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  مظهر ظهور الهي

 
 محمّد افنان

 
 که از ابداعات بدیعه در آثار بهائی است، مکرّرًا در الواح و مظهر ظهوراصطالح 

کتاب حضرت بهاءاللّه در .  شود آیات صادره از طلعات مقدّسۀ امر الهی زیارت می
 و تنزیه الهی از مظهر ظهورنشود مگر به توحید ذات محقّق "... فرمایند   میبدیع

شبه و مظهر ظهور ، و اگر از برای مظهر ظهوراشباح و امثال مبرهن نگردد مگر به 
ندّ و مثلی ملحوظ گردد تنزیه ذات قوم از مثلیّت معیّن نگردد، و تقدیس نفس از 

   ) ۲۲۰، چاپ آزردگان، صکتاب بدیع (."منیّت تحقّق ننماید
زیرا که سبیلی از برای امکان "... فرمایند   در کتاب بیان میٰىحضرت نقطۀ اول
مظهر ظهور شود از  نیست اال آنکه آنچه نازل می) غیب منیع(بسوی ذات ازل 

منتخبات آیات ، کتاب بیان." ( بودمظهر ظهورگردد الی  شود و آنچه صاعد می می
اب نوزدهم از ب(، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات ایران ۵۵، صاز آثار حضرت نقطۀ اولٰى

      ))واحد هشتم
چون نفوس مقدّسه حجبات " است مکاتیبو از حضرت عبدالبهاء در مجموعۀ 

کلّ عوالم و سبحات کلّ مراتب را خرق نمایند و به مقام مشاهده و لقا بشتابند و 
الکبری فی االفئده فائز شوند، در   مشرّف آیند و بطهور آیةاللّهمظهر ظهوربه عرفان 

مجموعۀ  (."لّت خلق ممکنات که عرفان حقّ است مشهود گرددآن وقت ع
   ))تفسیر حدیث کنت کنز (چاپ مصر ،۵۰، ص۲، جمکاتیب

اعالن قائمیت "... امراللّه در لوح قرن احبّاء شرق چنین است  بیان حضرت ولی
پرده و حجاب در عاصمۀ ایالت آذربایجان در مجلس حکومت در محضر  بی

مظهر ظهور  و فقهاء و مجتهدین عظام بواسطۀ نفس ولیعهد و علمای شیخیه
   ) ۴۶ ص،، مؤسّسۀ مطبوعات ایرانلوح مبارک قرن (."گشت

کید است، زیرا مظهر ظهورترکیب لفظی   اسم مکان مظهر در حقیقت نوعی بیان تأ
  مصدر آن است، و همواره اسامی مشتق از مصدر ارتباط نزدیک به مصدر ظهورو 



                                                                                                                     مظهر ظهور الهي١٠سفينة عرفان دفتر 

263 

کید و تحکیم مطلب استدارند، و جمیع آنان  اما در این مورد به علّت .  گویای تأ
 حاکی از تمامیّت و کمال تجلّی الهی است، و مختّص به کیفّیتی ظهورآنکه لفظ 

نماید  خاصّ است که همۀ مراتب جالل و کمال و اسماء و صفات را بیان می
ن مختصّات اختصاص به مظاهر مشیّت اولیه و تجلّی کلّی الهی دارد، زیرا همۀ ای

اما مظهریت اسماء و صفات اگرچه در بارۀ مظاهر الهی .  را شامل و جامع است
نیز صادق است، ولی در بعضی موارد در آثار مبارکه این کیفیت مظهریت در بارۀ 

 .  افراد به طور عامّ و خاصّ نیز مذکور گردیده است
ت در کتاب در خصوص ظهورات الهی اصطالح مظاهر صفات غیبیه به این کیفی

و در حقّ جمیع آن مظاهر قبل و بعد حکم سلطنت جمیع "... مستطاب ایقان نازل 
 و مطالع اسرار مظاهر صفات غیبیهصفّات و اسماء ثابت و محقّق است، زیرا که 

 چنین نازل ابن ذئب و در رسالۀ )۱۱۳ بند ،چاپ آلمان ،ایقانکتاب  (."الهیه اند
 و مظهر اسماء حسنی مشرق آیات و مطلع بینات و  لقاء،و مقصود از این لقاء"... 

  )۸۷ص، ، چاپ مصرلوح شیخ (."مصدر صفات علیای حقّ جلّ جالله است
توان به شرح زیر   میالعدل رضوان به طور عاّم را در لوح مظهراطالق اصطالح 

انتم خلقتم بامری و بعثتم بارادتی ) عدل (مظاهر هذا االسمان یا "زیارت نمود 
آثار  (..."ن یمنعکم هذا المقام عن الخضوع بین یدی ربکم العزیز العالم ایاکم ا

  )، مؤسّسۀ مطبوعات ایران۲۵۲، ص۴، جقلم اعلٰى
و باالخره مواردی که خطاب به افراد معیّن و مخصوص است نیز در الواح زیارت 

الحقّ  در لوحی خطاب به جناب حاجی میرزا محمّدتقی افنان وکیل.  شود می
ان یا مطلع سکونی و مظهر وقاری ان استمع اللّه امرة بعد اخری من "ازل چنین ن

آثار قلم  (."السدرةالمنهی انه ال اله االّ هو الواحد الفرد المقتدر العزیز المختار
  )، مؤسّسۀ مطبوعات ایران۲۵۳، ص۶، جاعلٰى

 حاکی از تجلّی کامل و جامع الهی مظهر ظهورتوان گفت که اصطالح  خالصه می
تواند نمودار یکی از صفات و یا  ، به تنهائی، میمظهردر هر دور است، ولی لفظ 

 خاصّ مظهر ظهور عامّ و غیرمقیّد، و مظهربه عبارت دیگر، .  اسماء الهی قرار گیرد
 .   است

  




