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  خليج اسماء

 
 محمّد افنان

 
سماء ملکوت ا.  تا از خلیج اسماء نگذرید به بحر معانی فائز نشده و نخواهید شد"

کجایند نفوسی که غیراللّه .  طائف حول است و اصحاب طور به ذکر و ثنا مشغول
را معدوم و مفقود مشاهده نمایند؟  ایشانند نفوسی که از رحیق مختوم 

ایشان بر سُرُر اطمینان مستوی و بر .  نمایند اند، فوق عالم حرکت می آشامیده
تب الهی از قبل و بعد به ذکر آن ک.  اعراش یقین متّکی و بر نَمارِق سکون جالس

 )۳۰۳، ص۲، جآیات الهی (". لِلسّامعین̍طوبی.  نفوس ناطق
از اصطالحات بدیعۀ متداوله در معارف بهائی است که فهم " خلیج اسماء"

در آثار مبارکه " اسماء"و " خلیج"حقیقت آن موکول به دانستن کیفیّت تمثیلی 
 در آثار بهائی به سبب آنکه بحر بر اهل کمال واضح است که اصطالح.  است

نماید بر معارف امر اطالق گردیده  حکایت از وسعت و عظمت و عمق کلمةاللّه می
 لعلّ تطّلعون ی بحر بيانیاغتمسوا ف: " در کتاب مستطاب اقدس چنین نازل.  است

، چاپ مرکز ۱۸۲، بند کتاب مستطاب اقدس (".االسرار  الحكمة ویمن لئالبما فيه 
 . مکرّر استاین مفهوم و مفاهیم مشابه در آثار جمال اقدس ابهٰى) هائیجهانی ب

، اصطالحی است که به منظور تفکیک موجودات اسماء و صورت جمع آن، اسم
 مراتب روحانی تا ادنی درجات جسمانی اطالق از یکدیگر بر ذات اشیاء از اعلٰى

ا همیشه جنبۀ شود، و تنها نموداری از حقیقت ذاتی موجودات است، و لذ می
قراردادی دارد، و بنا به مناسبت با موضوع، متعدّد، متنوع، و متغیّر است، و در 

 .ای از ذات و صفّات آن است همه حال عَرَضی است که فقط نشانه
چنانکه مشهود است انشعابی از دریاست که اگرچه به دریا متّصل است " خلیج"
سادگی ممکن است بسته شود و در ذلک این اتّصال آبراه باریکی است که به  مع

همه حال حیات و وجود آن وابسته به بحر و دریاست و بی برکت دریا وجود و 
 ناگفته پیداست که اطالق لفظ خلیج بر اسماء حکایت از آن دارد .  نمودی ندارد
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که اسم تنها نموداری از حقیقت است و ذات حقیقی ورای آن اسم و عنوان 
مبارک این است که تا انسان از خلیج اسم، یعنی عوالم است، و مقصود از بیان 

در این خصوص در لوحی از .  نام و نشان، نگذرد، به بحر حقیقت نخواهد رسید
 :الواح از قلم جمال قدم چنین نازل شده

 تذکر بالدنیا و ثم اعلم بان نصب بیننا و بین العباد سلّم و له ثالث درجات االولٰى"
خرة و ما قدّر فیها و الثالثة تذکر باالسماء و ملکوتها و من جاز زخرفها و الثانیة باآل

عن هذه المقامات یصل الی ملیک االسمآء و الصفات اقرب من حین ایاکم یا 
اهل البهاء التعطّلوا انفسکم علی هذه المواقف ثم مرّوا عنها کمّر السحاب کذلک 

  )۱۲۱–۱۲۰، صص۸، جمائدۀ آسمانی (."ینبغی لعبادنا المقرّبین
مفهوم این آیات این است که بین حق و خلق نردبانی است که سه درجه یا سه پله 

اوّلین آنها دنیاست و اشیاء فریبندۀ آن، و دومین پله آخرت، یعنی دنیای .  دارد
.  جاودانی پس از مرگ جسمانی است، و سومین پله مقامات ملکوت اسماء است

گذشتن از این سه مرحله است، یعنی شرط وصول به آستان مالک اسماء و صفات 
انقطاع کلّی از هر دلبستگی به آنچه محسوس و مطلوب و مقبول است، اعم از 

 .جهانی یا پاداشهای جاودانی و یا نام و نشان پایدار و ابدی نعمتهای این
چه بسا کسان که به اسم علم و .  اش بس عمیق است با اینهمه، خلیج اسماء ورطه

به حق و مظاهر حق انتساب یافتند، ولی در مراحل انقطاع و تقوی یا انتساب 
ظاهراً اولین آنان که به چنین سرنوشتی دچار شد شخصیت .  امتحان لغزیدند

تمثیلی شیطان است که بنا بر کتب مقدّسه از مالئکۀ مقرّبین بود، ولی به علت 
یکی .  ن یافتدر امر نیز از این دست نفوس را میتوا.  غرور و نافرمانی مطرود شد

از القابی که در آثار مبارکه به بعضی نفوس اطالق شده و حکایت از امتیاز قبول 
بسیاری .  است" اللّه اسم"ای واضح دارد، عنوان  آن نفوس مینماید، و با اسم رابطه

اما .  از آنان قدر این منزلت و عنایت را دانستند، و پا از گلیم بندگی فراتر ننهادند
مخاطب گشتند، ولی حدّ خود " اللّه اسم"ر تاریخ امر به عنوان کسانی نیز د

اللّه المهدی  اللّه الجمال بروجردی و  اسم اسم.  نشناختند، و به خسران افتادند
 .دهجی از آن محرومانند
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ملکوت اسماء در همۀ ظهورات جلوه و بروزی داشته که اگر اهل ایمان به حقیقت 
شدند از درک حقیقت ظهور جدید   متشبّث نمیآن ناظر بودند و به ظاهر اسماء

ای از مراتب حقیقت  در ادیان که جلوه" خاتمیّت"مثالً عنوان .  ماندند محروم نمی
نصیبی متدیّنان ادیان سابق در هر ظهور  در عالم اسماء است همواره باعث بی

" خاتم"جدیدی شده است، و همۀ ادیان کلیمی، مسیحی، و اسالم در خلیج اسم 
عندلیب الهیجانی در این باره .  اند نده و از وصول به بحر اعظم محروم گشتهما

چه شیرین سروده و قدرت مطلقۀ الهی را بر هر اسم و عنوانی فائق دانسته است 
 :آنجا که گفته است

 کمی   ترّشح   کند رحمتش اگر     سحاب ز یمّ قدرتش نمی و هرچه اندر او جهان
 دگر چگونه محتجب از او بذکر خاتمی      ند به یک دمیهزار احمد از عدم عیان ک

 کند به جلوه صد پیمبرا  کسی که خلق می
برای خروج از خلیج اسماء، که اعظم مانع وصول به بحر حقیقت الیزالی است، 
در آثار مبارکه اشارتها و داللتهای مخصوص به فراوانی نازل، و مخصوصاً از تعلّق 

، و غرور نهی گردیده و به انقطاع از غیرحق و تسلیم و به دنیا، غیبت، خودپسندی
  ۱.رضای به ارادۀ الهی و کسب فیض از مصاحبت ابرار و نیکان توصیه شده است

باالخره، شاید گذشتن از خلیج اسماء را بتوان با مراحلی از طی هفت وادی 
 . سلوک منطبق دانست

 
 يادداشت

کلمات مکنونۀ "تصر منحصرًا به  برای استفاده از منابع مطلب در این مخ–۱
، ۵۳، ۴۷، ۴۳، ۲۰، ۱۲، ۹، ۷، ۶، ۵اشاره میشود، و مخصوصاً به موارد " فارسی

البته اهل تحقیق و اطّالع در متون آثار مبارکه .  گردد  اشاره می۶۶، و ۵۶، ۵۵
 .موارد متعّدده سراغ دارند و زیارت خواهند کرد

  




