. با ایمان و اعتقاد به مسیح شکافى که بین بنابراین ما براى ایمان داشتن به عیسى دلیل قانع کننده-4

رود. متفکر مسیحى، وجود دارد از میان مىاحتمال رستاخیز و اشتیاق عمیق درونى براى اطمینان به این امر 
در خاتمه باید گفت یک مسیحى، عالوه بر شواهد و دالیل بسیارى که در دست دارد، «گوید: فرانسیس شیفر مى

»63تواند به آن شواهد اضافه کند...دالیل تجربى سالیان متمادى زندگى مسیحى خود را نیز مى
توان در آن ثابت نمود نیست، گذاشتن در ظلمتى که هیچ چیز نمىبرخالف مذاهب دیگر، مسیحیت گام 

بلکه قدمى معقول و سنجیده بسوى روشنایى است.
و در خاتمه براى کسانیکه هنوز به این نگرش نادرست عامیانه باور دارند که همه مذاهب انسان را بسوى 

صحت یا نادرستى یک مذهب را ارزیابى سازند و هیچ مالکى نیست که بر مبناى آن بتوانخدا رهنمون مى
کنیم: نمود، شعر زیر را تقدیم مى

گویند:ام که بسیارى از اشخاص مىشنیده
»سازندهمه راهها رو به سوى خدا رهنمونمان مى«

اما هنگامیکه آنان سر از ناکجا آباد در آوردند 
64آیند.آنگاه در پى یافتن راه دیگرى برمى
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فصل ششم

گیرىنتیجه

ما در ابتداى بررسى خود سه سؤال مشخص در مورد رابطه بین مسیحیت و بهاییت مطرح نمودیم. من براین 
باورم که بررسى ما به این سؤاالت پاسخ قانع کننده داد. یک بازنگرى دقیق به مطالبى که مورد بحث قرار 

گرفتند این موضوع را روشنتر خواهد ساخت.
توان تعالیم عیسى مسیح را بشکلى در مذهب بهاییت جاى داد طرح نمودیم: آیا مىنخست ما این سؤال را م

که به منظور و معناى اصلى این تعالیم آسیبى وارد نگردد؟
هاى بنیادى مسیحیت چون الوهیت مسیح، پاسخ این سؤال خیر است. ما در بررسى خود دریافتیم که آموزه

او با بدن انسانى از آسمان و یگانگى و منحصر بفرد بودن مأموریت قیام جسمانى وى از مردگان، بازگشت 
شوند. بهاییت با تغییر و تحریف و با صالحیت بهاییت رد مى» خطاناپذیر«مسیح، جملگى توسط سخنگویان 

کند.ها را از نو تعریف مىمقدس معنا و منظور اصلى این آموزهمتون کتاب
مقدس در مباحث دفاعیاتى بجا، مشروع و قانع کننده اده بهاییت از کتابسؤال دوم ما این بود: آیا استف

مقدس بشکلى نادرست و نابجا صورت است؟ ما در بررسى خود مشاهده نمودیم که تفسیر بهاییت از کتاب
دس مقگیرد و نشان دادیم که این امر بخاطر فقدان دانش الزم متکلمان بهایى در زمینه نقد و تفسیر متن کتابمى

مقدس بجا و قانع کننده نیست.است. به همین دلیل استفاده بهاییان از کتاب
و باالخره سؤال سوم ما این بود: آیا اعتقادات بهاییت بر مالکى عینى متکى است و از این نقطه نظر آیا 

و خدا حقیقت را مسیحیت با بهاییت تفاوتى دارد یا خیر؟ بهاییت در مورد اینکه آیا بها اهللا در مورد خود 
مقدس که بشکل نادرستى ارائه و تفسیر دهد. بجز چند پیشگویى کتاباى ارائه نمىگفت دلیل قانع کنندهمى

دهد.ما اند، بهاییت دلیل عینى دیگرى در مورد اینکه بهااهللا تجلى خدا در عصر حاضر است ارائه نمىشده
اند در مورد بعضى از تشخیص تجلیات الهى مقرر نمودههمچنین ثابت کردیم مالکهایى که متکلمان بهایى براى

تجلیات الهى در مورد قبول بهاییت صادق نیستند.
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از سوى دیگر مشاهده کردیم که مسیحیت بر بنیان عینى رستاخیز عیسى متکى است. مسیح با غلبه بر 
یت خویش را ثابت کرد. بزرگترین دشمن انسان و با رستاخیز خویش از مردگان الوهیت و حقانیت مأمور

گزارش زندگى و مرگ مسیح در عهدجدید مکتوب است که ما اعتبار تاریخى آن را نیز مورد بررسى قرار 
دادیم.

اگر چه در بهاییت عناصر الهیاتى خاصى وجود دارند که براى انسان معاصر جذاب است ولى این آیین 
توان گفت که یابد. براى مثال با صراحت مىتلفیقى نمىداراى انسجام درونى نبوده و با مسیحیت تطبیق و 

خداى بهاییت دچار یک بحران هویت است. ادعاى بهاییت در مورد اینکه همه مذاهب بزرگ حقیقتى واحد را 
آید. با پذیرش ادعاى بهاییت دهند با توجه به تعالیم آنان در مورد طبیعت خدا نادرست از آب در مىتعلیم مى

گوید اینکه خدایى وجود دارد یا خیر شود. بودا مىنیم که در طبیعت خدا تعارضى الینحل دیده مىکمشاهده مى
اهمیتى ندارد و درواقع او الادرى است. در آیین هندوییسم فرقى وجود دارد که اعتقادى به وجود خدا ندارند 

باشد (فرقه ودانتا). جودات مى(فرقه سانکیا) و فرق دیگرى وجود دارند که معتقدند خدا جزءنامشخص همه مو
داد که خدا وجودى یگانه و متشخص است. عیسى در مورد خداى تثلیث و تحقق تجسم پیامبر اسالم تعلیم مى

توان مشاهده نمود که یا یکى از این مذاهب راستین هستند یا اینکه همه آنان گفت. مىالهى در خود سخن مى
تواند همه چیز، هیچ چیز، شناخت پذیر، شناخت ناپذیر، بدون کاذب و دروغین هستند. خدا همزمان نمى

تثلیث، داراى تثلیث، متشخص و غیر متشخص باشد.
اند نه تنها باعث وحدت جهانى تکیه بر این اصل که رهبران مذاهب بزرگ تاریخ تجلیات یک خدا بوده

آورد زیرا به منظور اعتقاد به تفکر نامعقول و عبث شود بلکه هرج و مرج و آشفتگى بیشترى را بوجود مىنمى
من «این سخن مسیح را نیز بیادآوریم: باید اصول منطق و تفکر صحیح را به کنار گذاشت. در خاتمه بجاست که 

).6:14(یوحنا» آیدراه و راستى و حیات هستم هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمى
پایان
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