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  ديباچهديباچه
  :ستايش

  
سرمدى و ازلى و حكيم على االطالق و عليم خدائى را سپاس باد آه زنده و   

وجودى آه در معابد و هيكل هاى مصنوع دست . و آفريننده جهان و آائنات است
بشرى ساآن نميشود و احتياج به چيزى ندارد، زيرا اوست آه به جميع موجودات 
حيات و نفس و تمامى مايحتاج زندگى و وجود را ميبخشد و جميع امم و قبايل و 

نحل را از يك خون و از يك عنصر آفريده تا آنكه در مقام طلب و جستجوى ملل و  
خدا بر آيند و او را بيابند ، گرچه از ما دور نيست و جدائى با ما ندارد ، چه ؛ ما 

  .در او زندگى و حيات داريم و حرآت و وجود ما متوقف بر اوست

سان براى بر مردمان عالم و دانشمند و روشن فكر پوشيده نيست آه ان  
بنابراين خداوند تمام نوع بشر را . شناسايى خدا و معرفت آردگار آفريده شده است 

در مدرسه بزرگى آه جهان ما را تشكيل ميدهد گذارده و آنرا به زيور عالمات و 
آيات بينه اى آه حاآى از عظمت شان و جالل و بزرگى اوست آراسته و آتابخانه 

رى از آن به نظر دانايان و صاحبنظران رسيده هاى حكمت الهى را آه شمه و شط
در اين مدرسه قرار داده است تا ما در اين عالم در مقام طلب و جستجوى خالق 
خود بر آئيم و معرفت و شناسائى او را وجهه همت خويش قرار دهيم و به سائق 

چنانكه . فيض و مرحمتش او را بشناسيم زيرا معرفت او حيات جاودانى است 
  :ميفرمايد مثنوى 

  
 جان و نان دادى و عمرى جاودان
  اين طلب در ما هم از ايجاد تست

 ســاير نعمت آه نايد در بـــيان
  رستن از بيداد يا رب داد تست

  



٢  
اگرچه در اين دنيا خداى ناديده را مردم در آئينه تار ميتوانند مشاهده آنند   

مايل است آه ما جمال , شد ولى او آه سرچشمه و منشا عطايا و مواهب عاليه ميبا
بى مثال او را ديده و روز به روز بواسطه فيض و محبت و هدايت او متبدل شويم 

  .و به شكل او در آئيم و در معرفت و محبت خالق و خداوند خود ترقى نماييم 
  

  :خود شناسى ابتداى خدا شناسى است
  

ايره دانش و وقتى اطفال خورد سال تازه شروع به تحصيل مينمايند و به د  
معرفت قدم ميگذارند بايد اول چيزهاي ساده و سهل الفهم را بياموزند و متدرجا 

شاگرد مبتدى بايد الفبا بياموزد تا بتواند . پيشرفت نموده به مراتب عاليتر برسند
معانى لغات فلسفى را ادراك نمايد و لطايف و دقايق اشعار شعرا را به ذائقه بسپارد 

همچنين آسى آه تحصيل معرفت خدا .انى و مفاهيم آن پى ببردو درست به آنه مع
بايد اول ذهن خويش را با مطالبى آه ساده تر و , را وجهه همت خود قرار ميدهد 

آيا به عقول ما چيزى نزديكتر از . سهل الفهم تر و به مبادي نزديكتر باشد آشنا آند 
  خود ما يعنى شخصيت و طبيعت ما هست؟

  
 آه سقراط آه از حكماى يونان قديم بوده و در قرن پنجم به اين جهت است  

اندرز و نصيحت حكيمانه خود را در دو آلمه خالصه , قبل از ميالد مى زيسته 
البته هيچ دانا و خردمندى از هر مسلك و " . خودت  را بشناس:"آرده و گفته است 

 و معرفت شناسايى. مذهبى آه باشد منكر درستى و حكمت اين بيان نخواهد شد 
نفس به مثابه آليديست آه بوسيله آن ميتوان درب حكمت و معرفت خالق را 

چه اگر آسى در جستجوى آشف ماهيت نفس خويش بر نيايد و خود را , بگشائيم 
چگونه خداي خود را تواند شناخت ؟ باب معرفت خدا بر روى اين قبيل , نشناسد

  افراد بسته است و جز 



٣  
تا زمانى آه انسان حاالت روحانى خود را . از نخواهد شدبا آليد معرفت نفس ب

اين معما , مورد مطالعه و امعان نظرقرار نداده و پى به احتياجات روحي خود نبرد
انسان بايد خدا را بشناسد  زيرا انسان از حيث مشاعر و ادراآات . حل نخواهد شد 

  .و قواى دماغى و روحى به شكل خدا آفريده شده است 
  

  : خدا يگانه عامل آسايش روح است معرفت
  

آزمايش و وسوسه شيطان و گناه و خطايايى آه بر اثر آن دامنگير انسان   
خلق را از خدا دور ميكند و از سكه قلوب ما اسم و رقم خداي متعال را , ميگردد 

آثارى باقى , ولى با اين وصف باز هم از شباهت اوليه , تا درجه اى محو ميكند 
قلوب مردم از بيقرارى . انسان از محسوسات و ماديات قانع نميشود ميماند آه 

  :حكيمى خوب گفته است. چون اسپندى است آه در آتش افكنده شود 
اى خدا تو ما را براى خود آفريده اى ؛ پس بيقرار است دل ما تا در تو قرار "

 :باز مثنوى ميفرمايد .  "نگيرد 
  

   از عشق او آار و آيايافتند  عشق آن بگزين آه جمله انبيا
 

آسانى آه هنوز مراتب وصول به معرفت خداى يگانه را طى نكرده اند 
عبث براى تسلى و آرامش روح خود به مذاهب و اديان باطله و لذات دنيوى متوسل 

مثل اديان باطله و لذات دنيوى مثل آن مسافر تشنه و فرسوده ايست آه . ميگردند
  .قبت در ريگستان بيابان جان ميدهدفريب امواج سراب را خورده عا

  
  :لزوم تحقيق براى نيل به سعادت روحانى 

  
ولى خداى رحمان و رحيم هرگز راضى نميشود آه انسان در بيابان زندگى 
راه خود را گم نمايد بلكه اراده خدا آن است آه انسان پى به مقصد خود ببرد ، زيرا 

  اينرا بيابيم ، چنانكه در مقصود او از آفرينش ما اين بوده است آه او 



٤  
  :مضمون يكى از شعراى معروف گويد 

  
  عاقبت جوينده يابنده بود  سايه حق بر سر بنده بود

         
. هم به دليل عقل و هم با الهام الهى ما را از اين بابت اطمينان حاصل است

ولى اين را نيز بايد دانست آه دين آار مشكل و رنج آورى است و از مساعى و 
زحمات جويندگان موقعى نتيجه حاصل ميشود و آاميابى از آن انتظار ميرود آه 
شخص از صميم قلب در مقام جستجوى خداي خويش برايد و اراده او را بداند و 

آسى آه با ين شرايط عمل آند فيض الهى او را . آنرا در دنيا و عقبى به جا آورد 
 سختى نميترسد و از مواجهه با آدم حقجو از. به شاهراه حقيقت خواهد رسانيد 

شدائد و مشكالت روگردان نيست زيرا شريران از عدالت نفرت دارند و از خوبى 
و نيكو آارى روى بر ميتابند و حتى نيكو آاران و مردمان با تقوى هم متحمل 

  .مصيبت شده و شدائد دوران را بر خود هموار آرده اند
  

  :يستشادى هاى جسماٍنى سبب خوشى جاودانى ن  
  

بعضى گمان ميبرند آه سعادت و خوشحالى را در اقسام عيش و عشرت ها   
از , و لذات دنيوى ميتوان يافت و بوسيله آن تقاضا و طلب روح را اجابت نمود 

اينرو به عيش و عشرت ميپردازند و لهو ولعب را شعار و پيشه خود مى نمايند و 
 آامال خود را تسليم هوى و هوس با انكه اين قبيل افراد. در آن افراط ميكنند 

مينمايند و از هر نوع لذت دنيوى بهره مند ميگردند ، عاقبت به جاى آنكه موجبات 
اقناع و آسايش روح را فراهم آنند، شورش و اظطراب روح خود را مزيد مينمايند 
و بجاى تحصيل شادى و شادآامى ابدى اندوهناك و غمگين ميشوند و ياس و 

  . غلبه مينمايدناميدى بر آنها
  

  بعضى اشخاص خوشحالى و شادمانى خود را در زيادى مال   



٥  
و ثروت و مكنت دانسته و بر خزائن و دفائن خويش پيوسته ميافزايند و  و منال

هرچه زيادتر داشته باشند حرصشان در جمع مال بيشتر ميشود و هيچ چيز چشم 
شته عمرشان را پاره ميكند عاقبت مقراض اجل ر. حرص و طمع آنها را پر نميكند 

و از زر و سيم و مال ومكنت محرومشان ميگرداند و همان خزائن و دفائنى آه 
مايه تسلى روح و مورد اطمينان و اعتماد خاطر خويش ميپنداشتند از دستشان 

در آن دم آخر بايد چشم از همه بپوشند و دار فانى را وداع گفته و . گرفته ميشود 
  .ى جاودانى شتابندبا دست تهى به سرا

  
برخى ديگر هستند آه تسٍل روح و سرور و شادمانى خود را در علم و   

زيادتى آن ميبينند ، ولى اين نكته را بايد در خاطر داشت آه اگر بناى اين علم 
صرفا بر علوم انساني استوار گرديده و با علوم الهي آه مبناي آن بر روى الهام 

ام نگرديده باشد و شخص در دبستان الهام درس حقيقت استوار ميباشد نياميخته و تو
. را نياموزد، آن علم نيز مانند عيش و عشرت و لذات دنيوى ناپايدار و فانى است 

به اين جهت روح جاويد و ابدى ما آه فقط به چيزهاى ابدى و زوال ناپذير عالقه 
لى و راحتى پيدا دارد به علوم جسمانى بى پايه و فنا پذير نمى پيوندد و از آن تس

  .نميكند 
  

بعضى ديگر عقيده بر آن دارند آه حشمت و بزرگى و عزت دنيوى مايه   
بالجمله . مسرت و شادى روح ميباشد و دسته ديگر بطرز ديگرى قضاوت ميكنند 

هر دسته و گروه يا هر فردى بطريقى خاص  طالب خوشى و مسرت روحانى 
ات بشاشت و شادمانى واقعى روح را ميباشد ولى هيچيك از اين فرضيات و تصور

چگونه ممكن است روح جاودانى و فنا ناپذير انسانى از غذاى فانى . تامين نمينمايد 
  و جسمانى سير شود و اين دنياى بى ثبات با تمام مال و منال 



٦  
 و خوشى و لذا فنا پذير خود بتواند روح جاويدان آدم را قانع و خوشنود گرداند ؟

  
 در نماند به آسجهان اى برا

  مكن تكيه بر ملك دنيا و پشت
 دل انــــدر جهان افرين بنــــــد و بس
  آه بسيار آس چون تو پرورد و آشت

  
روح جاودانى انسان از چيز هاي جاودانى و ابدى آسب قوت نموده و اقناع   

آرامى و تسلى روح و فراغت خاطر و آسايش خيال از .و راحتي خود را ميجويد 
اضات خداى تعالى و بر اثر تسليم و تفويض خود به اراده حق حاصل پرتو اف
بنابر اين هرآه ميخواهد وارث گنج گرانبهاى شادمانى و حقيقى گردد آه . ميشود 

شاديش موقتى نباشد و با انقضاى زمان منقضى نگردد ، بايد سرچشمه و منبع 
 ؟ اين منبع اين منبع آجاست و آيست. خوشى و لذت جاودانى را جستجو آند 

خداست آه هرآس بدو تقرب جويد و به نزد او رود به چشمه حقيقى شادماني 
  .از اين باال تر لذتى نيست. رسيده است 

  
مقصود از آفرينش بشر اين است آه بندگان خداي رحمان و رحيم را   

بشناسند و آمر به خدمت او بندند و او را از خود خوشنود سازند ، نه آنكه مانند 
نات و بهائم چند صباحي را آه در عالم زنده اند جز خورد و خوراك فكرى و حيوا

غير از تن پرورى و تنور شكم دم به دم تافتن خيالى نداشته باشند يا آنكه عمر خود 
را در جمع مال و اندوختن ثروت و مكنت به آخر رسانند و يا به جلب تكريم و 

ض و مقصود آفرينش ما نبوده است اينها هيچكدام غر. تعظيم همنوع خود بكوشند 
بلكه بالعكس فلسفه آفرينش انسان اين است آه پى به معرفت خالق خويش برد و با 
نيايش و پرستش واقعى و حسن نيت و پاآى طينت او را خدمت آند زيرا اداى 
خدمت به خدا موجب آزادى و خالصى انسان از گناه و ساير آاليشات دنيوى و 

  .بندگى ابليس ميشود



٧  
بنا بر اين تا در اين عالم . اين است راه وصول به خوشى جاودانى و آسايش ابدى 

حيات داريم بايد در پى اين مقصود عالى بكوشيم و منظور آفرينش خود را جستجو 
آسى آه در اين . آرده و بيابيم و تا به آنه اين مسئله اساسى نرسيم آرام نگيريم

نكند بلكه ايام و دقايق گرانبهاى زندگانى را به مطالب غور و تامل ننمايد و تفكر 
بطالت بگذراند و در پى مشتهيات نفس و لذايذ دنيوى برود ، چگونه از غضب 

  الهى خالصى ميتواند يافت؟
  

  :عجز و درماندگى عقل از وصول به معرفت الهى   
  

حال چگونه ميتوان خداى جاودانى و اليدرك و ناديدنى را بيابيم و به آنه   
رفت او برسيم ؟ آيا چنانكه بعضى تصور ميكنند فقط در پرتو قواى عقليه و مع

نيروى فكر به اين منظور ميتوان رسيد ؟محال و ممتنع است آه عقل ناقص و 
محدود ما خالق جاودانى را در يابد و در آن وجودى آه ابتدا و انتهاى ذات اعالى 

يوب آه در صبر و بردبارى حضرت ا. او را نميتوان به تصور آورد ، درك نمايد
آيا اعماق خدا را ": معروف تر است تا در حكمت ، در اين موضوع گفته است 

ميتوانى دريافت نمايى؟ يا به آنه قادر مطلق توانى رسيد ؟ مثل بلندى هاى آسمان 
  "است ، چه خواهى آرد؟ گودتر از هاويه است ، چه توانى دانست ؟

  
  د خس به قعر دريااگر رس  به آنه ذاتش خرد برد پى

     
صحيح است آه انسان سواى الهام و مكاشفه مستقيم ميتواند تا حدى از روى   

آثار خلقت و نيز تز طبيعت و ساختمان بدنى و فكرى خودش شمه اى راجع به 
مثال از روى همان آثار . خداوند بفهمد و از او معلومات و اطالعاتى حاصل آند 

آه خدايى هست و از آنچه در زمين و آسمان هست خلقتى ميتوان يقين حاصل آرد 
عالى تر و برتر است و حكمت او دور از حيطه نفوذ و جستجو و تحقيق ميباشد و 

  طرق او دور از دسترس بشرى و فوق آاوش و ادراك 



٨  
ولى انسان هيچگاه نميتواند آنطوريكه شخص ، دوست خود و يا طفل مادر   .است

آنچه انسان ميتواند از روى آثار و عالئم ظاهر . بشناسدخود را ميشناسد ، خدا را 
خلقت بفهمد اين است آه خدا نيكوست و رحمت خدا افضل از جميع اعمال او 

  :ميباشد ، چنانكه مثنوى عليه الرحمه ميفرمايد 
  

  حق هزاران صنعت و فن ساخته است
  پس حقِ  حق ســـابق از مادر بــــــود

  ه است تا آه مادر برتو مهرانداخت
  هر آه اين حق را نداند خـــر بود

    
از مشاهده و دقت در قوه اى آه گردش سيارات را در مدارهاى خود تنظيم    

مينمايد و از مالحظه و مشاهده آن حكمت بالغه اى آه مخلوقات را به يكديگر 
محتاج و از آنرو به هم متصل و مربوط ساخته و از توجه و التفات به آن توجهات 

ه و مال بينى آه هر حيوانى را به اعضا و اسلحه الزمه حيات مجهز ساخته ، عالي
ميتوان شمه اى از صفات عاليه و با جالل خدا و شطرى از مهربانى قادر مطلق را 

او آه گوش را قرار داد آيا  ": مسطور است ٩٤ادراك نمود، چنانكه در مزمور 
او آه امتها را تاديب ميكند آيا توبيخ نميشنود؟ او آه چشم را آفريد ، آيا نميبيند ؟ 

 جميع مخلوقات با آواز و "نخواهد نمود؟ او آه معرفت را به انسانها مى آموزد؟
 .خدا قادر مطلق و حكيم مطلق و رحيم مطلق است : آهنگ متحد ميسرايند آه 

 
پس در پرتو قوه تميز و منطق و وجدانى آه خداى تعالى به ما ارزانى داشته  
 قادر خواهد بود آه تشخيص نيك و بد و حق و باطل را داده ، صحيح را ن انسان

به عالوه اين نكته را بايد ملتفت بود . از سقيم و پسنديده را از نا پسند متمايز سازد 
آه عدالت و انصاف الزام مينمايد آه هر جنايت و خطائى را عقوبت و سياستى و 

  .باشدهر عمل با تقوى و عالى را مكافات و اجرى 
  

 انسان ال اقل ميتواند از روى عقل و وجدان خود تمام اين 



٩  
نكات را در باب مشيت خدا و صفات او بياموزد ولى به تجربه و امتحان رسيده 

وجود بت . است آه بدون الهام الهى تشخيص و ادراك مراتب فوق ميسر نميشود 
 داراى علم و دانش و پرستان دليل قاطعى است بر اين مطلب ، چه بسا از آنها آه

هوش و فهم نيز هستند و معذالك در طى قرون گذشته و حتى در اين عصر هم در 
هند وساير نقاط در قيد بت پرستى مانده اند و هنور خداى يگانه را نشناخته و 
ادراك نكرده اندآه خدا واحد و زنده سرمدى و حكيم على االطالق و قادر مطلق و 

بسيار . ين و آفريننده چيزهاى ناديدنى و ديدنى است قدوس و خالق آسمان و زم
مذاهبى آه متعاقب يكديگر بودند ، در نقاط مختلف جهان ظهور آردند ، ولى در 
اغلب آنها اگر چه اشاره اى به خداشناسى و اعتراف به لزوم عبادت و پرستش خدا 

 از شهوات رفته معهذا گروهى آه پيرو آن بوده اند دستخوش فريب ابليس گرديده و
نفسانى و اميال و هوسهاى بد ، گمراه شده و جنود آسمانى يا بتهاى بى جان يا مردم 

حيوانات بيشعور و ) و حتى قدم را در وادى جهالت و غفلت فرا تر نهاده (مرده 
از اين گذشته انسان هرچند به راهنمائى عقل به بعضى . بهائم را پرستش آرده اند 
ون نميتواند به صحت خياالت و صائب بودن عقل خود چيزها پى ميبردد ليكن چ

اعتماد آامل داشته باشد مضطرب و متردد ميگردد آه آداميك را قبول نمايد و چه 
حتى افالطون و ارسطو آه از اعقل عقالى بشر و بزرگترين . عملى بجاى آورد 

دانشمندان در ميان اقوام دنيا محسوب ميشوند هيچگاه وحدانيت و شخصيت و 
  .اهيت خدا را ادراك ننمودند ، تا چه رسد به درك قدوسيتشم
  

از اين نكته نبايد چشم پوشيد آه اعمال و افعال و عقايد انسان تنها در تحت   
تاثير و نفوذ عقل قرار ندارد يعنى عقل و ادراآات بشر دراعمال و عقايدش به 

  تنهائى موثر نيست بلكه انسان داراى يك 



١٠  
نى و جسمانى نيز ميباشد آه گاهى هوا و ميلهاى جسمانى و ميل و طبيعت شهوا

از . شهوانى چنان بر او چيره و مستولى ميشود آه چشم بصيرت ويرا نابينا مينمايد
اين لحاظ هم آه باشد ، انسان هرگز به راهنمائى عقل خود به آن درجه از معرفت 

ى خودش نميتواند خدا آه مذآور افتاد نخواهد رسيد و هيچوقت به قوه و توانائ
شهوات و اميال خويش را مغلوب نمايد ونيز آنچه را آه خوب و پسنديده و صواب 

  .تشخيص دهد نميتواند به جا آورد 
  

اگر بالفرض انسان بتواند به هدايت عقل خود به اين درجه از معرفت خدا   
 را بر برسد باز هم اين معرفت نميتواند گره از آار او بگشايد و آرزوهاى قلبى او

آورد زيرا آه انسان را نشايد آه به دستوراتو استنتاجات عقل قاصر خود اعتماد 
آامل داشته باشد چونكه بزرگترين عقال و متفكرين آه در اين قبيل امور تفكر آرده 

از اين جهت است آه شبهه و . اند باز در ميان خوداختالف و تباين عقيده دارند
 ميكند و نمسگذارد فكر انسان ارام و قرار داشته باشد ترديد در خاطر انسان راه پيدا

و آامال انسان نميتواند ادراك نمايد آه اراده خدا در باب بنى آدم چيست و يا احكام 
. او آدام و به چه منوال است يا چگونه انسان ، خدا را ميتواند از خود راضى آند 

 جا آورد ؟ و در پس در اين صورت انسان چگونه ميتواند اراده خدا را به
صورتيكه قادر به انجام اراده خدا نباشد چگونه ميتواند خدا را از خود راضى 

  نگاهدارد؟
  

  .يگانه وسيله شناسائى خدا الهام الهى ا ست  
  

معلوم شد جز الهام الهى چيز ديگرى نميتواندرفع شبهات انسان را بنمايد و   
 او تنها بوسيله الهام از اضطراب و تزلزلو دغدغه خاطر را مرتفع سازد زيرا

شكى نيست . گردابترديد رهائى مى يابد و سالما به ساحل يقين و اطمينان ميرسد
 خداى تعالى آه اين تمايل و آرزو را در آانون سينه بشر

 



١١  
گذارده ، منظورش اين بوده  براى سعادت ابدى و ارامى و راحتى قلب به وديعه

البته . صود خود را جستجو نمايد و آنرا بيابداست آه انسان مطمح آرزو و غايه مق
نبايد تصور نمود آه خداى رحمان اين تشنگى را در وجود انسان آفريده ولى آب 

  .حياتى براى رفع اين عطش قرار نداده باشد
  

از روى تجارب احوال و اوضاع عموم معلوم شده است انسانبدون راهنمائى   
ام الهى درنزد عقال مكشوف و واضح است و الهام به مقصد خود نميرسد و لزوم اله

آسانيكه الهام را غير الزم وبيهوده ميشمرند و تصور ميكنند انسان فقط توسط عقل 
ناقص و محدود خويش به پايه معرفت آردگار و به درجه تشخيص اراده و مشيت 
وى ميرسد و فقط به رهنمونى عقل ميتواند خدا را از خودراضى نگه دارد و 

ذت جاودانى يابد ، گويا فراموش آرده اند آه در هر دوره و زمانى حكما خوشى و ل
و متفكرين وجود داشته اند آه در اين درياى بى پايان فرورفته و هيچيك گوهر 

حكماى يونان قديم و همچنين بسيارى از حكما و . مقصود را به چنگ نياورده اند
ان ، بسيار آوشيده اند آه عقالى اقاليم و امصار ديگر در هر دوره و عصر و زم

. شايد معماى عالم خلقت را با عقل و خرد و در سايه حكمت و دانش خود حل آنند
اما بدون هدايت و راهنمائى الهى آداميك توانسته اند پرده از روى اسرار وجود 

  :بردارند؟ يكى از شعراى ايرانى در اين موضوع چنين سروده است 
  

   باز نكردهيچكس عقده اى از آار جهان  
  هرآه آمد گرهى چند بدان تار فزود          

  
فى الحقيقه انوار چراغ عقل انسانى آن تابناآى و ضيا را ندارد آه بتواند آدمى را 

  در تاريكى جهالت از ميان جنگلهاى انبو



١٢  
اين  .هشبهات و باتالقهاى عميق خطا عبور دهد و به سر منزل مقصود رساند

ن فقط در پرتو آالم الهى ميتواندجاده باريكى را آه مسافر حيرت زده و سرگردا
خداوند اين قوه الهام . منتهى به سرچشمه حيات و مقام قرب الهى ميگردد طى آند 

را از لطف و آرم عميم خودبه بندگان خود بخشيده تا در مورديكه عقلشان عاجز 
سائل را در ميشود و به آنه مسائل نميرسند به يارى و استعانت آن قوه عظيم ، م

در اين مكاشفه يا الهام ، خداى تعالى . نزد خود حل آنند و به منظور خويش رسند
اراده خود را نسبت به نوع بشر بيان آرده و راه نجات و وسيله وصول به معرفت 

شكر خدا . خالق و حصول خوشى و لذت جاودانى را عيان و آشكار فرموده است 
  !ى داشته است را آه عطاياى بيكران به ما ارزان

  
  :امكان يافتن مذهب حقه با الهام خدا   

  
ولى چون مذاهب در عالم مختلف است ، هر قوم و ملتى مذهب خود را   

البته نبايد تصور نمود آه همه حق ميگويند و از جانب خدا . مذهب حقه ميداند
. اشداز ميان تمام مذاهب عالم فقط يكى از آنها مذهب حقه و از جانب خدا ب. هستند

وقتى اين مسئله محقق گردد آن وقت اين سوال پيش ميايد آه عالئم و مشخصات 
در تشخيص عالئممزبور اين نكته را بايد در نظر داشت آه . مذهب حقه آدام است 

يافتن عالئم الهام حقيقى و معرفت حقيقت ، چندان اشكالى ندارد ، زيرا اگر به 
ف و عدالت توافق دارد دقت آنيم ، آشق تقاضا ها و آرزوهاى روح و آنچه با انصا

آن عالئم سهل ميگردد ، به اين معنى آه چون خدا قديم و اليزال و ذاتش از تغيير و 
تبديل عارى است ، همانطوريكه درآفرينش عالم و موجودات و باالخص در قلب 
انسان خود را عيان و آشكار ساخته است ، ههمانطور هم بايد خود را در آالم 

  .ظاهر و آشكار سازد خويش 
  



١٣  
  :مذهب حقه بايد مكمل شرايط ششگانه ذيل باشد  
    
براى معرفت و ادراك الهام حقيقى و تميز آن از ساير مذاهب عالم ، شروط   

  :ششگانه ذيل را به ترتيب از نظر خوانندگان ميگذرانيم 
    

  الهام حقيقى بايد آرزوى سعادت ابدى را بر آورد
  

يقى آن است آه تقاضاى روح انسانى را در طلب الهام حق – شرط اول
آرزوى ) ١: (اين تقاضا به سه قسمت منقسم ميشود . سعادت جاودانى اقناع نمايد 

آرزوى تزآيه نفس، بطوريكه هريك ذيال ) ٣(آرزوى آمرزش ) ٢(معرفت راستى 
  :ذآر ميشود

    
ود را  بر آدمى واجب است آه حقيقت خود و خالق خ–آرزوى معرفت راستى )١(

ادراك آند يعنى بايد اطالعات موثق و قابل اعتمادى در باب ذات و صفات و اراده 
سپس بايد در پى فهم مقصود و منظور خلقت خويش رود . و احكام او تحصيل آند 

و سعى آند تا بداند آن منظور از چه راه بدست مى آيد ، زيرا اگر انسانپى به اين 
شى جاودانى و حقيقى نايل گردد، چنانكه در انجيل مسائل نبرد چگونه ميتواند به خو

هرآه تقرب به خدا جويد الزم : " مذآور است ٦ آيه ١١در رساله به عبرانيان باب 
  ."است آه ايمان آورد بر اينكه او هست و جويندگان خويش را جزا ميدهد

    
 بر هر انسانى فرض و واجب است آه آمرزش خدا را -آرزوى آمرزش) ٢(

گناهان و قصور خويش جلب نمايد زيرا هرآس به اين نكته آگاه و واقف نسبت به 
است آه در خيال و گفتار و آردار آنچه بايد بجاى آورده باشد نياورده و آنچه نبايد 

هر . بكند از قوه به فعل آورده و از اين جهت در نظر خدا گناهكار و مقصر است 
يب ندهد بايد به گناهان و آس از حالت باطنى خود آگاه باشد و خود را فر

تقصيرهاى خود اعتراف نمايد و در مقام تحقيق و جستجو بر آيدتا بداند چگونه 
 آمرزش خدائى را آه بر همه چيز عالم و آگاه



١٤  
همه آس اطالع دارد بخود جلب نمايد، ميباشد و از مكنونات خاطر و زواياى قلب 

گناه و پاك شدن از معصيت به زيرا هيچ امكان ندارد آه خطاآارى بدون آمرزش 
خدا نزديك شود و در پرتو لطف و رحمت او به آن درجه از خوشى و شادمانى 

پس طريق جلب و تحصيل . برسد آه الزمه صلح با خدا و متابعت اراده وى ميباشد
  .آمرزش خدا از تعليم الهام حقيقى معلوم ميشود 

  
د عفو خداى پوزش پذير  انسان عالوه بر آنكه باي–آرزوى تزآيه نفس ) ٣(

را نسبت به گناهان گذشته خود جلب نمايد ، بايد قلب خود را منزه و پاك نگه دارد 
تا آنكه منزلگاه و مهبط انوار الهى گردد و رفته رفته شباهت انسان به خالق خود 

 مقدس باشيد : "زياد شود، چنانكه خدا توسط حضرت موسى به قوم خود فرمود 
تا زمانيكه منويات ). ٢آيه ١٩الويان باب."( د خداى شما قدوسمزيرا آه من خداون

خاطر و آمال روحى انسان بر آورده نشود و درونش از ميلهاى بد پاك نشود امكان 
خوشى و شادمانى حقيقى رابطه . ندارد آه خداى قدوس و عادل از او راضى شود

متى باب پنج آيه و بستگى تامى با پاآى و طهارت نفس دارد ، چنانكه در انجيل 
پس " . خوشا به حال پاآدالن زيرا ايشان خدا را خواهند ديد"هشت مذآور است 

معلوم است آه تا دل پاك و مصفا و روح صاف و تابناك نباشد ، هيچكس شايستگى 
  .آنرا ندارد آه به ديدار خدا نائل شود

  
ر در بنابر اين خوشى جاودانى متوقف و منوط به رفع احتياج روحانى مذآو

آسى آه راستى و حقيقت را نيافته و در نظر خدا عادل نشده و طهارت . فوق است 
باطن و پاآى خيال پيدا نكرده از لذات خوشى روحانى آه فقط از حضور خداى 

  .قدوس ميتوان جست بهره مند نخواهد گرديد
  

  پوشيده نماند آه بت پرستان هم در پى اين آمال و آرزوى



١٥  
 زيرا آنها نيز اعتراف دارند آه خوشى و شادى جاودانى منوط  روحانى ميگردند

قربانى هائيكه ميگذرانند دليل قاطعى است بر . به فهميدن و شناختن راستى است 
اينكه آنها به گناهان خود اعتراف دارندو براى جلب عنايت حق و طلب آمرزش به 

دليل بر اين است آه قربانى متوسل ميگردند،و رياضتهاى شاقه و نذورات انها همه 
تا اين آرزوى . انها هم لزوم طهارت روح و پاآى نفس را احساس و ادراك آرده اند

روحى آه خدا در دل انسان نهاده بر اورده نشود ، مسلم است آه انسان از خوشى 
حقيقى و آسايش و راحتى قلب بهره مند نخواهد گرديد زيرا در ميان امواج متالطم 

د و شك آشتى روح انسان چگونه آرام ميماند ؟ پس معلوم شد شهوت و ترس و تردي
آه هيچكس نميتواند آرزو و آمال قلبى خود را از راه لذات جسمانى يا از راه عقل 
براورد و محقق است آه خدا نهال اين آرزو را در دل انسان آاشت تا انكه از دولت 

ى روحانى را از روى و ثروت سرشار خود او را قانع و راضى نمايد، و اين تشنگ
پس .حكمت و مصلحت بر انسان غالب نموده تا آنكه احتياج به آب حيات داشته باشد

چون مقصود از الهام حقيقى رفع اين عطش و اسكات و اقناع حاجات قلبى انسان 
از اين رو . است ، بايد منتظر باشيم تا الهام حقيقى اين احتياجات را از ما رفع نمايد

 هر الهامى آه اين نتيجه را ندهد باطل است و در آنصورت از جانب بايد دانست آه
خدا نخواهد بود، زيرا خدا مشيت هاى خود را بموقع عمل و اجرا ميگذارد و به 

  .انجام ميرساند
  
   الهام حقيٍقى بايد با وجدان موافق باشد-٢
  

 الهام حقيقى بايد با قوانين اخالقى و انصافى آه ناشى از – شرط دوم
وجدان عبارت از آن قوه باطنى است آه از . دان است موافقت داشته باشد وج

  طرف خدا در قلب هر آس به نحوى آه هرگز محو و زايل نگردد جايگزين شده



١٦  
انسان بوسيله اين قوه باطنى صحيح را از سقيم و حق را از باطل و ظلم را  . است

 چند آه وجدان در اثر تمايل از عدل و مقبول را از نا مقبول تشخيص ميدهد و هر
نفس به بدى و شرارت ضعف به هم ميرساند و فتورى بر ارآان آن دست ميدهد و 
حتى در بعضى اشخاص بكلى از ميان ميرود و آان لم يكن ميگردد ، معذلك در 
ميان جميع قبايل و امم قوه تشخيص نيك از بد و ظلم از عدل و مقبول از نا مقبول 

آثر ملل وجدان به درجه اى ميرسد آه دروغ و خدعه و تزوير يافت ميشود و در ا
همچنين درستى و راستى و . و زنا و دزدى و قتل را بدون پسند تشخيص ميدهند
پس الهام حقيقى بايد با وجدان . رحم و مهربانى را نيك و قابل اجرو پاداش ميدانند 

 زشت و سزاوار موافقت داشته باشد، يعنى هر چيزى را آه وجدان بد و ناحق و
مواخذه و بازخواست تشخيص دهد ، الهام حقيقى هم آنرا به همان ترتيب مينماياند و 
چيزيكه بر حسب آئين وجدان نيك و پسنديده خدا باشد ، مطابق آئين الهام نيز نيك و 

غير ممكن استكه الهام ربانى با وجدانى آه در نهاد انسان به وديعه . پسنديده مى آيد 
ه جور نيايد و موافقت نكند ، ولى ممكن است يكى مكمل ديگرى بشود و گذارده شد

  .دايره آن را وسيعتر از پيش گرداند
  
  . الهام حقيقى بايد عدالت و قدوسيت خدا را مكشوف سازد-٣
  

 چون وجدان بر روح انسان استيال جويد صريح ميگويد آه – شرط سوم
پاداش نيك ميدهدو شريران را خداى تعالى عادل و قدوس است و نيكو آاران را 

بنابر اين الهام حقيقى بالشك بايد خدا را با همان صفات و خصائل . عقوبت مينمايد
معرفى آند و چنانكه وجدان آدمى را به آسب خصال نيك و طهارت و عفت روح 
هدايت ميكند ، همچنان الهام حقيقى نيز بايد مردم را بسوى اين مقصد و هدف عالى 

  وريكه آدمى در پندار و گفتار و آردار بكشاند ، بط



١٧  
زيرا خداى تعالى پاك و قدوس است و  باطنًا و ظاهرًا منزه و پاك و مقدس باشد،

  .قدوسيت و پاآى را در بندگان خود دوست ميدارد
  
  . الهام حقيقى بايد مثبت توحيد باشد-٤
  

م  عقل و منطق حكم بر وحدت خدا ميكند و به وضوح معلو– شرط چهارم
ميدارد آه تمامى آائنات مخلوق يك اراده و فكر است، چنانكه سعدى شاعر عالى 

  :مقام ايران ميفرمايد 
  

  هر ورقش دفترى است معرفت آردگار    برگ درختان سبز در نظر هوشيار
    

و نيز عقل حكم ميكند آه خداى تعالى جاودانى است و ذات و صفات او از هرگونه 
همچنين عقل ميگويد آه خداى تعالى نيكو ست و . ه ميباشدتغيير و تبديل مبرا و منز

بنابر اين الهام . در خلقت و حفاظت آائنات داراى يك مقصد ابدى و اليتغير ميباشد
صفحات آتاب خلقت و عقل انسانى اين مسائل را . حقيقى بايد گواه اين مدعا باشد 

نظرى به موجودات بيان آرده است باين معنى آه اگر از روى هوشمندى و آياست 
اندازيم بر ما معلوم ميشود آه خدا واحد و ازلى و قادر مطلق و مهربان و عادل و 
خالق آسمان و زمين است والهامى آه از جانب او ميشود بايد با آتاب خلقت 
مطابقت نمايد ، زيرا او خود آاتب آتاب خلقت است و بايد اين صفات را به خداى 

  .تعالى نسبت داد
  

  .ام حقيقى بايد را ه نجات را بنمايد اله-٥  
    

 الهام حقيقى بايد راه نجات را روشن آند و تعليمات ان در اين باب –شرط پنجم 
البته ممكن است آه اين الهام . نبايد اختالف معنوى و تناقضى در معنى داشته باشد

در قسمتهاى مختلف و در طى مدت مديدى داده شده باشد و از اين جهت ممكن 
 درجات مختلفه روحانيت  در طى تعليماتش موجود باشد و قوانين و تشريفات است

  و رسوم ظاهرى گاهگاهى بر حسب تغييرات 



١٨  
زمانى و مقتضاى وقت تغيير يافته باشد، ولى تمام اينها فروعاتى است آه به منزله 
د پوست ظاهرى ميباشدو مغز نيست ، وقتى به مرور ايام دانه ميرسد و تكميل ميشو

، پوست از روى آن مى افتد ، چه اگر غير از اين ترتيب باشد ، پوست در عوض 
اين دور . آنكه مثل اوايل مفيد و مددآار باشد مانع از نمو و تكميل دانه ميگردد 

افتادن پوست و ازاله آن سبب تغيير نقشه و مقصود اصلى نيست ، با آنكه در نظر 
 اين مسئله در حقيقت دليل بر دوام نمو استو .آوته نظران و بى خردان چنين مينمايد

  .قدمى به طرف طرقى و تكامل و انجام نشه خالق اعلى األطالق است
  

روى همين قياس وقتى آودآى به مدرسه ميرودبايد نخست الفبا را بياموزد   
و مساعى خود را آامال در آموختن و تقليد آردن از طرز نگارش معلم صرف 

همچنين بايد آليه قوانين و .  مثل معلم خود ، خوش خط بشود نمايد تا بتواند روزى
نظامات مدرسه را از حيث حضور و خروج سرموقع و جميع ترتيبات و اصولى 
آه براى حفظ انتظام معين شده گردن نهد و در اجراى آنها بكوشد ، اما بايد دانست 

 براى نيل به آه اين قوانين فى نفس االمر غايه و مراد و مقصود نميباشد بلكه
رعايت قوانين و نظامات مذآوره ، ديگر براى . مقصود اصلى وسيله است

شاگردى آه فارغ التحصيل و عالم باشد ، ضرورت ندارد و همچنين احتياج به 
معذالك قوانين صرف و نحو تبديل و تغيير نيافته اند و . رفتن مدرسه هم ندارد

و دخول در مدارس عالى و شاگرد فارغ التحصيل بعد از طى دوره مدرسه 
دارالفنون نميتواند چشم از الفبا بپوشد ، ولى الزم هم نيست آه در اثناى روز آنها 

نميتوان گفت آه . را مثل سابق استنساخ آند و از روى آنها سرمشق بگيرد
مقتضيات علم و دانش تغيير پذير و در عين حال متناقض يكديگر است براى آنكه 

  گرد را به درجه اى رسانده است آه تغيير زمان ، آن شا



١٩  
ديگر رعايت نكات و نظاماتى آه در اوائل تحصيل وسيله ترقى و پيشرفت او بوده 
مفيد فايده اى نتواند شد و اگر شاگرد بخواهد در رعايت آنها موقعى آه به مراحل 
عالى ترى از معرفت و دانش ميرسد سماجت ورزد و در آموختن مبادى علوم آه 

آنون آنها راآامال فرا گرفته و به ذهن سپرده استقامت نمايد، جز تضييع وقت و هم ا
  .باز ماندن از ترقى و پيشرفت نتيجه اى  نخواهد برد

    
همچنين در اين مدرسه بزرگ دنيا به دليل عقلى ميتوان ادراك آرد آه 
 و خداوند دانا نميخواهد شاگردان خود را هميشه در الف باىمعرفت الهى بگذارد

آنها پيوسته به رعايت قوانين و حفظ رسومات ابتدائى وادار نمايد ، بطوريكه انسان 
از ترقى و سير در معرفت خالق خود آه دنيا را آفريد ،تا آنكه شناخته شود ، باز 

  .ماند
  

چنانكه آتبى آه در مدارس ابتدائى در آغاز تحصيل مورد استفاده مبتديان   
 به يكدسته آتب ديگر ميدهد آه در مدارس عاليه و ميباشد به تدريج جاى خود را

دانشگاه هاى بزرگ علمى مورد استفاده محصلين ميباشد و با وجود اين تناقضى 
در معنى و تغييراتى در مقصود از آنها بوجود نمى آيد ، همچنين ممكن است 
قسمتهاى اوليه الهام حقيقى يعنى آنهائى آه مربوط به رسومات و قوانين ظاهرى 
است تغيير و تبديل يابد و جاى خود را به قسمتهاى عاليتر و به آتبى آه تعليمات 

همانطور آه قوانين صرف و نحو در حينى آه . روحانى عميق ترى دارند ، بدهد
شاگرد در تحصيالت پيشرفت مينمايد تغيير نميكندو منسوخ نميگردد، همانطور هم 

د را تربيت مينمايد قوانين اخالقى در موقعيكه خدا شاگردان و محصلين مدرسه خو
  .و اصول اساسى مذهب واقعى و حقايق الهم ، نه تغيير ميابد و نه منسوخ ميگردد

  
باز هم ممكن است يك عده از انبيا پى در پژي از طرف خدا مبعوث گردند   

  تا بعنوان معلمى در دبستان خدا تعليم دهند و هر



٢٠  
 حضرت اعلى بيشتر از پيشينيان و اسالف آدام به نوبه خود مردم را در معرفت

الهام تدريجى ممكن است به اين ترتيب اختالف پيدا آند يعنى اندك . خود ترقى دهد 
اما اگر تصور شود آه وقتى شاگردان باخذ تمام علوم . اندك و به تدريج تكميل شود

 و علوم و صنايع عاليه موفق گرديده باشند ، معلم از سر نو آنها را به ترك صنايع
عاليه وادار نموده و به آموختن الفبا ترغيب آند ، اين تصور خالف عقل و منطق 

  .است 
  

بنا بر اين ميتوان چنين استنباط نمود آه در آئين الهام حقيقى تناقض و تباين   
نيست و هيچيك از قوانين الهامى با يكديگر تخالف و تغايرى ندارند ولى در تجلى و 

  .يد ترقى تدريجى پديد آيد نه تنزل و انحطاطآشف  معرفت الهى با
  

   الهام حقيقى بايد مظهر مشهودى از خدا معرفى آند-٦  
  

  هيچ آتابى يا پيغمبرى نيست آه بتواند خداى تعالى را آامال و -شرط ششم  
انبيا و آتب الهامى بسا چيزها از . به تمام معنى در نظر مردم عيان و اشكار سازد 

فات عاليه خداوند به ما تعليم ميدهند ،اما نميتوانند مردم را به احكام و مشيت و ص
فرامين . آن درجه برسانند آه خدا را انطور آه دوست دوست را ميشناسد ، بشناسد

شاهانه و منادى هاى وى ميتوانند رعايا را به منويات خاطر پادشاه آشنا نمايند ، 
طان خود پيدا آنند بايد او را از ولى اگر رعاياى شاه بخواهند شناسائى آامل به سل

معذالك باز هم نميتوان گفت آه معرفت آامل . نزديك ببينند و صداى او را بشنوند
در حق سلطان پيدا آرده اند ، منتهى اين معرفت و شناسائى ، در خودش صحيح و 

  .نسبتًا آامل ميباشد
  

ن و خالق اين مسئله در حق ما نسبت به سلطان السالطين و خداوند عالميا  
متعال صادق است ، چه، مرسلين و پيام آوران  او آه فرامين و احكام او را به ما 
ابالغ مينمايند و از صفات او ما را اگاه ميكنند نميتوانند او را به نحوى به انسان 

  بنمايانند و طورى او را آشكار و عيان 



٢١  
قعى در حق او آه سازند آه انسان بتواند آشنائى آامل و خصوصي و معرفت وا

عالوه بر تمام تعاليم انبيا ، انسان احتياج به مظهر الهى و . پيدا آند, ناديده ميباشد 
ارتباط با خدا دارد يعنى آسى را الزم دارد آه هم جنبه آامل انسانى و هم جنبه 

همانطور آه انسان دوست خود را بايد بشناسد، مظهر . آامل الوهيت را داشته باشد 
عاليترين صفات و خصال بشرى را آن آسى . م بايد به وجه اآمل بشناسدخدا را ه

دارد آه بتواند قلوب مردم را جلب نمايدو همچنين مردم را وادار آند آه خدا را 
عبادت آنند، اما نه براي مزد و نه از ترس سياست بلكه از روى محبت خالص و 

بنا بر اين الهام حقيقى  .  محبتى آه عارى از خود پسندى و منيت باشد–بى شائبه 
بايد مردم را پيشاپيش از ظهور اين مظهر ، آگاه سازد و آنها را وادار نمايد آه 
انتظارآمدن او را داشته باشند و عالمات فارقه و مميزه و نشانيهاى مخصوصى به 

بعد از ظهور او بايد آلمات و اعمال او را چنان به وضوح . آنها از آن مظهر بدهد 
ند آه در ازمنه بعد ، مردم او را به چشم ايمان ، آشكارا ببينند و نسبت به او بيان آ

  .معرفت پيدا آنند و بوسيله او خداى تعالى را بشناسند
  

  .ممكن است الهام حقيقى داراى اسرار غامضى باشد  
  

الهاميكه شرايط ششگانه فوق الذآر راواجد باشد ، ميتواند الهام حقيقى و   
احتمال قوى ميرود ، الهامى آه واجد شرايط مذآوره فوق . ده شود نهائى خدا خوان

باشد ، متضمن پاره اى اسرار و رموز الهى باشد آه از حيطه فهم و ادراك بشر 
خارج بوده و قوه مدرآه ضعيف و ناتوان و محدود انسانى ، قعر آن را نتواند يافت 

ين است آه معرفت و حكمت آندو به آنه آن پى نتواند برد، زيرا اتفاق عموم بر ا
بالغه الهى بى اندازه زيادتر و عميقتر از فهم انسان ناسوتى و آوتاه نظر و تازه به 

  .دنيا امده است 
  :يكى از شعراى ايران در اين موضوع گويد 



٢٢  
  به هامون جاللش ، خنگ فطرت لنگ و سرگردان

   دانش بى سر و پايان                                     به درياى وصالش فكر
  

پس عقل قاصر انسان چگونه ميتواند پى به آنه ذات حق ببرد ؟ در 
صورتيكه انسان نميتواند آامال از آنه طبيعت محدود خود واقف گردد و نه ميتواند 
بگويد چشم چگونه ميبيند و يا چطور باطن او با اين آالت جسمانى رابطه و اتصال 

ند به جميع اسرار ذات خداى نامحدود و نامرئى واقف پيدا ميكند ، پس چگونه ميتوا
  گردد و از آنه ذاتش آگاه شود ؟

  
عالوه بر اين ممكن اسنت در ذات خداى تعالى صفاتى به آن درجه عالى 
باشد آه در ميان مخلوقات به هيچ وجه آثار و نشانه اى آه دليل بر مشابهت آنه 

ن است انسان به دليل عقل خود در اين صورت چگونه ممك. باشد به نظر نيايد 
بفهمد آه خدا داراى فالن صفات است ، يا اينكه غير از آنچه درك آرده صفات 
خوب و آامل ديگر ندارد ؟ انسان را آى ياراى آنست آه حد وحدودى براى آن 
آسى قرار دهد آه غير محدود و اليتناهى است ؟ آسى آه چنين خياالت واهى را 

در آمال اطمينان . ن است آه خود ادعاى الوهيت آرده باشد به خود راه دهد مثل ا
ميتوانيم گفت آه در خدا صفات پست و بد و زيان آور و مخالف قوانين اخالقى آه 

زيرا قوانين اخالقى آه در اذهان ما نقش , در خاطر ما نقش بسته ، وجود ندارد 
بى باشد آه صفات بد پس اگر آتا. بسته انعكاسى است از ذات خدا در آئينه روح ما 

براى خدا قائل گرديده باشد و مردم آنرا ، آتاب آسمانى و من جانب اهللا بدانند ، ما 
  .ميگوييم آه اين آتاب ابدا از جانب خدا نيست 

  
با ذآر مراتب فوق بطور واضح معلوم شد آه با آدام سنگ محكم بايد عيار 

  م استوجود اين محك بسيار الز. الهام الهى را بياموزيم 
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در صورتيكه عاقالنه از آن استفاده آنيم ، زيرا بسا ملل و اقوام بوده اند آه گمراه 
شده و در وادى آفر و بت پرستى آواره گرديده اند يا آنكه به انبيا آذبه ايمان آورده 

  .و آتب ضاله را از جانب خدا دانسته اند 
  

  .آتب بت پرستان شرايط ششگانه را اجرا نميكند  
  

رگاه آسى به دقت مذهب بت پرستان را به اين طريق مورد امتحان و ه 
تفتيش قرار دهد ، صريحا خواهد دانست آه تعليمات آنها از جانب خداى تعالى 
نيست زيرا اين قبيل آتابها آمال و آرزوى انسان را نسبت به معرفت حقيقت و 

برعكس . نمايدراسنى و آمرزش گناه و طهارت نفس و خوشى جاودانى تامين نمى 
آتب بت پرستان به جاى اينكه مردم را در باب خداى واحد و حكيم قادر و قدوس 
تعليم دهد از افسانه ها و قصصى آه در خصوص بت ها جعل شده است مشحون 

آتب مذآور مردم را به پرستش آنها وادار مينمايد و در شرك و بت . ميباشد 
گرفتار ميسازد تا آنكه شياطين و پرستى و بسا گناهان و خطاياى شنيع ديگر 

  .موجودات خبيثه از آنها راضى و خوشنود گردند 
اگر به وسائل ديگر نيز آتب بت پرستان را مورد مطالعه و دقت قرار دهيم   

از اين فقره ميتوان اطمينان پيدا آرد آه . معلوم خواهد شد آه از جانب خدا نيست
 نموديم ، همه قابل اطمينان ميباشند زيرا عالئم و وسايل امتحانى آه ما بدان اشاره
بنابر اين اگر دعاوى اسالم و مسيحيت . آذب و تقلب آن مذاهب را معلوم مينمايند

را به وسايل مذآوره تحت دقت و امتحان قرار دهيم ، محك آزموده اى را به آار 
  .برده ايم آه صحت و امتحان خود را قبال مدلل داشته و به ثبوت رسانده است 

  
  :مقصود از تحرير اين آتاب

  
غرض از تحرير اين آتاب امعان نظر در شرايط ششگانه فوق و تطبيق و   

  آداميك از اين دو سنجش آنهاست با قران و آتاب مقدس ، يعنى ميخواهيم ببينيم
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آتاب آالم خدا و الهام الهى است ، و تا آن اندازه آه ممكن است خدا در آتابى آه 

  .نوشته شده ، مكشوف گرددبه زبان بشرى 
  

شايد برخى تصور آنند آه هم قران و هم آتاب مقدس از جانب خداست و   
فرض نمايند آه قران مكاشفه و الهام آتاب مقدس را تكميل نموده است ، همچنانكه 
زبور و آتب انبيا و ساير آتب عهد عتيق ، تعليمات تورات را پيشرفت داده است ، 

قى آتب عهد جديد تعليماتى به مردم ميدهد آه مطابق تعاليم يا چنانكه انجيل و با
آتب عهد عتيق و بلكه عاليتر و آاملتر از آن است ، با تفحص و تحقيق در تعليمات 
عاليه و اصول اسالم و مسيحيت ، ميتوانيم معلوم نمائيم آه آيا حقيقت امر چنين 

كديگر مطابقت مينمايد و يا اگر معلوم شود آه اين اصول و تعليمات با ي. است يا نه 
اينكه قران از حيث تعليمات اخالقى و روحانى مزيت بر انجيل دارد ، چنانكه انجيل 

اما . بر تورات مزيت و رجحان دارد ، آنوقت شايد اين تصور مورد داشته باشد 
اگر بر عكس معلوم شود آه پاره اى از تعاليم عمده آتاب مقدس و قران مغاير و 

ر ميباشند ، آنگاه معلوم خواهد شد آه فقط يكى از آنها الهام حقيقى مخالف يكديگ
بنابر اين بايد اين دو مذهب را با شرايط ششگانه فوق بسنجيم تا آنكه . خواهد بود

نور هدايت الهى را دريابيم و با اطمينان و يقين معلوم نماييم آه آداميك از اين دو 
   .راه ما را به طريق نجات راهنمائى ميكند

  
بنابراين آسيكه جوياى حقيقت و طالب اراده خداست بايد از صميم قلب و   

نيت خالص به اسم خداى رحمان پروع به تحقيق و تفحص نمايد و از خالق عليم و 
دانا درخواست آند آه او را در طى تحقيقاتش هدايت آند و ابر تعصب و غرض 

.  هدايت الهى سلوك نمايد رانى را از جلو چشمانش دور آند بطوريكه بتواند در
  و راهنماى آسمانى بهپس با اعتماد آامل به فيض و رحمت آن 
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تفتيش و تحقيق در اطراف قران و آتاب مقدس شروع ميكنيم تا آنكه بدانيم آيا اين 
دو آتاب در مهمترين مسائل ايمان و وظيفه با يكديگر موافقت و مطابقت ميكنند يا 

ان آنها باشد ميخواهيم در نتيجه تحقيق معلوم آنيم آه نه و اگر اختالفى در مي
اهميت اين نكته به درجه . آداميك از منبع الهام حقيقى خدا صادر گرديده است 

ايست آه هرآه طالب و جوياى خوشى جاودانى باشد ، نبايد اندك مسامحه و القيدى 
نتيجه ايست آه نسبت به آن ابراز دارد ، زيرا نجات و هالك ما منوط و متوقف بر 

اگر خدا راه نجات را عيان و آشكار نموده و ما از . از اين تحقيق و تفحص ميگيريم
سير و سلوك در آن خوددارى ميكنيم و آنرا نميابيم ، چگونه ميتوانيم از گمراهى و 

  ضاللت رستگار شويم؟
  

  اجتناب از غرض و مناقشه  
    
 و جستجوى راستى  خدا اما شايسته تر از همه ان است آه در طلب حقيقت  

آراهت و مناقشات تلخ و آدورت آميز را آنار گذارده و از بغض و توهينلفظى 
خوددارى آنيم، زيرا اينگونه مجادالت چشمهاى روحانى مردم را آور ميكند و 

در عوض . نميگذارد انها در طلب گوهر گرانبهاى راستى به يكديگر آمك آنند 
يگر مجادله و مناقشه نمائيم ، بايد يكديگر را در آنكه بر سر دين و مذهب با يكد

تفحص و تحقيق اين نكته مدد و مساعدت آنيم و در اين سفر پر خطر به درگاه الهى 
متفقا رو آوريم ، زيرا همه ما از اوالد آدم و مخلوق خداى واحد هستيم و در مكتب 

  :ايد سعدى عليه الرحمه در اين معنى  ميفرم. اين دنياى دون شاگرديم 
  

  بنـــــــى آدم اعضاى يكديگرند
  چو عضوى بدرد آورد روزگار

  آه در آفرينش زيك گوهرند
  دگــر عضوها را نماند قرار

    
اگر ما به برادران خود آه جوياى نور حقيقت هستند مدد آنيم ، ممكن است   

  از روى ايمان و اميد و از روى خضوع و خشوع و حقارت 
  
  



٢٦  
خواست آنيم آه نور و راستى را به ما نشان دهد و ما را از از خداى رحمان در 

. نوع تكبر و عجب روحانى رهائى دهد ، زيرا برآت خدا بر متكبران نازل نميشود 
  :شاعر ايراني در اين باب گفته است 

  
  هرگز نخورد آب زمينى آه بلند است  افتادگى آموز اگر تشنه فيضى

          
  :ست و نيز شاعر ديگرى سروده ا

  
  ميل ما  را  جانب  زارى  آند  چون خدا خواهد آه مان يارى آند

  
همانطور آه خورشيد فقط بوسيله روشنايى خود به چشم ما مرئى ميشود ،   

همچنان خداى نامرئى فقط بوسيله پرتو روحانى و تشعشع تابناك خود به چشم 
ى و متواتر قلبيه به بنابر اين چون از راه دعاى دائم. روحانى ما نمايان خواهد شد

درك هدايت فيض بخش خدا نايل گرديديم و از آنراه به مقام معرفت واقعى رسيديم، 
پس بايد آنرا قبول آرده و بدانيم هر نوع حقيقتى از جانب خداست و او خود حق 

  .است ، چه هرآه حقيقت را حقير شمارد خود حق را حقير شمرده است
  

  تقسيمات آتاب  
  

در قسمت اول ادعاى جهال و . سه قسمت منقسم گرديده است اين رساله به   
بى خبران را تحت دقت و مطالعه قرار ميدهم آه ميگويد تورات و زبور و انجيلى 

در قسمت . آه در ميان مسيحيان رواج دارد ، هم تحريف و هم منسوخ گرديده است
و براى تعين  دوم ، تعليمات عمده مسيحيت را بطور ايجاز و اختصار بيان ميكنيم 

اينكه آيا آتب عهد عتيق و عهد جديد داراى عالئم و نشانيهاى مذآور در فوق 
در قسمت سوم ، اين مسئله را تحت دقت . ميباشند يا نه ، تحقيقاتي به عمل مياوريم 

و مطالعه مياوريم آه آيا قران ، آنطور آه مسلمانان معتقدند، آالم اهللا است و آيا 
از خدا مسئلت مينماييم آه برآات . يا و پيغمبر خداست يا نه حضرت محمد خاتم انب

و توفيق او در آشف راه نجات با ما و با تمام آسانى آه به نور فيض او ميخواهند 
  .در اين راه سير نمايند همراه باشد
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  قسمت اولقسمت اول
  

  
  اين قسمت براى اين است آه انجيل و آتب عهد عتيق منسوخ نگرديده

  :قسم ميگرددو به سه فصل من
  

در شرح اشاره قران است به اينكه انجيل و آتب عهد عتيق آه در  – فصل اول
  .دست مسيحيان ميباشد از جانب خداست

  
  در اثبات ان است آه آتب مذآوره هيچگاه منسوخ نشده است  – فصل دوم

  
در اثبات اين مطلب است آه آتب مذآوره هرگز تحريف و تبديل  – فصل سوم

  .نگرديده است
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  فصل اول فصل اول 
  

  شهادت قران به تورات و انجيل
  

  .قران به مسيحيت و اعتبار تورات و انجيل شهادت ميدهد
  

مسلمين اگر عقيده به مذهب خود داشته باشند ناچارند اقرار آنند آه آتب   
مسيحيان يعنى انجيل و تورات ، آالم خداست ، زيرا در اآثر موارد و مواضع 

اهل آتاب شده است و از آن آيات ميتوان استنباط نمود آه خداوند قران اشاره به 
آتب مذآور را جهت بيان اراده و احكام خود بوسيله موسى و داود و ساير 
پيغمبران و همچنين بوسيله عيسى مسيح به آسانى آه اهل آتاب خوانده شده اند داده 

آه آتب مذآور از جانب پس الزم نيست داليل بسيار اقامه آنيم تا ثابت شود . است 
خداست ، زيرا پيروان حضرت محمد و قران نيز به صراحت به اين مطلب گواهى 

اآنون در . ميدهند ، چنانكه در سطور بعد در اين باب شواهدى ذآر خواهيم آرد 
اظهار داليل فراوانى آه براى اثبات اين فقره الزم است تامل نموده و در قسمت 

  .ضى مبادرت خواهيم نمود دوم به اقامه داليل مقت
    

  .استشهاد از آيات قران 
  

فقط در اينجاآن آيات قران را ذآر ميكنيم آه صريح اشاره بدان مينمايد آه 
آتب مقدسه مسيحيان و يهوديان آه اآنون در دستشان ميباشد از جانب خداست ، 

امرت  و قل آمنت بما انزل هللا من آتاب و : "چنانكه در سوره شورى مسطور است 
، يعنى "  ال عدل بينكم اهللا ربنا و ربكم لنا اعمالنا و لكم اعمالكم الحجه بيننا و بينكم

بگو اى محمد آه من ايمان مياورم به آن آتبى آه از خدا نازل شدند و در " 
. خصوص شما به من عدالت امر شده است ، خدا پروردگار ما و پروردگار شما 

  مابين ما و شما. براى شما محسوب خواهد شد اعمال ما براى ما و اعمال شما 
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وال تجادلوا اهل الكتاب "و ايضا در سوره عنكبوت مرقوم است آه " . حجتى نيست

اال بالتى هى احسن اال الذين ظلموا منهم و قولوا آمنا بالذى انزل الينا و انزل اليكم 
مانان با اهل آتاب  شما اي مسل"، يعنى " والهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمون

مجادله نكنيد مگر به طريق خوشى ، بجز آنها آه به شما ظلم ميكنند و بگوئيد آه ما 
ايمان مياوريم به آنچيزى آه به ما نازل شده و به آنچيزى آه به شما نازل گشته 

و " .  خداى ما و خداى شما يكى است و ما خود را به او تسليم نموده ايم. است 
اليوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اوتوا : "ائده نوشته شده است ديگر در سوره م

از امروز حالل گرديده است به شما " ، يعنى "  الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم
  ".طيبات و طعام آنها آه داراى آتاب ميباشند و طعام شما نيز به ايشان حالل گرديد

  
للى آه داراى آتاب هستند و به بر مسلمين اين نكته معلوم است آه اقوام و م  

مسيحيان و يهوديان ، چنانكه در سوره بقره : اهل آتاب ملقب ميباشند ، عبارتنداز 
 يهود و "، يعنى "  و هم يتلون الكتاب: " در باب يهود و نصارا مسطور است 

آيات قران هم اشاره به اين نكته ميكنند آه آتبى آه " .  نصارا آتاب را خوانده اند
يهوديان و مسيحيان داده شده تورات و انجيل ميباشد ، چنانكه در سوره آل به 

خدا " ، يعنى " انزل التورات و االنجيل من قبل هدى للناس"عمران وارد است آه 
  " . انجيل و تورات را قبال نازل نمود تا هادى مردمان باشند

  
  تقسيمات آتاب مقدس

  
است آه بگوئيم تورات عبارت از همين قدر آافى " تورات " در تفسير لفظ   

اين لفظ ماخوذ از لغت عبرى . آالمى است آه از خدا به يهوديان داده شده است 
است زيرا آنها قبل از ايام محمد تا آنون آليه آتب الهامى را آه بوسيله انبيا به 

  .ميخوانند و تورات عبارتست از تعليم يا شريعت " تورات"ايشان رسيده 
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ين آتب الهامى را به سه قسمت منقسم نموده و به هريك اسمى مخصوص يهوديان ا
" تورات "قسمت اول را آه شامل آتب پنجگانه موسى است ، اختصاصا : داده اند 

" زبور "يا " رسائل "و قسمت سوم را " آتب انبيا " نام نهاده اند و قسمت دوم را 
. از زبور داود آغاز ميشود وجه تسميه زبور اين است آه قسمت سوم . ناميده اند 

ليكن مسيحيان آه آتب مذآوره را هميشه در دست داشته و دارند و آنها را آالم خدا 
انجيل . دانسته و ميدانند ، اغلب اوقات آتب ثالثه فوق را آتب عهد عتيق ميخوانند 

را نيز عهد جديد ناميده اند و عهد عتيق و عهد جديد را مجموعا آتب مقدسه و آالم 
لهى گويند و در انگليسى آنرا بايبل خوانند آه اين آلمه در اصل لغت يونانى به ا

پس در هر مورد آه سخن از آتب مزبور به ميان آيد ، اسامى و .معنى آتاب است 
  .اصطالحات مذآور در فوق را براى آنها استعمال خواهيم نمود 

  
تفات به سوى آتب بالجمله بر طبق آيات مذبور امكان ندارد آه مسلمين از ال

مسيحيان و درك اهميت آن غفلت داشته باشند ، زيرا به موجب آيات و مضامين 
موضوع . قران ، مسلمانان نيز بايد آتب مسيحيان را آالم الهى و الهامى بدانند 

اينكه قران را در چه درجه و مرتبه ميتوان محسوب نمود ، در قسمت سوم ذآر 
 و استشهاد به آيات قران نه آنست آه انجيل را مقصود ما از ايراد. خواهد شد 

محتاج به شهادت قران دانسته باشيم ، بلكه مقصود آنست آه مسلمين بدانند ، همان 
قرانى آه به عقيده آنان آالم خدا ميباشد ، شهادت ميدهد آه آتب مسيحيان از جانب 

 .خداست 



٣٢ 

  فصل دومفصل دوم
  

  تورات و انجيل هيچگاه منسوخ نشده است
  

اى مسلمانان در اين باب اين است آه چنانچه در اثر نازل شدن زبور، تورات و ادع
درنتيجه ظهور انجيل ، زبور منسوخ گرديده است و بالنتيجه انسان ديگر مسئوليت 

پس ما بايد با دقت و توجه مخصوصى ، حقيقت اين . و قيدى نسبت به آن ندارد 
مسئله راست باشد ديگر به آتب عهد ادعا را مورد تفتيش قرار دهيم زيرا اگر اين 

  .عتيق و عهد جديد احتياجى نيست و احكامشان را نبايد متابعت نمود 
  

  .مطابقه تعاليم تورات و انجيل  
    

پوشيده نماند آه ادعاى مزبور ناشى از عدم فهم و اطالع از مدلول و مفهوم 
ا مطالعه نمايد تورات و انجيل ميباشد، زيرا اگر آسى از روى دقت ، آتب مقدسه ر

، استنباط خواهد نمود آه معنى آنها به يكديگر پيوسته و در تعليمات و اصول با هم 
مقصود اين است آه تعليمات و اصول مزبور با يك نظم . مطابقت و موافقت دارند

و ترتيب معينى منسجم و مرتب ميباشد و در طى آ، تعليمات قصد جاودانى خدا 
  .ميگردد تدريجا براى انسان مكشوف 

  
  .خالصه مندرجات تورات و انجيل   

  
در عهد عتيق چگونگى آفرينش بشر مذآور شده است و قسمتى از آن   

همچنين راجع به وعده . اختصاص به شرح گرفتارى انسان در چنگال گناه دارد
الهى شرحى مذآور است آه چگونه مردى از ذريت زن تولد خواهد يافت و چگونه 

ت نمود و با او عهدى استوار آرد و فرمود آه نجات دهنده خدا ابراهيم را دعو
  پس از .موعود از نسل تو بوسيله اسحق متولد ميشود



٣٣  
آن از آتب عهد عتيق بر ما معلوم ميشود آه اين وعده براى اسحق و پسرش 
يعقوب تجديد گرديد و بنى اسرائيل در مصر و آنعان براى مقصودى آه خدا در 

سپس ملتفت ميشويم آه چگونه . ا دعوت آرده بود پيش ميرفتند نظر داشت و آنها ر
تورات به موسى داده شد و اين مواعيد در آن ضبط گرديد وعده هاى جديد نيز بدان 

  . مزيد شد 
  

سلسله انبيا هم به دوره و نسل به نسل براى آن مبعوث گرديدند آه گناهان   
انبيائى . و مشيت خدا را بيان آنند بنى اسرائيل را با اشارات توبيخ آميز بفهمانند 

آه متوالى يكديگر بر انگيخته ميشدند تعليماتى ميدادند آه موجب ترقى روحانيت 
اين انبيا ايمان داران را به معرفت آاملترى نسبت به خدا راهنمائى . ميگرديد 

مينمودند و آار منجى آينده را روشنتر ميساختند ، آنها قبأل خبر دادند آه منجى 
وعود در آجا متولد ميشود و چگونه اعمالى از او به ظهور خواهد رسيد و چه م

  .صدماتى خواهد آشيد 
  

در عهد جديد خبر تكميل و ايفاى اين نبوتها داده شده و نيز تصريح گرديده   
آه آن نجات دهنده موعود به شاگردان خود فرمود آه انجيل را در سرتاسر دنيا 

به همه آس دهند و جميع امتها را مومن گردانند و نيز اعالن نمايند و مژده آنرا 
منتظر رجعت او باشند تا آمده بر زندگان و مردگان داورى نمايد و اين دنيا را با 

در آتاب اعمال رسوالن و . صلح و آرامش و آمال قرين سازد و تا ابد سلطنت آند 
انتشار انجيل ، ساير رسائل شرح قيام و اقدام رسوالن و شاگردان مسيح به آار 

باالخره آتاب مكاشفه از راه نبوت مجادله و نزاع آليساى مسيح را . مسطور است 
با شيطان و مردمان شرير بيان ميكند و فتح و غلبه قطعى ملكوت جاودانى خدا را 

  .گوشزد مينمايد
  

  از اين روى عهد عتيق و جديد تومًا محتوى يك سلسله تعليمات  



٣٤  
ريجى اراده نيكوى خدا و پيشرفت حتمى عدالت و نيكو آارى متوالى و مكاشفه تد

تورات بنيان . آتاب مقدس به منزله يك عمارت حيرت آور و عجيب است . ميباشد 
اين . و اساس آن است و ساير آتب مكمل آن بناى با عظمت محسوب ميشوند

. عمارت حكمت و عدالت و محبت بى قياس خداى رحمان و قادر را آشكار ميسازد 
در تورات مقصود و منظور الهى نسبت به نوع بشر طورى بيان شده است آه 
مردم بتوانند بوسيله معرفت خداى واحد حقيقى به او ايمان آورند و او را بطورى 
پسنديده و مطلوب عبادت نمايند و از آن راه آرزوى روحى خود را تامين نمايند و 

زبور و در آتب انبيا رفته رفته تعليمات مذآور در . به خوشى جاودانى برسند 
در طى مندرجات آتب مزبور، خدا بر ما . ترقى آرده به مراتب عالى ترى ميرسد 

معلوم نمود آه او به چه ترتيب از ابتدا بنى اسرائيل را با آنكه گناهان و 
. تقصيراتشان زياد بود ، تربيت نمود تا آنكه در مسائل دينى معلم اهل عالم شوند

وند رفته رقته اين نكات را توسط انبيا گوشزد نمود آه رسوم و قوانين همچنين خدا
ظاهرى آه بيشترش از امتهاى ديگر ماخوذ بوده و موقتًا براى بنى اسرائيل در 
تورات اصالح و تقديس گرديده ، به خودى خود هيچگاه مفيد واقع نشده و مقصد 

ره آرديم عبارت است از مقصود نهائى آه ما بدان اشا. نهائى محسوب نميگرديدند
  :دو چيز 

  
 .تفكيك بنى اسرائيل از آليه اقوام و ملل تا زمان آمدن منجى موعود   — ١
  
متوجه ساختن آنها باينكه رسوم و قوانين ظاهرى و حتى آنهائيكه با  — ٢

قوانين الهى مطابقت داشته باشد ، نه روح انسان را قانع ميسازد و نه موجب جلب 
د ، بلكه اجراى رسوم و قوانين مزبور نمونه و نشانه و سايه رضايت خدا ميشو

عبادت واقعى است ، زيرا پرستش آنندگان برگزيده خدا بايد او را به روح و 
 .راستى عبادت آنند 

  



٣٥  
  :احكام ظاهرى و باطنى تورات

  
موضوع اينكه عبادت ظاهرى تورات به عبادت روحانى و واقعى تبديل   

زه اى نبود ، زيرا در بعضى مواضيع آتب عهد عتيق ذآر خواهد يافت مطلب تا
شده آه ايامى خواهد آمد آه به عوض عبادت ظاهرى عبادت روحانى برقرار 

 : "مندرج است ) ٣٣ تا ٣١ آيات ٣١باب (خواهد شد ، چنانكه در آتاب ارميا نبى 
دا عهد تازه اينكه ايامى مى آيد آه با خاندان اسرائيل و خاندان يهو: خداوند ميگويد 

اى خواهم بست ، نه مثل آن عهدى آه با پدران ايشان بستم ، در روزيكه ايشان را 
دستگيرى نمودم تا از زمين مصر بيرون آورم زيرا آه ايشان عهد مرا شكستند با 

اما خداوند ميگويد اين است عهدى آه . آنكه خداوند ميگويد من شوهرايشان بودم 
شريعت خدا را در باطن ايشان .  اسرائيل خواهم بست بعد از اين ايام با خاندان

خواهم نهاد و آنرا بر دل ايشان خواهم نوشت و من خداى ايشان خواهم بود و ايشان 
 اشعيا نبى ٤٢و در موارد ديگر عهد عتيق منجمله در باب " .قوم من خواهند بود 

 ٧رانيان باب  آه مفهوم آنها در انجيل در رساله به عب٤ آيه ١١٠ و زبور ٦آيه 
 اشاره اى ١٩ و  ١٨ آيات ١٨بالصراحه مشهود است و همچنين در سفر تثنيه باب 

  .بدان مطلب رفته است 
  

احكام تورات بر دو قسم است ، يك قسمت عبارت از احكام ظاهرى است آه   
مربوط به آداب و مراسم عبادت يهوديان و طرز حكومت آنان بود و قسمتى ديگر 

 آه به پاآى قلب و صفاى باطن و خدا شناسى و حسن رفتار احكام باطنى است
دسته اول از احكام تورات آه خداى تعالى براى يهوديان قرار داده . مربوط ميباشد 

، نيز بر دو قسم است ؛ قسم اول احكامى است آه طايفه يهود بايد در پرتو آن از 
 دوم آنهايى است آه طايفه بت پرستان و عادات و آئين ايشان آناره جويند و قسم
  نمونه و عالمت آن عبادت روحانى بوده آه بايد بوسيله مسيح



٣٦  
بنابر اين آليه احكام ظاهرى با ظهور مسيح به پايان رسيده و . برقرار گردد 

بالنتجيه منسوخ گرديد و ديگر حاجتى به حفظ و نگاهدارى آنها نبود ، چنانكه در 
ليكن در اثر . ر و تبديل اشاره رفته است آيات سابق الذآر تورات به اين تغيي

تغييرى آه در احكام ظاهرى تورات به عمل آمده ، احكام باطنى تورات آه اساس 
و پايه مذهب محسوب ميشود ، نسخ نگرديد و تبديل نيافت ، بلكه مسيح در انجيل 
توضيح آامل راجع به آنها داده است ، چنانچه در قسمتهاى آتى اين آتاب مذآور 

باوجود تغييرى آه در ظواهر و فروع واقع شده ، معهذا آتب عهد . اهد شد خو
عتيق يعنى تورات نه برهم خورده و نه منسوخ گرديده است ، بلكه آن قسمت از 
احكام و مسطورات تورات آه به طور سطحى و ظاهرى و به منزله نمونه اى از 

بطرزى روحانى و اصل معنى بوده ، در انجيل صورت حقيقى خود را گرفته و 
  .معنوى انجام يافته است 

    
با ذآر چند نمونه به توضيح اين مطلب خواهيم پرداخت ، به اين معنى آه   

. در تورات حكم اين بود آه به جهت آمرزش گناهان حيوانات را قربانى نمايند 
بديهى است آه اينگونه قربانى ها روى گناهان انسان را نخواهد پوشانيد و مقصود 

ى از گذراندن قربانى ها اين نبوده است ، بلكه داللت بر يك قربانى عظيمى اصل
اين نكته در عهد عتيق هم . مينموده آه مسيح با ريختن خون خود انجام داده است 

اشاره شده آه مسيح جسم خود را به جهت جميع گناهان مردم قربانى خواهد نمود 
.  يز به اين مطلب اشاره رفته است  ن٤٠ و در مزمور ٥٣چنانچه در اشعيا نبى باب 

مقصود از قربانى حيوانات اين بوده آه توجه قربانى آنندگان معطوف به آن قربانى 
سبب آمرزش گناهان ايشان همان . عظيم شود و معنى آنرا دريافته بدو ايمان آورند 
 پس حاال آه مسيح آمده و خود را. قربانى عظيم بود آه بوسيله مسيح عملى گرديد 

  ايمانبراى گناهان بشر قربانى نموده است ، آنانيكه بدو 
  
  



٣٧  
در اين صورت به آن قربانى هاى آوچكى آه . آورند ، آفاره گناهانشان خواهد شد 

نمونه اى از اين قربانى بود ديگر حاجت نيست زيرا مقصود حقيقى به انجام رسيده 
.  وضوح تمام ذآر شده است  به١٠ و ٩اين نكته در رساله به عبرانيان باب . است 

پس بر شخص مسيحى گذراندن قربانى الزم نيست و قربانى مسيحى عبارت از 
شكر گزارى و حمد خداست آه نتنها با حرف بلكه با عمل آنرا به ثبوت برساند ، 

 ٥ آيه  ٢ آيه اول و در رساله اول پطرس باب ١٢چنانكه در رساله به روميان باب 
  . هم مسطور است 

  
ضوع ديگرى آه در تورات ذآر شده ، مسئله غسل و شستشوى بدن مو  
مقصود از اين شستشو و تطهير آن بوده آه فاعل آن بداند آه روح بيشتر . ميباشد 

پس اين تطهير جسمانى نمونه اى از آن پاآى و . از جسم احتياج به شستشو دارد 
اين صورت ديگر در . طهارت روحانى بوده آه بايد بوسيله انجيل بعمل بيايد 

احتياج به آن غسل و طهارت نيست ، زيرا اينك از طريق روحاني و باطنى به 
 و در رساله تيطس باب ٢٢ آيه ١٠عمل ميايد ، چنانكه در رساله به عبرانيان باب 

بديهي است آسيكه روحش از لوث گناه پاك و طهار شده .  مسطور است ٥ آيه ٣
ولى نبايد اين پاآى . نيز آوتاهى نخواهد آرد باشد ، در پاك نگاهداشتن بدن خود 

  . ظاهرى را مفيد و موثر در تحصيل نجات بدانند 
  

نكته ديگر اينكه عبادتگاه اورشليم آه قربانگاه و محل عبادت يهوديان بود ،   
اين . در آنزمان طورى مقدس شمارده ميشد آه گوئى خدا در آن محل ساآن است 

پس .  قلب آدمى منزلگاه و محل سكونت خدا خواهد بود نيز داللت بر اين مينمود آه
چنانچه ايمان به مسيح قلب آدمى را آه به مكانى مقدس تبديل مينمايد آه مهبط انوار 
الهى و تجليگاه فيوضات ربانى باشد ، ديگر چه حاجت به معبد سنگى است ؟ آن 

  معبد روحانى يعنى قلب انسان آه عبادتگاه سنگى نمونه آن بود ، 



٣٨ 
حال در درون آسانيكه قلبًا به عيسى مسيح ايمان آورده اند بنا شده است ، چنانكه 

  . مكتوب است ١٧ و ١٦ آيات ٣در رساله اول قرنتيان باب 
    
نكته ديگر آنكه ايام عيدى آه در تورات مقرر گرديده بود آه در آن ايام   

و توجه خود را به هيچكس ماذون نبود دست به آارى بزند مگر آنكه تمام حواس 
اين . امور روحانى معطوف دارد و در امور ملكوتى و اخروى مستغرق گردد 

اعياد نيز نمونه اى از عيد حقيقى بود آه عبارت از تقرب به خدا و تحكيم رابطه 
مقصد انجيل نيز همان است آه آدمى را به ان مرتبه برساند و . باطنى با اوست 

 آن بكوشد به آن مراتب خواهد رسيد، چنانكه اين اگر چنانچه آسى به حفظ احكام
ديگر آنكه ختنه اى .  مسطور است١٧ و ١٦ آيات ٢مطلب در رساله آولسيان باب 

آه در تورات براى بنى اسرائيل مقرر گشته بود ، قطع نظر از اينكه عالمت و 
طع نشانه عهدى بود آه ميان خدا و آن طايفه بر قرار شده بود ، نمونه و عالمت ق

شهوانى و نفسانى نيز بود، زيرا ايمان آوردن به انجيل خود متضمن قطه تقاضاهاى 
آسى آه به انجيل ايمان بياورد ، داراى قوتى ميگردد آه ميتواند با . نفسانى ميباشد 

نفس اماره خود مبارزه نمايد و آنرا مغلوب و منكوب نمايد و موافق اراده و مشيت 
. د عالمت طايفه خدا يعنى مسيحى حقيقى همين است ديدر عهد ج. ازلى رفتار آند 

پس در اينصورت ختنه ظاهرى چه معنى دارد و چه احتياجى بدان هست ؟ البته 
هيچ ، زيرا اآنون آن عمل در قلب بطور روحانى به عمل ميايد ، چنانكه در رساله 

  . مسطور است١١ آيه ٢ و در رساله آولسيان باب ٢٩و ٢٨ آيات ٢روميان باب 
  

از اين قبيل نمونه ها بسيار ميتوان آورد ، زيرا آليه آداب عبادت عهد عتيق   
به منزله نمونه و مقدمه عبادت حقيقى و روحانى بوده آه مسيح آنرا در عهد جديد 

از اينرو انجيل آتب عهد عتيق را باطل نميسازد ، بلكه مكمل آن . مقرر داشته است 
  ميباشد ، به اين معنى آه



٣٩  
در آتب مقدسه عهد عتيق ظاهرى بود ، در عهد جديد باطنى و معنوى گرديده آنچه 

و آنچه در آنجا فقط تصويرى از حقيقت اصلى بوده ، در اينجا بصورت حقيقت 
به . آامل مالحظه ميگردد ؛ آنچه در آنجا شروع شده بود ، در اينجا تكميل يافت 

ده اند آه او براى برهم همين سبب چون مسيح احساس نمود آه يهوديان تصور آر
 گمان مبريد آه آمده ام تا : "زدن اساس تورات و نسخ آن آمده است ، به آنها گفت 

" ( تورات يا صحف انبيا را باطل سازم ، نيامده ام تا باطل نمايم بلكه تا تمام آنم
   ).١٧ آيه ٥انجيل متى باب 

  
  ثبوت احكام باطنى تورات در انجيل

    
آسى به دقت امعان نظرى در آتب عهد عتيق و عهد جديد از اين گذشته اگر   

نمايد ، بزودى پى ميبرد آه انجيل هيچيك از موارد تورات را آه مربوط به خدا 
اينك براى اين فقره . شناسى ، طهارت قلب و حسن سلوك است ، باطل نكرده است 

ه ، در انجيل مثالً  همان صفاتى آه در تورات ذآر شد. به ذآر چند نكته ميپردازيم 
نيز مسطور است نغير از اينكه محبت و رحمت و تقدس و عدالت الهى در انجيل 

احكام باطنى يعنى . روشنتر گرديده و وحدت با تثليث واضحتر بيان شده است 
احكامى آه در موضوع پاآى و صفاى قلب و حسن رفتار سخن ميرانند در انجيل و 

مثأل در . ل بيشتر توضيحداده شده است تورات تفاوتى ندارند جز آنكه در انجي
تورات قتل نهى شده است ، اما مسيح ميگويد آه نه تنها قاتل موستوجب باز 
خواست و عقوبت ميباشد  ، بلكه آسى هم آه نسبت به برادر خود غضبناك گردد و 

ديگر آنكه در تورات مسطور . فحش و نا سزا گويد موستوجب باز خواست ميباشد 
مكنيد ، اما مسيح ميگويد زنا آار نه تنها ان آسى است آه مبادرت به است آه زنا 

عمل زنا ميكند ، بلكه ان شخصى هم آه خيال زنا را در ئل خود راه ميدهد و يا از 
  روى شهوت به زنى نظر مياندازد ، زانى است و همان دم



٤٠  
  .در قلب خود با او زنا آرده است 

  
دلى به خرج ميدادند ، خداوند در تورات چون بنى اسرائيل در همه جا سنگ  

حكم طالق را داد ، ولى مسيح چون براى نكاح و ازدواج مقامى عالى و بلند در 
نظر داشت از آنجهت حكم طالق را فقط در يك مورد داده است و آن در موقعى 

ديگر اينكه در . است آه شوهر يا زن بر اثر ارتكاب زنا نكاح را باطل نمايند
 شده است آه سوگند خويش را به خداوند وفا آن ، زيرا يهوديان بدون تورات حكم

ولى . علت و سبب براى هر امر جزئى و غير قابل اهميتى سوگند ياد ميكردند 
مسيح فرمود آه هرگز قسم ياد منمائيد ، بلكه مكالمات شما با آرى آرى و نى نى 

رجه راست و مسلم و تخلف يعنى آرى و نى گفتن و اثبات و نفى شما به آن د. باشد 
ناپذير باشد آه حاجت به تاآيد و قسم نباشد و آن آرى و نى در جاى خود همان 

  .درجه از اتفاق و تاآيد را دارا باشد
  

در باب همسايه در تورات مسطور است آه همسايه خود را چون خويشتن   
دشان محبت نما ، ولى يهوديان اين دوستى و محبت را فقط در مورد طايفه خو

مسيح ميفرمايد آه غرض از همسايه ، دوستان و . توجيه و تفسير نموده اند 
نزديكان و اهل يك قبيله نيست بلكه جميع امم و قبايل روى زمين و حتى دشمنان ما 
در حكم همسايگان هستند آه بايد آنها را نيز دوست بداريم و نيز فرمود آه ما بايد 

رآت بطلبيم و نسبت به آنانى آه به ما اظهار عداوت براى آنانيكه ما را لعن ميكنند ب
ميكنند احسان نمائيم و براى آنهائى آه ما را فحش ميدهند و جفا ميرسانند ، دعا 

در .  الى آخر باب مرقوم است ٢١ از آيه ٥اين مطلب در انجيل متى باب . آنيم 
 تناقضى اينصورت بديهى است آه انجيل يا مندرجات و مسطورات تورات تباين و

ندارند و آنها را باطل نمى سازند ، بلكه مضمون و مفهوم آنها را روشنتر مينمايد و 
  .در درجه آخر آنها را تكميل مينمايد



٤١  
  تورات بنيان و اساس انجيل است 

  
در نتيجه مطالب مذآوره شايد بعضى ادعا آنند آه چون انجيل مكمل تورات   

خير چنين . ايده و غير قابل استفاده ميگرددمحسوب ميشود ، عليهذا عهد عتيق بيف
نيست ، بلكه تورات هميشه اساس و بنيان آتب و رسائل عهد جديد ميباشد ، يعنى 
مدعاى آتب عهد عتيق آن بود آه هم به طايفه بنى اسرائيل و هم به ساير خوانندگان 

 تباه و بوسيله احكام و حكايات بفهماند آه آدمى تا چه حد گناهكار است و چه حال
سپس در طى همان حكايات و احكام اشاره ميشود آه نوع بشر . روحيات بدى دارد 

بعد خوانندگان را به رهاننده موعود آه مسيح باشد . محتاج به رهاننده اى ميباشد 
حال با آنكه مسيح آمده است و احتياج به مراجعه آتب عهد عتيق . معتقد ميگرداند

 آتب عهد عتيق اشاره به اين موضوع دارد، سلب گرديده است ، باز مضامين
منتهى با اين تفاوت آه قبل از ظهورمسيح آتب مزبور آدمى را به رهاننده آينده 
اميدوار ميساخت و حال آه مسيح ظهور آرده است وى را به رهاننده و منجى آمده 

شايد برخى از خوانندگان سوال آنند آه پس به چه علت يهوديان . مراجعه ميدهد
ما علت را در فصلهاى آينده بيان . ين رهاننده و منجى موعود را قبول نكرده اندا

درصورتيكه تورات و مزمور و رسائل پيغمبران يعنى آليه آتب عهد . خواهيم آرد 
عتيق معنًا به يكديگر مربوط ميباشند و با عهد جديد نيز مطابقت دارند ، پس 

مبطل يكديگر نخواهند بود ، بلكه اين هيچگاه تناقضى با يكديگر نخواهند داشت و 
در اين صورت ادعاى . مبين و مكمل آن است و آنيك شاهد معانى اين ميباشد 

مسلمانان مبنى بر اينكه زبور ناسخ تورات است و انجيل ناسخ هر دو ميباشد ، بى 
اساس است و اين اظهارات ناشى از عدم اطالع مدعيان از مطابقت معانى و 

اط مطالب آتب عهد عتيق و عهد جديد است ، يا آنكه بعضى از موافقت و ارتب
  را از نظرابواب و فصول آنها 



٤٢  
  .استخفاف يا بطور سطحى مطالعه نموده و در مطالب و معانى آنها تفكر نكرده اند

  
  نظريه بى منطق مدعيان منسوخ شدن انجيل

  
تب عهد بطالن ادعاى آنانى آه ميگويند ظهور قران موجب منسوخ شدن آ  

دليل اول آنكه وقتى اين نسخ را . عتيق و انجيل گرديده با دو دليل معلوم ميگردد
نتيجه اول اينكه از اظهار مدعيان : قبول آرديم ، دو نتيجه از آن معلوم ميشود 

چنين استنباط ميشود آه گويا خداوند ميخواسته است بوسيله تورات امرى عالى و 
پس . امر در بوته اجمال ماند و به انجام نرسيده استنيكو به انجام رساند،ليكن آن 

زبور را فرستاد آه بهتر از آن باشد و چون اين نيز مقصود خدا را تامين ننموده ، 
پس از آن انجيل را فرستاده و چون از انجيل . آنرا نيز منسوخ و باطل آرده است

يله قران مقصود هم نتيجه اى گرفته نشده و فايده اى حاصل نگرديده ، عاقبت بوس
هرگاه چنين فكرى در لوح . خويش را از مرحله تصور به مقام عمل رسانيده است

خاطر بنمائيم ، مثل آنست آه حكمت و قدرت خداى اليزال را ضعيف پنداشته و 
اين قبيل . خدا را مانند پادشاهى جسمانى يا آدمى ضعيف و بى ادراك بدانيم 

 مقرون به صحت است نه در مورد ذات تصورات فقط در مورد ذات ناقص بشرى
نتيجه دوم عقيده اى بر وفق آن قران ناسخ آتب عهد عتيق و عهد جديد . آامله الهى 

محسوب ميشود اين است آه اگر اين تصور ما خطا و غير ممكن باشد از قانون 
نسخ چنين استنتاج ميشود آه خداوند نظر به مصلحت و مشيت خود عمداً  خواسته 

ليكن چگونه ميتوان در مورد ذات قديم و . يز ناقصى را به بشر بدهداست آه چ
  آامله خدا اينگونه تصورات غلط و ناقص را نمود ؟

  
ديگر اينكه اگر بعضى بگويند آه چون علوم و معارف روز به روز در دنيا   

  رو به توسعه ميرود و معرفت بشر پيوسته زيادتر ميشود ،از



٤٣  
مانى مذهب مخصوص و آئين جداگانه اى الزم است از آنجهت براى هر دوره و ز

اينرو مذهب موسى ديگر از براى مردمان ايام مسيح بى فايده بوده و همچنين آئين 
مسيح براى زمان محمد به درد نميخورده، اين تصور هرچند آه صحيح و صائب 

هيم بنظر ميرسد اما در مقابل دالئل و براهين قاطعىآه در صفحات بعد اقامه خوا
  .نمود ، بكلى بى اساس و بيمورد است 

  
اوأل انجيل همانطور آه فوقًا تذآر داده شد ، آتب عهد عتيق را به هيچوجه   

منسوخ ننموده است ، زيرا آنها از هر حيث با يكديگر مطابقت در معنى و نتيجه 
ال ثانيًا آنهائى آه ترقى فكر بشر و توسعه علم و معارف را سبب نسخ و ابط. دارند 

اديان پنداشته اند ، بايد بدانند آه اشتباه آنان ناشى از اين است آه دين و علم را با 
يكديگر مخلوط مينمايند و چنان ميپندارند آه ديانت و تقوى بسته به زيادى دانش و 
عقل و علم است و بس وحال آنكه چنين نيست ، زيرا مقصود از الهام حقيقى آن 

تامين گردد و انسان به تحصيل حقيقت و به طهارت است آه خرابيهاى روحى بشر 
قلب رو آورد و آدمى نيكو آار و خوشرفتار گردد ، نه آنكه عقل را از علم و دانش 

زيرا آدمى با زيادى دانش و . مملو سازد و جميع اسرار را با او مكشوف گرداند
امندى علم نيك و نيكو آار نميشود و براى پاآى و صفاى قلب و حسن سلوك و رض

خدا ، آثرت علم الزم نيست ، بلكه در قلب انسان بايد حسى وجود داشته باشد آه 
پس ديندارى ، آار قلب و اراده و عمل . شخص را به پيروى احكام خدا وادار نمايد

اگر چنانچه انسان فى الحقيقه مايل به آسب اطالع از احكام خداوند و . است و بس
پيروى از احكام خدا فقط . رد عالم و فاضلى باشد اجراى آنها باشد ، الزم نيست م

مستلزم يك عقل صحيح و سالمى است و انرا نيز خداوند به هرآس عنايت فرموده 
  درنهايت الهام حقيقى عقل را نيز منور و روشن . است 



٤٤  
و اين روشنائى عقل با عمل نمودن به احكام خدائى چنان ارتباط و بستگى مينمايد 

آنرا به عمل آنندگان آالم خود بر طبق سعى ايشان ارزانى داشته است دارد آه خدا 
 آيه ١٤ و در باب ٣٢ و ٣١ آيات ٨ و باب ١٧ آيه ٧، چنانچه در انجيل يوحنا باب 

  . مرقوم است٢١
  

و هرچند پايه مراتب علمى و عقلى بشر متفاوت است ، ليكن تقاضا ها و   
پس الزم ميايد آه هر آتاب . است منويات قلبى در هر مكان و هر زمان يكسان 

الهامى آه مقصود از اين برآوردن تقاضا ى روحى بشر باشد در هر زمان آه 
به همين دليل امكان . ظاهر شده در تعليمات و مقاصد عمده موافقت داشته باشد 

ندارد تعليمات و مطالب عمده آنها ناقص و مبطل يكديگر باشد ، ولى ممكن است 
همانطورآه . مل و توضيح دهنده معانى و مقاصد يكديگر بگردندتصور نمود آه مك

. اشعار گرديد ، آتب عهد عتيق و عهد جديد بدين ترتيب يكديگر را تكميل مينمايند
بنا به مراتب فوق اعتقاد آنانيكه ميگويند براى هر زمانى مذهب مخصوصى از 

  .طرف خدا معين ميشود ، جز توهم و خيال باطل چيزى نيست 
  

  ادت ا نجيل و تورات به ابد يت خودشه
  

 بطالن تصورات آنانيكه ميگويند انجيل و آتب عهد عتيق بسبب –دليل دوم   
ظهور قران منسوخ شده ، آيات باهره آالم الهى ميباشد آه تصريح مينمايد به اينكه 
آتب عهد عتيق و عهد جديد هيچگاه منسوخ نخواهند شد ، زيرا بنا بر آيات مذآور 

ان و زمين بر قرار است احكام انجيل و آتب عهد عتيق پيوسته در جريان تا آسم
آسمان " فرموده است ٣٣ آيه ٢١خواهد بود ، چنانچه خود مسيح در انجيل لوقا باب 

 ٥و در انجيل متى باب ".  و زمين زايل ميشود ليكن سخنان من زايل نخواهد شد
 تا آسمان و زمين زايل نشود زيرا هر آينه به شما ميگويم:" فرموده است ١٨آيه 

   باز و". همزه يا نقطه اى از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شود
  



٤٥  
  : مسطور است ٢٥ و ٢٣در باب اول رساله اول پطرس رسول آيه 

از آنرو آه تولد تازه يافتيد نه از تخم فانى بلكه از غير فانى يعنى به آالم خدا آه "
اد باقى است و اين است آن آالمى آه به شما بشارت داده شده است زنده و تا ابد االب

 گياه پژمرده ميشود زيرا : " مرقوم است آه ٨ و ٧ اشعيا آيات ٤٠و نيز در باب " 
گياه خشك شد و گل . نفحه خداوند بر آن دميده ميشود ؛ البته مردمان گياه هستند 

باز در رساله ".  ستوار خواهد ماندپژمرده  گرديد ليكن آالم خداى ما تا ابداالباد ا
بلكه هرگاه ما هم يا فرشته اى از آسمان ، : "به غالطيان باب اول وارد است 

"  باد) يعنى ملعون (انجيلى غير از آنكه ما به آن بشارت داديم به شما رساند اناتيما
.  

ر و زبو معلوم شد آالم ربانى آه عبارت از انجيل و آتب پيغمبران و  بنابر اين 
  .تورات است در هيچوقت و زمانى منسوخ نگشته و نخواهد گشت

  
اگر بعضى از روى جهالت و نادانى گويند آه انجيل به آسمان برده شد ، در   

مقابل اين سخن بى اصل آه با خود قران نيز موافقت ندارد ، حجت آوردن و اقامه 
نجيل جهت هدايت دليل نمودن ضرورت ندارد و فقط در جواب آنها بايد گفت آه ا

تا آخرين . مردم داده شده است و در اينصورت بايد در زمين باشد نه در آسمان
روزيكه دنيا به دور محور خود گردش آند و بشر وجود داشته باشد ، انجيل نيز 

از اينرو اوامر و نواهى و احكام انجيل نه فقط براى مسيحيان . وجود خواهد داشت 
كه براى مسلمين و جميع قبايل و امم عالم نيز الزم واجب االطاعه ميباشد ، بل

  .االطاعه خواهد بود
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  فصل سومفصل سوم
  

  اثبات عدم تحريف و تبديل آتب مقدسه
  

 ادعاى تحريف آتب مقدسه
ادعاى مسلمانان مبنى بر اين است آه مسيحيان و يهوديان آتب مقدسه   

حمد بوده از ميان آنها آسمانى خود را تحريف نموده و آياتى را آه مشعر به آمدن م
از اينرو . بيرون آورده و آلمات ديگرى از خود به جاى آيات مزبور گذاردند

ميگويند آه آتبى آه اآنون مسيحيان و يهوديان در دست دارند ، عارى از صحت 
بر ما مسيحيان الزم است آه . ميباشد ، يعنى ديگر مورد اعتبار و اعتماد نيست 

نماييم و اين قضيه را در معرض سنجش عقل و درست در اين موضوع دقت 
اگر اثبات اين مدعا را از مسلمين بطلبيم ، خواهيم ديد آه هيچيك . برهان بياوريم 

. از ايشان نميتوانند با داليل و براهين قاطعى اظهارات خود را به ثبوت رسانند 
ه ادعا مسلمانان بدون آنكه دليلى در دست داشته باشند ، خود را ذى حق دانست

در قران نيز آياتى آه مشعر . ميكنند آه قطعًا انجيل و تورات تحريف گشته است 
بر اين تحريف باشد وجود دارد ، ولى تا وقتى مسلمانان ادعاى خود را از روى 
داليل و مدارك صحيح و معتبر به ثبوت نرسانند ، تحمل اين ادعا بر مسيحيان 

آردن يك موضوع اشكال ندارد ، اما آوردن ناگوار خواهد بود زيرا گفتن و اظهار 
داليل متقن در آن موضوع بسيار سخت است و ادعائى آه عارى از دليل و مدرك 

  .صحيح باشد بيمورد و باطل خواهد بود و چنين ادعائى آار خردمند نيست 
  

  احتمال تحريف در قران زياد تر است   
  

ايق را در معرض در صورتيكه امعان نظرى در اصل قضيه نمائيم و حق  
سنجش بگذاريم ، معلوم ميشود آه مسيحيان به طريق اولى ميتوانند ادعاى تحريف 

  شدن قران را 
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دست مسلمانان ميباشد قران اصلى نيست ، زيرا  بنمايند و بگويند قرانى آه االن در

د اوال ابوبكر به جمع آورى و ترتيب آن اقدام نموده و بعد از آن عثمان دوباره تجدي
نظر در قران نموده و آنرا اصالح آرده است و حال آنكه شيعيان اين دو نفر  را 
آافر و بى دين شمرده و اظهار ميدارند آه عثمان چند سوره از قران را آه اشاره 

و نيز در آتاب دبستان فانى تخلص . به على مينموده ، عمدًا از قران برداشته است 
نده و بعضى از سوره هائى آه در شان مسطور است آه عثمان مصحف را سوزا

و در آتاب عين الحيات حديثى . على و فضل آل وى بوده ، بكلى محو ساخته است
وارد است آه امام جعفر فرمود آه در سوره احزاب فضايح بسيارى از مردان و 

سوره مزبور بنا بر مندرجات حديث مذآور از سوره . زنان قريش ذآر شده بود 
  .ده ليكن از آن آاسته و آنرا تحريف نموده اند بقره درازتر بو

  
اينك براى توضيح اين موضوع مهم ما چند فقره از مهمترين قسمتهائى آه   

دليل بر تحريف قران ميباشد از آتاب مشكوت المصابيح آه آتاب مشهور ومعتبر 
 : "در فصل اول از آتاب فضائل القران مندرج است . اهل سنت است ايراد مينمايم 

عن عمربن خطاب قال سمعت هشام ابن حكيم بن حزام يقره سوره الفرقان على غير 
عمر بن خطاب ميگويد آه من شنيدم از هشام ابن حكيم ابن  ، يعنى ، " ما اقراها

 و آان رسول اهللا " . "حزام آه قران را بر خالف قرائتى آه من ميخواندم ميخواند 
 "  اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لبيهصلى اهللا عليه و سلم اقرانيها فكدت عن

پس خواستم آه او را از آن . آن سوره را حضرت رسول به من آموخته بود  "يعنى 
طرز خواندن مانع شوم ليكن مهلت دادم و قدرى صبر آردم تا آنكه او از خواندن 

هللا انى بردائه فجئت به رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقلت يا رسول ا". " فارغ شد
   پس رداى او بگرفتم "، يعنى  "  سمعت هذا يقرسوره الفرقان على غير ما اقراتنيها

  



٤٨  
 

و او را نزد رسول اهللا بردم و گفتم يا رسول اهللا من اين شخص را ديدم آه سوره 
 فقال رسول اهللا ". "قران را بر خالف قرائتى آه تو مرا تعليم دادى ، قرائت مينمود

پس رسول "، يعنى "  و سلم ارسله اقرا فقرا القرائه التى سمعته يقرا صلى اهللا عليه
خدا فرمود آه او را بگذار تا بخواند ، او نيز همانطور آه من از اول شنيده بودم 

 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هكذا انزلت ثم قال " . "قران را قرائت نمود
باز .  آه همينطور قران نازل شده است رسول خدا فرمود"، يعنى "  لى اقرا فقرات

هكذا انزلت ان هذا " . "  رسول خدا فرمود.مرا فرمود آه تو بخوان منهم خواندم 
قران بر هفت قسم قرائت "يعنى "  القران انزل على سبعه احرف فاقروا ما تيسرمنه

  " . نازل شده است ولى هرطور براى شما آسان و سهل باشد بخوانيد
  

عن زيدبن ثابت قال : "  سوم آتاب فضائل القران مكتوب است باز در فصل  
زيد ابن ثابت ميگويد آه لبوبكر آس "يعنى "  ارسل الى ابوبكر مقتل اهل اليمامه

فاذا عمرابن الخطاب عنده قال ابوبكر ". "  فرستاد و مرا از مقتل اهل يمامه بخواند
چون رفتم "يعنى " قرآ القران ان عمر اتانى فقال عن القتل قد استمر يوم اليمامه ب

ابوبكر به من گفت آه عمر نزد من آمد و . ناگاه عمر بن خطاب را نزد او ديدم 
 و انى اخشى ان " .  "گفت آه به روز جنگ يمامه قاريان قران بسيار مقتول شدند 

 من ميترسم آه اگر "، يعنى "  استمر بالقتل بالقرا بالمواطن فيذهب آثير من القران
 و انى ". " اهاى ديگر نيز مقاتله اى واقع شود اآثر از قران محو خواهد شددر ج

ارى ان تامر بجمع القران قلت لعمر آيف يفعل شيئًا لم يفعله رسول اهللا صلى اهللا 
من .  و من صالح ميدانم آه تو حكم دهى به جمع آردن قران "يعنى " عليه و سلم ؟

فقال عمر هذا و  " سول خدا نكرده است ؟به عمر گفتم چگونه آارى را ميكنى آه ر
  ذلكاهللا خير فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح اهللا صدرى لذلك و رايت فى 
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پس عمر گفت واهللا اين آار نيك است پس عمر آرارًا اين " يعنى " الذى راى عمر

مطلب را به من ميگفت تا آنكه بگشاد خدا سينه مرا براى اين امر و ديدم در اين 
 قال زيد قال ابوبكر انك رجل شاب عاقل ال " . " ر فايده اى را آه عمر ديده بودام

نتهمك و قد آنت تكتب الوحى لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فنتبع القران فاجمعه 
" فو اهللا لو آلفنى نقل جبل من جبال ما آان اثقل على مما امرنى من جمع القران 

ن گفت تو مرد جوان و عاقل مبرا از سهو و تهمت  زيد ميگويد ابوبكر به م"يعنى 
پس تو در قران تتبع نموده و . هستى و تو آاتب وحى بودى در زمان رسول خدا 

واهللا اگر مردم مرا تكليف به برداشتن و از جا آندن آوه مينمودند ، . آنرا جمع آن 
قال قلت  " . " چندان گران نميامد آه تكليف جمع آردن قران بر من گران افتاد

 زيد ميگويد "، يعنى "  آيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
 قال " "من بدو گفتم آه چگونه به آارى اقدام ميكنى آه رسول خدا نكرده است ؟ 

هو واهللا خير فلم يزل ابوبكر يراجعنى حتى شرح اهللا صدرى الذى شرح له صدر 
ر گفت به خدا قسم آه اين اقدام خوبى است و ابوبكر ابوبك"يعنى "  ابى بكر و عمر

آرارًا به من گفت تا آنكه بگشاد سينه مرا براى امرى آه سينه ابوبكر و عمر را 
 فتتبعت القران امعه من العسب و اللخاف و صدور الرجال حتى " . "گشاده بود 

يعنى " .  وجدت آخر سوره التوبه مع ابى خزيمه االنصارى لم اجدها مع احد غيره
 پس من شروع به تتبع قران نمودم و جمع آردم آنرا از برگ خرما و سنگها و "

سينه هاى حافظان و آيه آخر سوره توبه را آه نزد هيچكس يافت نميشد ، از نزد 
 لقد جاآم رسول من انفسكم حتى خاتمه برائه فكانت  " . "ابى حزيمه انصارى يافتم

 "هللا ثم عند عمر حيوته ثم عند حفصه بنت عمرالصحف عند ابى بكر حتى توفاه ا
آن اجزا ماند نزد ابى بكر و چون او وفات يافت نزد عمر باقى ماند تا آخر " يعنى 

  از اين روايت". پس از آن نزد حفضه دختر عمر ماند. حيات او 
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  .بخارى است 

  
 و عن انس بن مالك ان حذيفه بن : "و نيز در همان موضوع مكتوب است   

اليمان قدم على عثمان و آان يغازى اهل الشام فى فتح آرمينه و آذربيجان مع اهل 
حذيفه ابن يمان آمد نزد عثمان در حاليكه با اهل شام در فتح "يعنى " العراق 

فافزع حذيفه اختالفهم فى ". " ارمنستان و آذربايجان با اهل عراقمحاربه مينمود
لمومنين ادرك هذا االمه قبل ان يختلفوا فى الكتاب القرائه فقال حذيفه لعثمان يا امير ا

حذيفه از اختالف قرائت قاريان بيمناك گرديد " يعنى "  اختالف اليهود و النصارى
و به عثمان گفت اى امير المومنين اين امت را درياب قبل از آنكه اختالف آنند در 

 الى حفصه ان فارسل عثمان" . " آتاب ، چنانكه يهود و نصارى اختالف نمودند
 عثمان آسى "، يعنى  " ارسلى الينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها اليك

را نزد حفصه  فرستاد و پيام داد آه صحيفه را نزد ما بفرست تا از روى آن نسخه 
 فارسلت بها حفصه الى ". " هاى متعدد استنساخ نمائيم و بعد آنرا به تو باز دهيم

ت و عبداهللا زبير و سعيد بن العاص و عبداهللا بن الحارث بن عثمان فامر زيد بن ثاب
هشام فنسخوها فى المصاحف و قال عثمان للوسط القريشيين الثالث اذا اختلفتم انتم 

 حفصه آن صحيفه را نزد عثمان برد و "يعنى " و زيد ابن ثابت فى شئى من القران 
العاص و عبداهللا بن هشام داد عثمان به زيد بن ثابت و عبداهللا بن زبير و سعيد ابن 

آه آنها چندين نسخه از روى آن استنساخ آنند و عثمان به آن سه نفر قريشى گفت 
اگر باز شما اختالفى پيدا آنيد در امرى از قران آنرا به زبان قريش بنويسيد زيرا 

 حتى : "بعد مينويسد  " .ايشان نيز چنان آردند. قران در زبان آنها نازل شده است 
ذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصه و ارسل الى آل ا

  افق بمصحف مما نسخوا و امر بما سوا من القران فى آل صحيفه او
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 چون نسخ متعددى از روى آن استنساخ نمودند عثمان "يعنى "  مصحف ان يحرق

ستاد و آن صحيفه را نزد حفصه فرستاد و از نسخ مزبوره باآناف و اطراف فر
  " . حكم آرد آه هرچه غير از آنها باشد چه از صحيفه يا مصحف بسوزانند

  
اينها روايات بخارى است و چنانكه مسلم است از اين روايات چند نكته به   

. اول اينكه در زمان محمد قران را به قرائت هاى مختلف ميخواندند : ثبوت ميرسد 
ه بود بلكه بعد از رحلت وى ابوبكر دوم آنكه قران در زمان حضرت محمد جمع نشد

به جمع آورى آن حكم آرد و حال آنكه ابوبكر از طرف حضرت محمد ماموريتى 
نداشت آه اقدام به اين آار نمايد و فقط از روى مصلحت شخصى اقدام به جمع 

سوم اينكه وقتى عثمان بر مسند . آورى جزوات قران نمود آه مبادا گم شوند 
يد مردم در خواندن قران با يكديگر اختالف دارند ، از خالفت نشست ، چون د

خراب شدن قران بيمناك گرديد و به زيد و غيره حكم آرد آه قران را مطابق لهجه 
چهارم اينكه جميع نسخ سابقه را جمع نمود و سوزاند و از نسخه . قريش بنويسند 

  .جديد نسخى ديگر ساخت و منتشر آرد
  

اگر آن .  چرا عثمان نسخه هاى سابق را سوزانداآنون ما ميخواهيم بدانيم  
نسخه جديدى آه اساس نسخ امروزه به شمار ميرود ، از حيث معانى و الفاظ و 
مضامين با نسخه هاى سابق عيناً  مطابقت داشته و فقط براى مرتب نمودن آيات و 
سوره ها دست خورده بود ، پس به چه سبب عثمان نسخه هاى اولى را سوزاند ؟ 

عًا الزم بود آه بعضى از نسخ اوليه را نگاه داشت تا اگر آسى اعتراضى به قط
تغيير و تحريف قران بنمايد ، نسخه قديمه را در دسترس مطالعه او بگذارد تا 

ولى عثمان اين . شخص معترض بتواند اين نسخه را با نسخه اصلى مقابله نمايد 
 اين اقدام عثمان را به چه چيز پس. آار را نكرد بلكه جميع نسخ سابق را سوزاند 

  ميتوان حمل آرد ؟ از اين مسئله چنين 
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استنباط ميشود آه هر جزوه و واحدى از نسخ سابقه طور ديگر بوده است ، يا 
بطوريكه شيعيان اظهار ميدارند عثمان عمدًا قران را آم آرده و بعضى آيات را 

حفصه بوده و عثمان به او باز پس از نسخه ايكه در دست . تغيير و تبديل داده است 
ممكن است به حكم . فرستاده بود ، هيچ آس خبرى نيافت و از آن نشانى نديد 

اگر آن نسخه در دست آسى باشد بهتر است آنرا . عثمان آنرا نيز سوزانيده باشند 
ظاهر آند و با قران موجود مقابله نمايد تا معلوم شود آه اين نسخه با آن نسخه 

در صورتيكه شيعيان چنين ادعا ميكنند و در آتب معتبر و . ارد يا نه مطابقت د
مشهور اهل سنت نيز چنان مكتوب است ، پس البته هر ذى شعور و صاحب 

و اگر چنانچه مسلمانان ميتوانستند از . ادراآى در صحت قران ترديد خواهد نمود 
طراف تحريف آتب معتبر و مشهور مسيحيان شواهدى مانند شواهدى آه ما در ا

شدن قران ذآر آرديم در موضوع تغيير يا تحريف تورات و انجيل ارائه دهند ، در 
  .اينصورت ادعاى تحريف آتاب مقدس از طرف ايشان چندان بيجا و بيمورد نبود 

  
  تحريف آتب مقدس بر طبق شهادت قران بعد از ظهور حضرت محمد 

  
مسيحيان و يهوديان چون در ميان مسلمانان ادعاى تحريف آتب مقدسه   

شهرت و شيوع تامى دارد ، بنا بر اين ما براى مسلمانانى آه طالب حقيقت ميباشند 
درست موضوع اين ادعا را مطرح نموده ، نشان ميدهيم آه آيا تحريف آتب مقدس 

راجع به زمان تحريف آتب . در يك زمان به وقوع پيوسته يا در ازمنه مختلفه 
 ما "شده است ، چنانچه  در سوره انبيا مسطور است مقدسه در قران اشاره اى 

ما قبل " يعنى "  ارسلناقبلك اال رجال نوحى اليهم فسئلوا اهل الذآر انكنتم ال تعلمون
از تو آسى را نفرستاديم مگر مردمانى آه بوسيله ايشان اراده خود را بيان آرده ايم 

و ديگر در سوره يونس " .  پس از اهل ذآر يعنى اهل آتاب بپرسيد اگر نميدانيد. 
   فان آنت فى شك مما انزلنا: "مذآور گشته است آه 



٥٣  
 اگر تو در موضوع آنچه ما "يعنى "  اليك فسئال الذين يقراون الكتاب من قبلك

براى تو نازل آرده ايم شك دارى پس بپرس از آنانيكه قبل از تو آتاب را خوانده 
  " .  اند
  

 ميشود آه تا موقع ظهور حضرت محمد آتاب از اين آيات چنين استنباط  
هنوز تحريف نيافته بود و اال اگر بالفرض قران بر حق باشد " اهل آتاب " مقدسه 

، چگونه ممكن است آه خدا در آيات آن حكم آند آه به آتب يهوديان و مسيحيان 
رجوع نمايند زيرا غير ممكن است آه خدا احدى را به آتابى آه تحريف يافته 

عه دهد ، مگر آنكه معلوم نموده باشد آه آداميك از آلمات آن تحريف يافته مراج
حال آنكه در هيچيك از مواضع قران آيه اى پيدا نميشود آه مواقع و موارد . است 

تحريف يافته را معلوم نمايد ، بلكه فقط بطور مطلق اشعار داشته  است آه اهل 
را تحريف نموده اند ، چنانچه آتاب على الخصوص يهوديان آتب مقدسه خودشان 

 يا بنى اسرائيل ال تلبسوا الحق بالباطل و تكتم : "در سوره بقره نوشته شده است 
اى بنى اسرائيل حق را به باطل آلوده مسازيد و " يعنى "  الحق و انتم تعلمون

و در جاى ديگر از همان سوره مسطور "  حقيقت را نپوشيد و حال آنكه آنرا ميدانيد
افطمعون ان يومنوا لكم و قد آان فريق منهم يسمعون آالم اهللا ثم : " ه است آ

) يهوديان ( آيا ميخواهيد آه آنان " ، يعنى "  يحرفانه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون
به شما ايمان آورند و حال آنكه فرقه اى از آنها بعد از استماع آالم الهى ، آنرا 

در ضمن اين دو آيه اشاره به " فهميدند ؟ تحريف نموده اند ، آنهم موقعى آه 
  .تحريف رفته است ولى بدون تعيين وقت 

  
حال الزم ميدانيم آياتى را ذآر آنيم آه حاآى از زمان تحريف آتب مقدس   
 لم يكن الذين آفروا من اهل الكتاب و : "در سوره البينه نوشته شده است . ميباشد 

ول من اهللا يتلوا صحفا مطهره فيها آتب قيمه المشرآين منفكين حتى تاتيهم البينه رس
  و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب اال



٥٤  
 آسانيكه اهل آتاب و مشرآند از حق روگردان "، يعنى "  من بعد ما جاتهم البينه

از جانب ) يعنى قران و رسول آه حضرت محمد باشد " ( بينه " نگشتند تا آنكه 
او صحف مطهره را براى آنها بيان نكرد آه در خدا نزديك ايشان نيامد و تا آنكه 

آنها احكام محكم ميباشد و آسانيكه داراى آتاب بودند مفارقت نكردند مگر بعد از و 
  " . صول بينه 

  
اگر بالفرض صحت ادعاى قران را قبول آنيم ، از آن آيات چنين استنباط   

ت محمد ميشود آه يهوديان و مسيحيان آتب خودشان را بعد از ظهور حضر
شاهد بر اين معنى شهادتى است آه مصنف آتاب . تحريف آرده اند نه قبل از او 

استفسار ميدهد و ميگويد از اعتقاد به پيغمبرى آه انتظار او را از پيش داشتند ، 
. دست بر نداشته و متفرق و مختلف نشدند مگر وقتى آه آن پيغمبر مبعوث گرديد 

ونه تحريف و تبديلى روى نداده است ، وگرنه آن بنا بر اين قبل از ظهور او هيچگ
اشخاص به اين درجه، انتظار آمدنش را نميداشتند آه هرگاه او بيايد بدو ايمان 

جواب اين فقره آن است آه اگر پايه اين استدالل را صحيح و محكم تصور . آورند 
ميداده است آنيم از آن نيز به ثبوت ميرسد آه در آياتى آه بشارت به نبى آينده اى 

  . تحريف و تغييرى واقع نشده است مگر بعد از ظهورش 
  

اين بود قسمتى از ايرادات صاحب آتاب استفسار آه اگر دقت شود عين   
مطلب و مقصود ما را ميپروراند ، زيرا چنانچه در آن آيات آه مسلمانان آنها را 

 است در آيات آيات تبشيرى ميخوانند تغيير و تحريفى واقع نشده ، چگونه ممكن
ديگر تحريف به عمل آيد ؟ و اثبات موضوع عدم تحريف و تغيير آتب مقدسه را ما 

  .بطور تفصيل در فصول بعد بيان خواهيم نمود
  

يكى ديگر از اظهارات مسلمين اين است آه يهوديان و مسيحيان انتظار   
 ظهور حضرت محمد را داشتند و آن آياتى را آه اشاره به آمدن حضرت محمد

  مينمود از روى بغض و عناد مذهبى از صفحات آتب



٥٥  
مقدسه خود محو آرده اند و هرچه در اين زمينه موجود بود نابود ساختند تا بدين 

ولى چون قران در مقابل اين اظهارات و . وسيله بى ايمانى خود را مسطور بدارند 
ه و ايراد خواهيم ايرادات مسلمانان دليلى نمى آورد و نظر به داليلى آه بعد اقام

آرد ، الزم ميدانيم آه سكوت را در اين باب آنار گذارده و از روى تفتيش و تحقيق 
  . آامل عدم صحت اين تصورات و ادعاى بى پايه و اساس را معلوم و مدلل گردانيم

  
  فايده نسخ و تحريف براى مسيحيان چه بوده است ؟  

  
ور ميكند ، اين است آه نخستين سوالى آه در اين باب بر ذهن هرآس خط  

علت ارتكاب مسيحيان و يهوديان به اين امر چه بوده و از تحريف آيات آتب مقدسه 
چه فايده اى براى آنها متصور بوده است ؟ آيا از تحريف آيات آتب مقدسه فايده اى 
تحصيل مينمودند يا در نظر مسلمانان احترام پيدا ميكردند و محرم آنان ميشدند ؟ 

در واليات محروسه خلفا و ممالك اسالمى رفاه و آسايش خود را از اين را آيا آنها 
تامين مينمودند و يا رضايت خدا را از اين رهگذر جلب ميكردند ؟ بر هر عاقلى 
معلوم است آه ملتى آهه تعمدًا اقدام به تحريف آتب مقدسه خود نمايد ، قطعًا به 

نه در اين دنيا بهره اى ميبرد و نه خالف فرضيات فوق الذآر نتيجه ميگيرد ، يعنى 
چنانكه مسلمانان فقط به تصور و خيال آنكه يهود و . در آن دنيا ارجى ميابد 

نصارى آتب خود را تحريف نمودند ، هميشه مسيحيانى را آه در ممالك اسالمى 
توطن اختيار آردند را اذيت آرده و آزار رسانيده اند در صورتيكه اين مسئله آامأل 

در قسمت عذاب اخروى هم در موارد متعدد خبر .  و بى اساس بوده است تصورى
داده شده آه هرآس اقدام به تحرف و تغيير و آاستن و افزودن آتب مقدسه نمايد ، 

:  مرقوم است ٢ آيه ٤مستوجب عذاب ابدى خواهد بود ، چنانكه در سفر تثنيه باب 
  زاييد و بر آالمى آه من به شما امر ميفرمايم چيزى مياف" 
  
  



٥٦  
چيزى از آن آم منماييد تا اوامر يهوه خداى خود را آه به شما امر ميفرمايم نگاه 

زيرا : "  مسطور است ١٩ و ١٨ آيات ٢٢در مكاشفه يوحناى رسول باب " . داريد 
هرآسى را آه آالم نبوت اين آتاب را بشنود شهادت ميدهم آه اگر آسى بر آن 

 در اين آتاب را بر او خواهد افزود و هرگاه آسى از بيافزايد خدا بالياى مكتوب
آالم اين نبوت آم آند خدا نصيب او را از درخت حيات و از شهر مقدس و از 

  " .چيزهائى آه در اين آتاب نوشته شده است منقطع خواهد آرد
  

در اينصورت چگونه ميتوان تصور آرد آه مسيحيان و يهوديان بون سبب   
اگر احيانًا چنين اقدامى مينمودند ، نه ! ن امر ناشايست نمايند و جهت ، اقدام به اي

از تعقيب و تضييق مسلمانان در امان بودند و نه در آخرت از غضب الهى مصون 
بالعكس اگر نسبت به حضرت محمد اظهار خصومت نكرده و قول او را . ميماندند

 در ممالك اسالمى قبول ميكردند ، از جور و ستم و تعدى مسلمانان نجات يافته و
فارغ البال و آسوده بوده و در غزوات محمدى مثل سايرين استفاده نموده از غارت 

در اينصورت اگر چنانچه در آتب مقدسه مسيحيان . و غنايم جنگ نصيب ميبردند
و يهوديان فى الحقيقه اشاره اى به حضرت محمد ميبود ، هيچ علتى نداشت آه 

عدم قبول دين اسالم و تحمل .  را تحريف نمايند محمد را انكار نموده آتب خود
جور و جفا و ستم و تطاول از دست مسلمين خود دليلى است واضح آه مسيحيان 
در آتب خودشان خبرى راجع به حضرت محمد پيدا نكرده و نيز تعليمات او را با 

  .آتب مقدسه موافق نيافتند 
  

  تحريف آتب مقدسه محال و غير ممكن بوده است  
  

طع نظر از اينكه هيچ دليلى براى تحريف آتب مقدسه وجود نداشته است ، ق  
اگر احيانًا آسى هم به فكر عملى نمودن اين خيال شنيع بر ميامد ، انجام آن غير 
ممكن بود ، زيرا چندين سال قبل از حضرت محمد آئين مسيح در اآثر بالد عالم 

  مثأل اهالى واليات آناتولى. منتشر گشته بود 



٥٧  
و شام و يونان و مصر و قسمت شمالى افريقا همه مسيحى بودند و در عربستان و 
ايران و هندوستان نيز عده مسيحيان زياد بود و ممالك ايطالى و فرانسه و اسپانى و 
انگليس و قسمت عمده واليات اطريش آئين مسيح را قبول آردند و به آيش 

 نمود آه اين همه مسيحى آه در اوأل چگونه ممكن است تصور. مسيحيت در آمدند
از اين گذشته به ! اقطار پراآنده بودند ،متفقًا اقدام به چنين امر شنيعى نمايند 

شهادت تاريخ پيوسته در ميان مسيحيان و يهوديان خصومت ديرينه باقى بوده است 
ًا ، بطوريكه ابدًا امكان نداشت آه آنها جهت انجام اين عمل اتفاق نمايند و اگر احيان

  در ميان 
  

عده اى از آنها موافقت حاصل ميگشت ، باز در ميان هر دو طايفه مردمانى پيدا 
از اين گذشته در ايام حضرت محمد و قبل . ميشدند آه راز نهفته را آشكار نمايند 

از وى متاسفانه خودمسيحيان دچار تعصب و حميت مذهبى گرديده و در مقام حجت 
بطوريكه .ا آمال دقت مراقب و مواظب همديگر بودند بر عليه يكديگر بر آمده و ب

اگر يك فرقه ديگر نقص و خالفى مخصوصًا در تعليمات ميافت ، قطعُا آنرا آشكار 
بنابر اين ممكن نبود آه مسيحيان با آنهمه تعصب و سعى و نكته بينى آه . ميساخت 

كاش و داشتند از واليات دور و نزديك برخاسته و به نقطه موعودى براى آن
اگر بگوئيم فرضًا عده اى از مسيحيانى آه .  مشاوره در تحريف آتب مقدسه بيايند 

در عربستان و يا شام متوطن بودند ، به تحريف و تبديل انجيل اقدام نموده اند ، 
بديهى است آه مسيحيان نقاط ديگر از نيات و مقاصدشان آگاه گشته و رازشان را 

 متون تاريخى و آتب معتبره قديم آه راجع به با وجود آن در. فاش مينمودند 
منازعات و مشاجرات نامناسب مسيحيان آن زمان مفصأل سخن ميراند، ابدًا اشاره 

علت مناقشات و مشاجرات آنها بطورى آه . اى به تحريف آتب مقدسه ديده نميشود 
ديگر از تواريخ استنباط ميگردد ، اين بوده آه بعضى از معلمين آيات را به نوعى 

  آه با خياالت خود وفق دهد توجيه و تفسير آرده اند ، اما راجع به



٥٨  
  .تحريف آتب مقدسه هيچگاه نزاعى رخ نداده است 

  
پس به اين داليل امكان نداشت آه آسى بتواند آتب مقدسه را تحريف و   

همچنانكه امروزه براى مسلمين محال است آه غيرت و تعصب را . تبديل نمايد
نار گذاشته و موفق به جمع آورى تمام قرانها از هر ديار و زمينى شده و يكباره آ

آنها را تحريف نمايند و دوباره آنها را طورى به جاى خود باز گردانند آه هيچكس 
از عمل آنها آگاهنشود و مسيحيان نيز از اقدامات آنها به هيچ وجه آگاهى حاصل 

د هم نميتوانستند اقدام به تحريف نكنند، به همين دليل مسيحيان زمان حضرت محم
  .آتب مقدسه خود نمايند 

  
اقوى دليلى آه براى تحريف نشدن آتب مقدسه عهد عتيق و جديد در دست   

داريم ، اين است آه نسخ قديمه آتب مقدسه آه از ايام قديم تا آنون باقى مانده نسخه 
بان انجيل هائى است آه قبل از ظهور حضرت محمد در زبان يونانى آه اصل ز

است بر روى پوست نوشته شده و تا اين زمان مانده و بعضى از آنها تمام آتب 
مقدسه عهد عتيق و عهد جديد را بدون اندآى آم و آاست دارند و بعضى از آنها 

  .نيز چند قسمت از آتب مزبور را دارند
  

  نسخ قديمه عهد عتيق
  

ما جند نسخه از ترجمه . اوأل تورات يا آتب عهد عتيق را در نظر ميگيريم   
يونانى آنها را در دست داريم آه وجود آنها دليل بر وجود نسخه اصلى عبرانى 

نسخ مذآوره چندين سال قبل . است آه اين نسخه ها از روى آن ترجمه شده است 
. از هجرت نوشته شده و از اين جهت در زمان حضرت محمد باقى و موجود است 

  :ر زير استاسامى نسخ عمده آنها به قرا
  

  نسخه سينائيه آه در قرن چهارم يا اوائل قرن پنجم نوشته شده ،) ١(
  
  ؛نسخه واتيكان آه در اوائل قرن چهارم نوشته شده) ٢(

  



٥٩  
  .نسخه اسكندريه آه در اواخر يا اواسط قرن پنجم نوشته شده است ) ٣(
  
ن تمام نسخ مذآوره عهد عتيق آه به زبان يونانى نوشته شده در زما  

چنانچه امروزه محققين و متتبعين بخواهند بدانند . حضرت محمد موجود بوده است 
آه تورات و زبور و آتب انبيا آه قران بدانها اشاره مينمايد چه بوده ، بايد به 
آتابخانه هائى آه اين آتب در آنها ضبط است مراجعه نمايند، يا آنكه آتابهائى 

  سخ بدست آورند آه عكس هريك از صفحات ن
آتب عهد عتيق آه . سه گانه فوق در آنها از روى نسخه اصلى گراور شده است 

. در دست علماى مسيحى است مطابق متن نسخ ثالثه فوق الذآر چاپ شده است 
هرگاه نسخ قديمه عبرى موجود را با اين نسخه هاى يونانى قديم مقايسه آنيم ، 

اگر چنانچه بعضى . بقت ميكنند ميبينيم آه در تمام تعاليم جز به جز با هم مطا
اختالفات جزئى در مضمون آن ديده شود ، علت آن است آه مترجمين يونانى لفظ 
مشكلى را اشتباهًا ترجمه آرده اند ، ليكن اين اختالفات در مضامين نسخه ها به 

  .هيچ وجه اثرى در ايمان و اعمال ندارد
  

  .دنسخ قديمه عهد جديد حاآى از عدم تحريف آن ميباش
  

از آتب عهد جديد آه به زبان يونانى نوشته شده ، بعضى نسخه هاى قديمى   
بسيارى از اين نسخ هم ترجمه . در دست است آه بر روى پوست نوشته شده است 

يكى از آنها نسخه ) ١.(يونانى عهد عتيق و هم يونانى اصلى عهد جديد را دارد 
) ٢. (ى لنين گراد مضبوط است سينائيه مذآور در فوق است آه در آتابخانه دولت

نسخه اسكندريه آه در ) ٣. (نسخه واتيكانيه آه در روم در آتابخانه واتيكان است 
. تاريخ اينها همان است آه فوقًا ذآر گرديد . لندن و در موزه بريتانيا موجود است 

 چهار قسمت از يك نسخه يونانى در يكى از صومعه هاى ١٩٠٧در سال ) ٤(
 آه شايد به قرن چهارم تعلق داشته باشد ولى به هر حال از قرن ششم مصر پيدا شد

  يك قسمت. تاريخ آن عقبتر نميرود 



٦٠  
از آنها مشتمل بر آتابهاى تثنيه و يوشع و قسمت دوم مشتمل بر زبور و سومى 
محتوى چهار انجيل است ، و در قسمت چهارم بعضى از قطعه هاى رسائل پولس 

خه بيزانيه است آه در دارالفنون آمبريج در انگلستان نس) ٥. (رسول ميباشد 
نسخه افرائيمه آه در ) ٦. (مضبوط است و در ابتداى قرن ششم نوشته شده است

  . ابتداى قرن پنجم نوشته شده و حال در آتابخانه ملى پاريس موجود است 
  

عالوه بر اين نسخ بزرگ ، در آتابخانه هاى مسيحى نسخ آوچكترى هم   
. رد آه قسمتهاى مختلف عهد جديد به زبان يونانى در آنها نوشته شده است وجود دا

است آه اخيرًا با چند ورقه ديگر ) ساقه بردى ( قديميترين آنها يك ورقه پاپيروس 
. در خرابه هاى اآسير نيكس آه سى فرسخ در جنوب قاهره ميباشد پيدا شده است 

يالد يعنى از دويست و هفتاد الى اين جزوه مابين دويست تا سيصد سال بعد از م
جزوه مزبور باب . سيصد و هفتاد سال قبل از تولد حضرت محمد نوشته شده است 

بسيار قطعات ديگر مثل اين جزوه در . اول و بيستم انجيل يوحنا را شامل است 
جميع اينها اهميت شايانى از لحاظ مقصود ما . همان نواحى اخيرًا آشف شده است 

حائز ميباشد ، زيرا جزوه ها و قطعات فوق در نقاطى آه بعد ها اسالم در اين باب 
آورده اند قرن ها قبل از هجرت در زير ريگهاى صحرا مدفون بوده است و به 

از اينرو حتى متعصب . همان حال باقى مانده تا آنكه اخيرًا آنها را بيرون آورده اند 
 است و بعد از نزول قران و در ترين مردم هم نميتوانند بگويند آه آنها ساختگى

  . زمان حضرت محمد يا بعد از وى تورات و انجيل تحريف يافته است 
  

 نسخه يونانى آه بعضى شامل تمام عهد جديد و بعضى محتوى ٣٨٩٩اآنون   
قسمتهاى جداگانه و منفرد ميباشد در دست مسيحيان است تمام اين آتب مورد دقت 

تطبيق گرديده و علماى مسيحى فهرستى از آنها واقع شده و همه آنها بايكديگر 
. برداشته و ترتيب داده اند تا محصلين و محققين بدانند در آجا مضبوط است 

  احتمال دارد آه 



٦١  
بالغ بر دو هزار الى سه هزار نسخه ديگرى هم وجود داشته باشد آه هنوز فهرست 

  .نشده تا در تحت تنظيم اورده شود 
  

  . جديد دليل بر عدم امكان تحريف ميباشد ترجمه هاى قديم عهد
  

تا اينجا در باب نسخ عهد جديد آه به زبان اصلى يونانى نوشته شده مذاآره  
اآنون ميتوانيم بگوئيم آه بسيارى از نسخه هاى زبانهاى ديگر آه قبل از . آرديم 

حضرت محمد از زبان اصلى يونانى به آن زبان ها ترجمه شده بود موجود است 
ترجمه سريانى آه موسوم به ) ١. (بعضى از آنها را در اينجا ذآر خواهيم آرد آه 

از اين آتاب اقًال ده نسخه داريم آه در قرن پنجم از روى نسخه . ميباشد " پشطا"
هاى قديميتر استنساخ شده است ،و نيز سى جلد موجود است آه متعلق به قرن ششم 

هاى قديم چند ترجمه از عهد جديد شده در زبان التينى هم از زمان) ٢. (ميباشد 
عهد جديد به  لهجه قبطى نيز ) ٣. (است و بسيارى از نسخ آنها در دست است 

ترجمه شده است آه قديميترين نسخ موجود آن متعلق به قرن چهارم و پنجم ميالدى 
 ميالدى نوشته شده و نسخه آن آه ٣٦٠ترجمه گتى آه تخمينًا در سال ) ٤. (است 

  .رجمه مزبور ميباشد در قرن پنجم يا ششم نوشته شده است محتوى ت
  

  نقل آيات از عهد جديد براى اثبات عدم تحريف
عالوه بر نسخه هائى آه از آتاب مقدس به زبانهاى مختلف در دست     

هست ، مدارك ديگرى هم داريم آه شهادت ميدهد بر اينكه آتب عهد عتيق و عهد 
اين . ايام حضرت محمد و قبل از وى بوده است جديد آنونى ما همان است آه در 

مدارك عبارت است از نقل قولهائى  از آتاب مقدس آه در نگارشات بعضى از 
آتب و نگارشات آنها بعضى به يونانى و . نويسندگان قديم مسيحى موجود است 

برخى به التين و دسته اى به سريانى و عده اى به زبان قبطى و بعضى به ارمنى 
عده بيشمارى از آيات آتاب مقدس در آتب ايشان يافت ميشود ، . شده است نوشته 

  همانطوريكه بسا از آيات قران هم در نوشتجات نويسندگان مسلم 



٦٢  
هرگاه نسخه هاى . به زبانهاى عربى و فارسى و اردو و ترآى و غيره يافت ميشود 

ا ممكن بود دوباره آنرا قران مفقود ميگرديد ، يا از ميان ميرفت ، از اين نقل قوله
همچنين اگر نسخه عهد جديد هم آه به زبان يونانى نوشته شده ، قبل از . بنويسند 

ايام حضرت محمد مفقود ميگرديد و از ميان ميرفت ، ممكن بود دوباره از آيات 
منقول در آتاب نويسندگان مسيحى قرنهاى اوليه تمام عهد جديد را جمع آورى نمود 

به عالوه مسيحيان عده اى از بت پرستان هم . ورت آتابى در آورد و در يك جا بص
مانند سلسوس و پرفريوس و بوليسيانوس آيات زيادى را از آتاب مقدس نقل آرده 

نويسندگان مزبور عالوه بر آنكه آيات آتب مقدسه را نقل مينمايند ، معلوم . اند 
 او و از مصلوب شدن ميدارند آه از واقعات و سرگذشت مسيح و تاريخچه زندگى

اين . و قيامت و صعودش همانطور آه در اناجيل بيان شده آگاهى آامل داشته اند 
شهادت غير از آنست آه پيش ذآر آرديم ، ولى باز عدم تحريف آتب مقدسه را 

عالوه بر داليل فوق در دخمه هاى  زير شهر روم قبور بسيارى از . تائيد مينمايد 
 و چهارم يافت شده و خطوط و نقوش روىِ  آنها ثابت مسيحيان قرن دوم و سوم

  . ميكند آه مسيحيان آن زمان به تعليمات آتب مقدسه آنونى اعتقاد آامل داشته اند 
  

اگر آسى گويد آه هنگاميكه در ايام حضرت محمد آتب مقدسه را   
 تحريفنموده اند نسخ قديمى ترجمه هاى  آتاب مقدس و همچنين آتب نويسندگان قديم

مسيحى را نيز با آنها تحريف نموده اند ، در پاسخ گوئيم آه اوأل براى ثبوت اين 
ادعا هيچ دليلى نيست و ثانيًا چنانكه سابقًا ثابت نموده ايم ، هيچ دليلى نداشته آه 
مسيحيان در ايام حضرت محمد آتب عهد عتيق و جديد را تحريف نمايند و همچنين 

ثالثًا همانطور آه .  تفاسير آنها را تحريف نمايند سببى نداشته است آه ترجمه ها و
ثابت آرديم تحريف نمودن تمام نسخ آتاب مقدس غير قابل امكان بوده ، ميتوان 

  قبول آرد آه وقوع اين مسئله يعنى تحريف



٦٣  
چنانكه در اين دوره تحريف . ترجمه ها و تفاسير و غيره محال و ممتنع بوده است 

 محال ميباشد و محو آن آيات و موارديكه اشاره به حضرت جميع آتب دينى مسلمين
محمد ميكند غير ممكن است ، به همين دليل تحريف آتب بيشمار مسيحيان در ايام 

  . حضرت محمد غير ممكن بوده است 
  

  .ادعاى تحريف آتب مقدسه تمامًا ناشى از بى اطالعى است 
  

 محمد ، عمر آه عالوه بر مراتب مذآوره در فوق بعد از وفات حضرت  
خليفه پيغمبر بود چندين عدد از آتبخانه هاى معظم مسيحيان آن زمان را به تصرف 
خويش در آورد آه از آن جمله آتابخانه قيصريه در واليت شام و آتابخانه 

چنانكه از تواريخ قديم استنباط ميشود ، در اين .  اسكندريه در مصر بوده است 
آتب مقدسه و عده زيادى از آتب نويسندگان و آتابخانه ها نسخه هاى قديمى 

پس ممكن بود مسلمانان در آمال سهولت ، . بزرگان مسيحى موجود بوده است 
آتب مقدس اوليه و آتب قديمى نويسندگان مسيحى را ضبط نمايند و در موقعى آه 
ادعاى تحريف آتب مقدسه را مينمودند ،  آتب مزبور را ارائه داده و با مقابله آن 

حال آنكه . ا نسخ ديگر آه ميگفتند تحريف يافته ، قول خود را به ثبوت برسانند ب
عمر بعد از تصرف آتابخانه ها به سوزاندن آنها امر آرد و ساير مسلمانان آن 

. عصر هرآدام آتاب قديمى بدست مياوردند ، فورى ميسوزاندند و از بين ميبردند 
 است آه پى به اهميت آتب قديمى نبرده اين اقدام خسارت آور آنها براى اين بوده

بودند و قدر و قيمت آنها را نميدانستند ، يا آنكه فهميده بودند آه مضمون آنها بر 
اين بى اطاعتى مسلمانان بواسطه اتالف . عدم صحت مطالب قران گواهى ميدهد 

همين آتب قديمى ميباشد ، چه اگر از جريانات آن زمان و از اوضاع و احوال 
يان دوره اول اطالع آافى ميداشتند ، اينگونه ادعا هاى واهى را راجع به مسيح

چون مسلمانان از آتب قديم و تواريخ . تحريف آتب مقدسه و غير نمينمودند 
  مسيحيان اطالعى 



٦٤ 
. ندارند از اين جهت اگر بخواهيم از تاريخ براى آنها دليلى اقامه آنيم اشكال دارد 

  بر خود الزم ندانسته اند آه در مورد آتب مقدسه مسيحيان از اين گذشته مسلمانان
ولى اگر مسلمانان اين عصر بر خالف اجداد خود با . تحقيقاتى به عمل آورند 

بيطرفى در مقام تحقيق بر آيند ، با وسائل آسانى آه امروزه براى مسافرت و تحقيق 
 مقدس يعنى همان و غيره فراهم شده ميتوانند به فرنگ رفته و ماخذ صحيح آتاب

نسخ قديمه آتاب مقدس و آتب معلمين را مالحظه نمايند و اگر زبانى را آه آتب 
مزبور در آنها نوشته بياموزند ، قرائت و فهم آنها در اندك مدتى براى آنها ميسر 

به عالوه آتب بسيارى خواهند يافت آه آنچه ما در اين آتاب اجماأل . خواهد گرديد 
آنها به تفصيل بيان شده يعنى اسناد و مدارك قدمت آتب ياد شده ، بيان آرديم ، در 

  .در آنها مذآور گرديده است 
  

  .ايمان و سجاياى مسيحيان قديم مانع از تحريف آتب مقدسه بود
  

تا اينجا مدلل نموديم آه آتب مقدسه نه در ايام حضرت محمد و نه بعد از او   
باله اين مبحث را آوتاه آرده به بيان ميتوانيم دن. تحريف و تبديل گرديده است 

مطالب قسمت دوم بپردازيم ، ولى چون مسلمانان از راه تعصب و احتجاج ميگويند 
آه آتب مقدسه مسيحيان قبل از زمان محمد تحريف گرديده و حال آنكه اظهارات 

، معذالك )چنانكه در صفحات قبل اشاره بدانها نموديم ( آنها بر خالف قران ميباشد 
اوأل آنچه در باب عدم تحريف و . طور اختصار جواب اين ادعا را خواهيم داد ب

تغيير آتب مقدس عهد جديد و عهد عتيق ذآر آرديم ،براى رد اين اظهارات نيز 
  آافى

 است ، زيرا چنانكه گفتيم االن در ميان مسيحيان نسخه هاى متعدد از آتب مقدس و 
  ز آنها ،آتب معلمين مسيحى موجود است آه بعضى ا

 نزديك زمان حواريون نوشته شده است و نيز گفتيم آه آتب مزبور با آتبى آه 
  . امروزه در دست مسيحيان است موافقت و مطابقت تام دارد 

  پس مجال ترديد و گفتگو نيست آه 



٦٥  
. آتب مسيحيان در هر دوره و زمان همان بوده آه از اول بوده و اآنون هم هست 

. باقى مانده است آه در اينجا الزم است به ذآر آنها بپردازيم ثانيًا چند نكته 
مسيحيان اوليه يعنى ايمانداران زمان حواريون و سيصد سال بعد از آن بر اثر 
ايمانى آه به مسيح آوردند ، مورد شكنجه و تعقيب بت پرستان واقع شده و متحمل 

زم دارد و اينك از هرگونه جور و ستم گرديدند آه ذآر آنها خود آتاب مفصلى ال
خالصه "). تاريخ آليساى قديم "رجوع شود به آتاب ( موضوع ما خارج است 

آنكه مسيحيان آن ايام بواسطه ايمانى آه به مسيح آورده بودند ، مورد تعصب و 
بغض و هدف تير مالمت و دشمنى ديگران واقع شده و عالوه بر اين امالك و 

مد ، ولى با اين همه تعديات ، دست از آئين و اموالشان نيز به تصرف آنها در ميا
عقيده خود بر نداشتنه بلكه از انجيل تسلى ميافتند ، زيرا لذت روحانى را چشيده و 

به همين جهت مال و هستى خود را با . از خزائن محبت مسيح متمتع شده بودند 
يادى از حتى عده ز. طيب خاطر تسليم ميكردند تا آنكه گنج انجيل را نگاه دارند 

آيا . آنها آشته شدن خود را بر سوختن انجيل به دست بت پرستان ترجيح ميدادند 
انصاف است آه بگوئيم اين مسيحيان با ايمان اقدام به تحريف و تغيير آتب مقدسه 
خود نموده اند ؟ چگونه ممكن است تصور نمود آه آن مردم با ايمان آه از مال و 

ند ، اقدام به چنين آار ناشايستى آه تصور هستى و حتى جان خود هم ميگذشت
هيچگونه منفعتى براى آن نميتوان آرد مينمودند ؟ بنا بر اين اظهارات ، مسلمين و 

  .گويندگان اين مطالب را جز به غرض رانى و يا بى اطالعى حمل نتوان آرد 
  

  .داليل عدم امكان تحريف عهد عتيق
  

موده و در اين موضوع دقت اينك عنان سخن را به جانب ديگر معطوف ن  
ميكنيم آه ميگويند يهوديان ايام مسيح نظر به عداوت و خصومتى آه با مسيح 

  داشتند ، مواردى از آتب عهد عتيق محو آرده
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در اين باب جواب ما اين است آه همانطورى آه ادعاى مسلمانان در موضوع . اند

د ، اين ادعا نيز عاى از دليل تحريف و تغيير آيات انجيل و آتب مقدسه بى دليل بو
و اال اگر . و برهان ميباشد و جز خيال واهى و بى اساس چيز ديگرى نيست 

يهوديان آياتى را آه اشاره به مسيح مينموده ، از آتب مقدس خودشان محو 
مينمودند ، اول ميبايستى آياتى را آه صريحًا گواهى ميدهد آه مسيح موعود 

مثأل در . در انجيل است را از آتاب خود محو آنند يهوديان همان مسيح مذآور 
 از همان آتاب و ٥٣ اشعيا و ايضًا تمام باب ٧ از باب ١٤اينصورت بايستى آيه 

 آتاب پيدايش و ٤٩ از باب ١٣ الى ٩ آتاب دانيال نبى و آيات ٢٧ الى ٢٤آيات 
 و ١٧و  ١٦ آتاب ذآريا و آيات ١٢ از باب ١٠ ميكاه و آيه ٥ از باب ٢ و ١آيات 
  . را از آتاب خود حذف نموده باشند ٢٢ از مزمور ١٨

  
ديگر اينكه خدا اآيدًا امر فرموده بود آه چيزى بهكتب خودشان نيافزايند و يا آم 

پس به موجب اين . از سفر تثنيه مسطور است ٣٢ آيه ١٢نكنند ، چنانكه در باب 
 اهتمام داشته و حكم يهوديان همواره در حفظ آيات و مسطورات آتب عهد عتيق

. ند آه مبادا آلمه يا حرفى افراط و تفريط شود =دارند و بى اندازه دقت مينمايت
اگر نسخه هاى آتب عهد عتيق آه در دست مسيحيان است را با نسخه هاى عهد 
عتيق آه در دست يهوديان است مقابله آنيم ، معلوم ميشود آه هر دو نسخه عينًا 

يحيان اوليه اآثر يهودى بودند و چنانچه معلمين از اين گذشته مس. يكى است 
يهوديان ايام مسيح يا قبل از او آتب مقدسه عهد عتيق را تحريف مينمودند ، قطعًا 

حال . از اين اقدام آگاه شده و بعد از قبول مسيحيت ، اين مطلب را فاش مينمودند 
ئيها راجع به آنكه در آتب مسيحيان چنين چيزى ديده نميشود آه نشان دهد پيشگو

ميبينيم نويسندگان قرون اول مسيحيت ميگويند آه . مسيح را محو نموده باشند 
  نا صحيح و يهوديان آياتى را آه در آن اشاره به مسيح شده ، به طرز
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نا مناسبى تاويل و تفسير نموده و بر خالف بيان آرده اند و اين اظهار نويسندگان 

ستين شهيد آه يكى از قدماى مسيحى است ولى ادعاى ژو. صحيح و به جاست 
مبنى بر اينكه يهوديان بعضى آيات تورات را تحريف نموده اند ، اشتباه است ، 
زيرا آه او از زبان عبرانى واقف نبود و چون وى ديد آه ترجمه يونانى آه در نزد 
خود داشت با نسخه عبرانى آتب مقدس آه در دست يهوديان بود در آليات مطابقت 

ينمايد ، تصور آرد آه يهوديان نسخه خود را تبديل نموده اند و حال آنكه ترجمه نم
  . يونانى در بعضى موارد خطاست ، نه نسخه عبرانى تورات 

  
ديگر آنكه مسيح و حواريون هيچگاه اشاره اى ننموده اند آه يهوديان در آن   

بلكه به عكس ايام يا در ايام سابقه آتب مقدس خودشان را تحريف آرده اند ، 
شهادت داده اند آه آتب آتب عهد عتيق آالم خداست و مردم را به مطالعه آن امر 

 آتب را : " فرموده است٣٨فرموده اند ، چنانكه مسيح در باب پنجم يوحنا ايه 
تفتيش آنيد زيرا شما گمان ميبريد آه در آنها حيات جاودانى داريد و آنهاست آه به 

 مسطور ١٦ آيه ٣يضًا در رساله دوم به تيموتائوس باب و ا" .  من شهادت ميدهند
 تمامى آتب از الهام خداست و به جهت تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت در : "است 

 نيز ، مسيح به يهوديان ١٨ و ١٧در باب پنجم متى آيات ".  عدالت مفيد است
طل نمايم بلكه تا  گمان مبريد آه امده ام تا تورات يا صحف انبيا را با: "ميفرمايد 

تمام آنم ، زيرا هر آينه به شما ميگويم تا آسمان و زمين زايل نشود همزه يا نقطه 
همچنين در باب پنجم " .  اى از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شود

 زيرا اگر موسى را تصديق ميكرديد ، مرا : " مسطور است ٤٦ و ٤٥يوحنا آيات 
كه او در باره من نوشته است ، اما چون نوشته هاى او را نيز تصديق ميكرديد چون

و در انجيل متى باب "  تصديق نميكنيد پس چگونه سخنهاى مرا قبول خواهيد آرد ؟
٢٢  



٦٨  
اما در باره قيامت مردگان آيا نخوانده ايد آالمى را  : " مسطور است ٣٢ و ٣١آيه 

خدا خداى .  خداى يعقوب من هستم خداى ابراهيم و: آه خدا به شما گفته است 
 وارد ٣٥ايضًا در باب دهم يوحنا آيه " .  مردگان نيست بلكه خداى زندگان است

پس اگر آنانيرا آه آالم خدا بديشان نازل شد خدايان خواند و ممكن نيست : " است 
 مسطور ٢٧ الى ٢٥ انجيل لوقا آيه ٢٤و همچنين در باب " .  آه آتاب محو گردد

يشان گفت اى نادانان و سست دالن از ايمان آوردن به آنچه انبيا  او به ا: "است 
و نيز در "  گفته اند، آيا نميبايست آه مسيح زحمات را ببيند تا به جالل خود برسد ؟

 ابراهيم ويرا گفت ، موسى و : " مرقوم است ٣١ الى ٢٩ آيه ١٦انجيل لوقا باب 
نه اى پدر ما ابراهيم ، ليك اگر آسى : گفت . انبيا را دارند ، سخن ايشان را بشنوند 

هرگاه موسى و انبيا را : ويرا گفت . از مردگان نزد ايشان رود توبه خواهند نمود 
  " .  نشنوند اگر آسى از مردگان نيز برخيزد ، هدايت نخواهند پذيرفت

  
چنانكه مشاهده ميشود مسيح به وضوح تمام در ضمن اين آيات گواهى داده   

 عتيق آه در آن ايام در ميان يهوديان معمول بود ، از طرف است آه آتب عهد
در اينصورت چنانچه يهوديان در آن دخل و . خداست و آامأل بر حق ميباشد 

تصرف يا تحريف و تبديلى مينمودند ، مسيح قسمتهاى تحريف يافته را معلوم 
ت بنى از اين فقره نيز معلوم ميشود آه در زمان اسار. ميكرد و تصحيح مينمود 

اسرائيل بدست اهالى بابل آتب مقدس عهد عتيق يعنى تورات در آن زمان هم از 
تحريف و تغيير مصئون مانده است ، زيرا به عقل درست نمى آيد آه چنين امرى 
اتفاق افتاده باشد و مسيح دم فروبسته و اظهارى نكرده و به آذب شهادت داده باشد 

. براى حقانيت و صحت آتب عهد عتيق خالصه شهادت مسيح دليلى است آافي . 
بنابر اين ادعاهاى فوق بى اساس ميباشد و واضح است آه ملت يهود چه در ايام 
مسيح و چه در زمان اسارت بابل ابدًا تورات را تغيير نداده و نقطه يا همزه اى 

  بدان نيافزوده يا از آن آسر نكرده



٦٩  
  .  امروز در دست ماست پس مطمئن هستيم آه تورات همان بوده آه.اند 

  
  .اشتباهات آاتبين آتب مقدس و قران 

  
بعضى از نويسندگان مسلمان موضوع اشتباهات و سهو هاى آاتبين را پيش   

آشيده و آنرا دليل تحريف آتب مقدس قرار ميدهند ، ليكن اين مسئله اساس ندارد و 
ن عبرانى و نسخ آتاب مقدس بقدرى در زبا. صحتى براى آن نميتوان فرض نمود 

يونانى و ساير زبانها نوشته شده آه البته وقتى آنها را با يكديگر مقايسه آنيم ، طبعًا 
اينگونه اشتباهات در آتب . اشتباهات و سهو هائى در استنساخ و تحرير پيدا ميشود 

ولى حاال ببينيم اين اشتباهات . قديمى و حتى در نسخه هاى قران نيز يافته ميشود 
اغلب آنها فقط در هجى اختالفات پيدا ميكنند مثل اينكه در عربى  .  است از چه قبيل
" يااينكه يك آتاب . نوشته شده است ) صاله( و آتاب ديگر ) صلوه( يك آتاب 

  و ديگرى " تورات " و يكى " حيات " و ديگرى " حيوه
گر در موارد دي. ضبط نموده است " قيمه" و ديگرى " قيامه " ، يكى " توريت "  

سهو بر سر اختالف اشكال فعلى روى داده مانند آلماتى آه در مورد تعبير 
محققين . گوناگون مفسرين قران واقع شده و اغلب در تفاسير مالحظه ميشود 

مسيحى آليه نسخ قديمى آتب مقدس را از دور و نزديك جمع آورى نموده و با 
سندگان  آنها ، خللى در مضمون يكديگر مقابله آرده اند تا ببينند آه آيا از سهو نوي

چيزى آه از اين مقابله دقيق و پرزحمت برنويسنگان و . آيات به هم رسيده يا نه 
محققين مسيحى ، معلوم گرديد ، اين بود آه آاتبان در اعراب و حروف و در پاره 
اى جا ها در تقديم و تاخير حروف دچار سهو و خطا گرديده بودند ، ولى محققين 

 تفاق آرا عقيده دارند آه سهو آاتبين ابدًا تاثيرى در تغيير يكى از حقايق مسيحى با
در حاليكه مفسرين سنى تصديق دارند آه در . و تعليمات آتب مقدس ننموده است 

 ١٩ و سوره ٩١ آيه ٦مثأل در سوره . بسيارى از آيات قران اختالفاتى وجود دارد 
   و سوره ٣٥آيه 



٧٠  
 نمونه اين ٢٢ آيه ٣٨ و سوره ١٨٨ آيه ٣٤ و سوره ٦يه  آ٣٣ و سوره ٤٨ ايه ٢٨

" ، "   يلعب"و "  يرتع"در بعضى از نسخ قران به جاى . اختالفات ديده ميشود 
و در سوره الحج در بعضى از قران ها به . نوشته شده است " ملعب " و " مرتع 
در و نيز در سوره الفرقان  . نوشته شده است" صوافن " ، " صواف " جاى 

  . نوشته شده است " نشرًا " ، " بشرًا " بعضى از قران ها بجاى 
  

خالصه از مقابله دو نسخه قران با تفسير آنها از سوره يوسف تا سوره   
التكوير معلوم شده آه سى و سه حرف در آن چند سوره در امال اختالف دارد ، 

 سوره بنى اسرائيل بيضاوى در تفسير خود در. مانند نمونه هائى آه فوقًا ذآر شد 
شصت و نه اختالف و در سوره الكهف نود و يك اختالف در قرائت ذآر آرده 

بديهى است اگر قرائت تمام . است و حال آنكه اين سوره ها چندان بزرگ نيستند 
سوره ها را جمع آرده بشمارند ، هزارها اشتباه خواهند يافت و احيانًا اختالفات و 

اعرابى و حرفى است ، بلكه در بعضى موارد در الفاظ و اشتباهات مزبور نه تنها 
آلتا الجنتين " مثأل در سوره الكهف بيضاوى به جاى . جمله ها نيز اختالف هست 

نوشته شده و در همان سوره در جاى " آل الجنتين آتى اآله " عبارت " انت اآلها 
 انا لكن ال اله اال هو لكن هو اهللا ربى و" عبارت " لكلنا هو اهللا ربى " ديگر به جاى 

  . نوشته شده است " ربى 
  

بنابر اين اگر آسى بر مسلمانان همان اعتراضى را آه آنها به مسيحيان   
ميكنند بنمايد ، يعنى اختالف الفاظ و اعراب و حروف را در بعضى از آيات قران 
دليل تحريف قران قرار دهد ، در صورتيكه مضامين و مطالب قران بر اثر آن 

تالفات هيچ تغييرى ننموده است ، در اين صورت آيا مسلمانان حق نخواهند اخ
داشت آه اعتراض آن معترض را بيمورد و بى اساس بدانند ؟ مادامى آه مسلمين 
اينگونه اعتراضات را دليل تحريف و تغيير آتب مقدس مسيحيان ميشمارند ، بر 

  خود آنها
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  .ارد است نيز به موجب ادله فوق همان اعتراضات و

  
  .علت اظهار مسلمانان راجع به تحريف آتاب مقدس

  
اگر آسى سوال آند آه چگونه حضرت محمد و پيروانش اينگونه ادعاهاى   

باطل و بى اساس را مدرك اظهار خود قرار داده و ميگفتند آتب مقدس عهد عتيق 
ده ، و جديد منسوخ و تحريف گرديده است و علت اظهارات و ادعاهاى آنان چه بو

در جواب ميگوئيم آه اظهار اين ادعاها براى آنها الزم بود ، زيرا اگر ادعاى فوق 
را نمينمودند ، در اظهارات حضرت محمد اختالف پيدا ميشد ، چه ، وى از 
يكطرف اعتراف آرده آه آتب مقدس عهد عتيق و عهد جديد از جانب خداست ، و 

پس مسلمين خود . عليم ميداده است از طرف ديگر بر خالف تعاليم و آتب مذآوره ت
را ناچار ديدند آه بگويند آتاب مقدس تحريف يافته و با ظهور قران منسوخ گرديده 

بنا بر اين . است و به همين جهت است آه آتب مزبور با قران تطبيق نمينمايد 
ميبينيم آه مسلمين به اين وسياه ميخواستند حقانيت اظهارات خود را به ثبوت 

نشر اين اظهارات و تائيد و تقويت آنها در اين عقيده در آنزمان اشكالى  . برسانند
نداشت ، زيرا اعراب بت پرست از آتب مقدس مسيحيان بى اطالع بودند و هرچند 

) بطوريكه از آيات قران هم استنباط ميشود ( آه در ابتداى ظهور حضرت محمد 
بعد از آنكه پيروان حضرت محمد مسيحيان و يهوديان در مقام دفاع بر آمدند ، ولى 

رو به ازدياد گذاردند و خصوصًا وقتى با استعانت شمشير قوت پيدا آردند ، ديگر 
مجال مقاومت براى مسيحيان نماند و تيغ زبان را در نيام فرو بردند و خاموشى 

بدين طريق ادعاى حضرت محمد رفته رفته در ممالك اسالمى . اختيار آردند 
گرديد ، ولى بديهى است ثبوت حقيقت احتياج به زور و استعمال منتشر و مشهور 

  . اسلحه ندارد 
  

  .نتيجه
  

اگر مطالب اين باب را در جواب ادعا هاى مسلمين بر سبيل اختصار تكرار 
  آنيم ، بطالن اظهارات و ادعاهاى 



٧٢  
مسلمانان بطور وضوح معلوم ميشود و نيز عدم تغيير و تحريف آتب مقدس عهد 

و عهد جديد بطور قطع و يقين مسلم ميگردد و قطعًا هيچگاه هم تغيير و تبديل عتيق 
 زيرا آسمان و زمين زايل خواهد گرديد اما آالم خدا زايل نخواهد "نخواهند يافت ، 

بنابر اين اگر مسلمانان آتب مقدس را از روى دقت و بيطرفى مطالعه آنند " . شد 
اى را مالحظه خواهند نمود آه احكام و ، آالم منسوخ نگشته و تحريف نيافته 

اوامرش همچنان آه براى ساير ملل عالم واجب التعظيم و  الزم االطاعه ميباشد ، 
بر هر مسلمان روشن ضمير و . براى آنها نيز اطاعت و اجراى آنها واجب است 

خوش نيتى الزم است آه منتهاى دقت خودرا صرف آسب اطالعات در باره 
 آتب مقدس مسيحيان نمايد ، زيرا هر آس غفلت از انجام آالم تعليمات و احكام

از اين جهت ما براى مسلمانان روشن . الهى نمايد به غضب خدا گرفتار خواهد شد 
ضمير در قسمت دوم اين آتاب آنچه الزمه هدايت ميدانيم را مينگاريم و تعليمات 

موده مدلل خواهيم عمده انجيل و عهد عتيق را به طريق ايجاز و اختصار بيان ن
آرد آه آن شرايط ششگانه آه براى شناختن الهام الهى الزم است ، در آتب مقدس 
يافت خواهد شد و با پيروى از احكام آنها سعادت جاودانى نصيب ايمان آورندگان 

  .خواهد گرديد 
  


