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  بر مضامين سورةالبيانيمرور

 
  علیزاده روحانیسناء 

  
قارئین گرامی .  ن عربی نازل شده استسورةالبیان از آثار قلم اعلٰى است که به زبا

به  ،۴، جآثار قلم اعلٰىمیتوانند این اثر مبارک را که در چهارده صفحه در کتاب 
البیان قد هذه سورة"این سورۀ مبارکه با آیۀ  . چاپ رسیده است زیارت نمایند

ن للذی آمن بالله و کان من المهتدین فی االلواح نزلت من جبروت الرحٰم
 عن حرکته لحکمة التی ما اذا سکن قلم االعلٰى"غاز و با آیۀ کریمۀ آ" مکتوبا

اطلع بها احٌد اال الله العزیز الجمیل و الحمد له فی کل االحوال انه ما من 
قسمتی از  .  به پایان میرسد"اله اال هو له الخلق و االمر و کل الیه لراجعین

به ) بای پاسز گاد (دیعقرن به در کتاب امرالّل این لوح مبارک را حضرت ولی
 .اند انگلیسی ترجمه فرموده

ه، حضرت بهاءالّل مطالب مندرجه در این لوح مبارک کًال راجع به عظمت ظهور
انذارات و اخبارات به اهل بیان بخصوص در مورد اعمال شنیعۀ ناقضین و ناکثین 

ک تمّسویژه در خصوص  ه و نصائح و ارشادات بهعهد و میثاق الهی، تبلیغ امرالّل
 .به فضائل و کماالت اخالقی است

فاضل ارجمند .  در مورد محل نزول این سورۀ کریمه سند قطعی در دست نیست
اند  از الواح نازله در عکا معرفی نموده" بدون تردید"خاوری آن را  جناب اشراق

، اسراراآلثار(ولی به استناد قول جناب فاضل مازندرانی ) ۱۹۸، صگنج شایگان(
به عبارت  احتماالً جناب فاضل مازندرانی.  در ادرنه نازل شده است) ۱۰۶، ص۲ج
که در این لوح آمده است و غالبًا به ادرنه اطالق میشود این برداشت " سجن بعید"

 .اند را داده"سجن بعید " اند، ولیکن جمال قدم به سجن عکا نیز عنوان را نموده
 ةالبيانرمخاطب سو

 گرچه در متن لوح هيكل اطهر اشاره ،معلوم نيست عنام كامل مخاطب اين لوح مني
 در  . برادرش به أحمد  است ود مسمٰىميفرمايند كه در ملكوت أسماء به محمّ
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و انک یا ایها الحاضر " :قسمت اخیر این سورۀ مبارکه خطاب به وی میفرمایند
بین یدی العرش و الناظر الی المنظر االکبر بشر فی نفسک بما سمیت فی 

 بمبلغ و لدی العرش  االسماء بمحمد و فی جبروت االعلٰىملکوت
و إذا رأیت أخیک الذی سمی فی ملکوت " :نيز به او میفرمایند و   ".بمحمود

یا "مانند  با وجود اين او را با عناوینی  ."األسماء باحمد ذکره بذکر الله ربه
" یا عبد"و  ،"کبریا ایها الوارد بالمنظر اال"، "یا ایها المهاجر"، "ایها المسافر

تر بتوان به شخص مخاطب  و تحقیق دقیق شاید با بحث بیشتر. خطاب میفرمایند
 .این لوح پی برد

 اشخاصی که ذکرشان در این لوح آمده است
و إذا وصلت ارض " :متن لوح به مخاطب چنين دستور ميفرمايند جمال مبارك در

 به عیناه و یفرح فی نفسه التاء فانشر هذا اللوح بین یدی اسمنا الجواد لتقر
 ،"اسمنا الجواد" در حین وصول به تبریز این لوح را به "و یکون من الفرحین
 . عسکر تبریزی، بده تا بخواند ینی، داماد حاج علیومقصود محمدجواد قز

محمدجواد قزوینی مدتی در تبریز مورد هجوم اعداء قرار گرفت که از وجوه 
 افتخار هب .  به اشرار داد و جان خود خالص نموده که نزدش بود مبلغیالّل حقوق

 پس از افول  ولیکن . وی الواح متعددی از کلک اطهر جمال قدم نازل شده است
  قدمش از صراط مستقيم الهى ميلغزد و،ه صعود حضرت بهاءاللّ،شمس حقیقت

ه در این امرالّلحضرت ولی محبوب  . ميثاق را پيش ميگيرد راه نقض عهد و
باری مرکز نقض و قطب  ":میفرمیایند) ۴۸۹، صقرن بدیعتاب ک(خصوص 

 و افترا بانواع حیل و خداع و دسیسه) مقصود میرزا محمدعلی(نفاق 
متشبث گردید تا بتدریج قسمت اعظم از منتسبین شجرۀ الهیه و جمع 

..  .حتی ... کثیری از نزدیکان و طائفین حول را بدور خود گرد آورد
 منزله ۀه به تحریر و استنساخ الواح کثیراز ایام ادرنمحمدجواد قزوینی که 

 ناقضین میثاق ۀود با جمیع اعضاء خاندانش در حلق مألوف باز قلم اعلٰى
رلوم افکندند و کل آن قوم ُپ ۀند و خود را در دام تلقینات افکیدرآمد
 باطفاء نور مبین برخاستند و آن درّ ثمین و یوسف عهد حضرت ًامتفقاً متحد
  ۀاما نفوس غافل"، "عالمین را به ثمن بخس و دراهم معدوده فروختندال رب
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سافله که در دام مکر و تزویر و حیله و خداع آن ناقض اثیم گرفتار شده 
محمدجواد  ... بودند کل مخذول و مأیوس و مقهور و منکوب گشتند

 ."قزوینی یکی از ناقضین مشهور به ذلت و خواری افتاد و در سقر مقر گزید
اسمنا "الذکر محمدجواد قزوینی را به  نانچه اشاره شد جمال قدم در آیۀ فوقچ

، "اسم جواد"، "اسم جود"وی را به  یاد مينمايند و در الواحی دیگر" الجواد
 .نیز مخاطب قرار میدهند" ه الجوادالّل اسم"و "هالّل اسم"

و " ص هالّل اسم" من جمله ،در اين سوره اشاره به نفوس ديگرى نيز شده است
ه ص الذی کان من بقیة اللّ ثم ذکر اسم" : چنانچه میفرمایند "اسمنا االعظم"

ثم توجه الی شطر اسمنا " و نیز "آل الحسین بین السموات و األرضین
است که یکی از   که شايد مقصود مال صادق مقدس خراسانی"هاألعظم بلوح اللّ

 شیخ طبرسی محسوب ۀقلعالسیف یاران برجستۀ سید کاظم رشتی بود و از بقیة
ملقب شد و تا آخر الحیات از " الله االصدق اسم" به وی از قلم اعلٰى . میشود

الوفاء به لقب رف حضرت عبدالبهاء در کتاب تذکرةپس از وفات از ط . ثابتین بود
 .مفتخر شد" ایادی امر"

قای منیر فائز شدند مانند میرزا آ" هالّل اسم"در آثار الهی اشخاص متعددى به لقب 
، "ه الفائقالّل اسم"، حاج محمدتقی میالنی ملقب به "ه المنیبالّل اسم"ملقب به 

، میرزا "ه اآلخرالّل اسم"نيز ملقب به  و" نقطۀ اخری"حاج محمدعلی بارفروشی 
ه الّل ، اسم"ه حاالّل اسم"همچنین ملقب به " سلطان الشهداء"محمدحسن 

و آقا جمال " اسمی المهدی"و " هالّل اسم "المقربین، سید مهدی دهجی ملقب به زین
نی متأسفانه ت ". ه الجمالالّل اسم"و " اسمی جمال"، "ه جالّل اسم"بروجردی ملقب به 

 از جمله سید مهدی دهجی، ، ناقضین درآمدندۀچند از این نفوس بعدها در جرگ
 .آقا جمال بروجردی جواد قزوینی ومحمد

عنایت حضرت احدیت به نفوس داده این اسامی و القابی که محض فضل و 
 شخص دچار كبر و  به خصوص اگر،میشود گاهى علت افتتان و امتحان ميشود

 كه نفس انسان حجاب  این است  .ى گرفتار شودبه چنگال خودپرست غرور گردد و
كبر ميشود و او را از دریافت عنایات التحصای حق محروم میسازد جمال  . أ

 العدل اشاره به اين حقيقت نموده میفرمایند  مبارک در لوح مبارک رضوان
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قل ان االسماء هی بمنزلة االثواب نزین بها من نشاء من ": االعلٰى قوله
عبادنا المریدین و ننزع عمن نشاء امرا من لدنا و انا المقتدر الحاکم 

و ما نشاور عبادنا فی االنتزاع کما ما شاورناهم حین االعطاء  . العلیم
ال یسلب قدرتنا عن شیئ و  . ر ربک و کن علی یقین مبینکذلک فاعرف ام

قل کل اسم عرف ربه و ما  . لم تغلق ایادی االقتدار لو انت من العارفین
تجاوز عن حده یزداد شأنه فی کل حین و یستشرق علیه فی کل آن شمس 

و یرتقی بمرقاة االنقطاع الی مقام لن یحکی اال  . عنایة ربه الغفور الکریم
ده و ال ینطق اال باذنه و ال یتحرک اال بارادة من لدنه و انه لهو عن موج

  ۱."المقتدر العادل العلیم الحکیم
 البیانمطالب سورة

 یاله ۀحوري
ایست عربی و  کلمۀ حوریه، کلمه.  در اين لوح ذكر حوريۀ الهى بميان آمده است

و در بهشت  است حَوَرلفظ حور به معنای بانوان سفید و زیبا که چشمان آنها 
حور به معنای چشمانی است که سیاهی و سفیدی آن هیچ .  زندگی میکنند میباشد

حور و یا حوریه دارای .  آلودگی ندارد و البته نزد اعراب این نشانۀ زیبائی بوده
همان معنی است و در قرآن کریم آمده است که در بهشت حوریات عفیفۀ باکره 

حُوٌر " آمده است ۷۲ ۀن، آیسورۀ الرحٰمدر . انتظار مؤمنین خواهند بود در
 "مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

 در األسماء قيوم بار در به نظر ميرسد كه در اين دور بديع ذكر حوريه اولين
او  أدرنه و عكا از ايام سليمانيه و  آمده و بعد در آثار جمال قدم ازسورةالحوريه
ستگير ميشود كه جمال قدم این تمثیل چنين د ن در اين آثاربا تمّع . ياد شده است

الهی بکار  س خود و یا یکی از صفات و اسماءبدیع را برای معرفی ذات مقدّ
و  اند  یاد فرموده"روح اعظم"م اند و در بعضی موارد هم از آن بعنوان تجّس برده

ه است كه در عالم خلق أمرالّل جوهر میتوان گفت که مقصود از حوريه حقيقت و
ى مينمايد و كشف نقاب از حقائق تجّل ظهور الهى بصورتى تدريجى هربوسيله مظ

فيض   وی حقائق مسلم اين است كه رحمت الهزیرا از . انى ميكنداسرار رّب و
  دالئل اين رحمت و رحمانى از ازل شامل حال كائنات بوده است و يكى از



  البيانة سورمروري بر مضامين                                                                                            ١٠سفينة عرفان دفتر 

150 

  به نحوقابليت انسان و اسرار الهى بر حسب استعداد و عنايت كشف حقائق و
 در قالب صور محسوس و ی اين حقائق معنوۀعرض تدريجى است و نيز بيان و
 .صنايع أدبى ميباشد ها و معقول با بكار بردن مثال

 در خصوص اظهار امر خفی جمال قدم، ،قرن بدیعه در کتاب امرالّل حضرت ولی
سجن طهران که خزینۀ حمام عمومی شهر محسوب میشده در " :میفرمایند
و  و عنق اطهر از ثقل فادح سالسل و پای مبارک در کند و زنجیر گرفتار

از  اغالل منحنی و از اطراف به مجرمين و سارقين محاط و قلب ارقّ الطف
 ه در نهايت احتراق و جان و وجدان از باليا وتزييف نام نيک امرالّل

 مبارزين امر الهی وارد شده در غايت التهاب و خطراتی که رزايائی که بر
اشدّ احوال تهديد نموده در نظر انورش واضح ه بقايای آن فئۀ مظلومه را ب

الهی  "اعظم روح" در چنين لحظۀ شديد و ساعت خطير و رهيب و آشکار،
بنحوی که آن مظهر مقدّس رحمانی خود تسميه فرموده و در ظهورات 

 موقده و ۀشجر زرتشت و موسی و عيسی و محمّد بترتيب به آتش مقدّس و
اصفايش اعّز  ۀ الهيّه و جبرئيل امين تعبير و تشبيه گرديده بر قلبحمام

ای در مقابل آن هيكل بقا و سبّاح بحر بال  متجلّی شد و بصورت حوريّه
 ".مصوّر و مجسّم گرديد

لفظ حوریات معانی بر جواهر علومی که بر وجه عالمیان تا  أيضا در آثار مباركه
توقیعات (ه امرالّل در بيانی حضرت ولی.  بحال مستور بوده است اطالق شده است

تبارک هذا القرن االبدع  ":میفرمایند) ۸۴، صمبارکه خطاب به احبّای شرق
البدیع الذی فیه فک الرحیق المختوم بانامل القیوم و کشف الحجاب عن 
الحقایق المودوعة فی کنائز العصمة و خرجت حوریات المعانی من 

ار و ظهرت البشارات و تحققت الوعود و غرفات الکلمات و انکشفت االسر
النبوات و انجلت الرموز و االشارات المستورة فی بطون اآلیات من التوراة 
و الزبور و االنجیل و الفرقان و عن ورائهم احادیث سید المرسلین و ائمة 
الطاهرین و صحف اولیاء الله و اخبار امناء سره و مصادر احکامه من 

) ۶۷، ص۱۹۳۹–۱۹۲۷، توقیعات مبارک(ر عین حال  د"االولین و االخرین
 چقدر از لئالی بیشمار که ناسفته در صدف قلب مانده و چه  ":میفرمایند
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های حکمت مستور گشته که احدی مس  مقدار حوریات معانی که در غرفه
 "لم یطمثهن إنس قبلهم و ال جان.  آنها ننموده

قل قد جائت ": د قوله تعالی میفرمایندر همین سورۀ جلیله جمال اقدس ابهٰى
کرة االخری و بسطنا ید االقتدار علی کل من فی السموات و االرض و 

اذا .  اظهرنا من سرنا االعظم علی الحق الخالص سرا اقل عما یحصی
 كه اشاره "ماتت الطوریون عند مطلع هذا النور الحمراء علی بقعة السیناء

حضرت ولی محبوب .  سماء استاال  اولٰى در کتاب قیومۀبه بیان حضرت نقط
) ۱۱۰، صتوقیعات مبارکه خطاب به احبّای شرق(ه در توضیح این مطلب امرالّل

 در بیان احاطه و طلعت اعلٰى االسماء ورقاء بقاء در کتاب قیوم": میفرمایند
 ۀ در قیامت اخری باین نغمعظمت و ابهت ظهور جمال اقدس ابهٰى

تجعل یدک مبسوطة علی االمر الن الناس العین ال یا قرة«: افزا مترنم جان
هنا لک  فی سکران من السر و ان لک الکرة بعد هذه الدورة بالحق األکبر

فاظهر من السر سرا علی قدر سم االبره فی الطور االکبر لیموتن الطوریون 
فی السیناء عند مطلع رشح من ذلک النور المهیمن الحمراء باذن الله 

 ".»الحکیم
تمام اسرار مکنونه در خزائن علم الهی بر وجه عالم  ق بیان فوقو اگرچه بر طب

بفرمودۀ حضرت عبدالبهاء در ملکوت باقی انسان  انسانی آشکار نخواهد شد ولی
: میفرمایند) ۷۷، ص۵، جمکاتیب(این اسرار را کشف خواهد نمود، چنانچه 

رور و ه در ملکوت ابهٰى به لقای حوریات معانی مسامیدوارم که انشاءالّل"
): ۵۸، دفتر اول، صروحیمنقول در کتاب ( همچنین میفرمایند "مشعوف شوی

اسراری که انسان در این عالم خاکی از آن غافل است در عالم ملکوت "
گاه خواهد شد   ."کشف خواهد نمود و در آنجا از اسرار حقیقت آ

ازيم به حال ميپرد.   الهىۀبعضى از معانی حوری  مختصری در موردۀاین بود اشار
 كه از الواح القدس مالحبررسى كوتاهى از داستان اين حوريه در لوح مبارك 

 .سورةالبيان آن با داستان حوريه در ۀمهيمن نازل در بغداد است و مقايس
را که از " الروحةحوری"  داستانجمال اقدس ابهٰى القدس مالحدر لوح مبارک 

  را حکایت "وهر الحبافسبحان من خلقها من ج"جوهر عشق الهی خلق شده 
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 نزول نماید و در ٰىمور شد که از قصور بقا و غرفات فردوس اعلأمیفرمایند که او م
آنها   عشق و وفا به غالم خلد الهی ازۀ رائحص نماید که آیاسرائر اهل ارض تفحّ

 وفا استشمام نمود فریاد برارد تا حوریات بقا ۀاگر چنانچه رانح متضوع میشود؟ 
 الهى ۀدر این حین حوری . بیارایند  نزول کنند و بزم سرورٰىدوس اعلاز غرفات فر

ها و آنچه در آنهاست را  به مأموریت خود قیام نمود و بطرازی نازل شد که آسمان
نوارنی نمود و با حرکت او تمام آنچه در اراضی سنا بود از بوی مشکبیزش معطر 

  وفا، جور و جفا  وعرف عشق ص و جستجو، بجایاما در حین تفحّ . گردید
 و حوریات بقا ندا ٰىبا صیحه و ناله به مقام خود بازگشت و بین مأل اعل یافت و

وحیدا و "و غالم الهی را در ارض غربت   وفا از آن مدعیان نجستمۀنمود که رائح
سپس از شدت اين مصيبت فریادی  .  در دست فاسقین و معاندین یافتم"فریدا

با .  انداخت، و بر تراب افتاد و جان از کف دادٰىن مأل اعلرآورد که زلزله در ارکاب
دیدن این فاجعه حوریات غرفات از مكامن عز خود بیرون آمدند، با آه و فغان، 

 .لباسهای خود را پاره بر سر خود کوبیدند که این چه مصیبتی است
 وفايان و  الهى در دست بىۀثر مبارك به گرفتارى حوريابارى اگرچه در اين 

  حق خطاب به اوسورةالبيانزدان اشاره شده است ولكن در ناقضان عهد ي
قل للحورية الفردوس أن اخرجى من غرف القدس ثم البسی من ": ميفرمايد

 ثم اسمعی نغمات السناء باسمی االبهٰى حرر البقاء کیف تشاء من سندس
ن  ثم اطلعی ع عما ارتفع عن جهة عرش ربک العلی االعلٰىاالبدع االحلٰى

 "افق النقاب بطراز الحوراء و ال تحرمی العباد من انوار وجهک البیضاء
ال  و ان سمعت تشهق اهل االرض و السماء" :االعلی قوله وچنين ادامه ميدهند

تحزنی دعیهم لیموتن علی تراب الفناء و ینعدمن بما اشتعلت فی نفوسهم 
موات فی ذکر نار البغضاء ثم غنی علی احسن النغمات بین األرضین و الس

کنا قادرین  . اسم ملیک األسماء و الصفات و کذلک قدرنا لک األمر و انا 
ایاک ان ال تخلعی عن هیکلک األطهر قمیص األنور ثم زدی علیه فی کل 

ه فی کل ما  فی جبروت اإلنشاء لیظهر منک طراز اللّ حین من حلل البقاء
  ۀال قدم از حوریجم در این حین  ."سواه و یتم فضل ربک علی العالمین
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هیکل   مبادا از بهشتی میخواهند که هیچ اعتنائی به اهل آسمان و زمین ننماید،
زاید تا طراز الهی اطهر خود قمیص انور را بکند بلکه باید از حلل بقاء برخود بیف

 ربانيه هميشه غالب خواهد ۀسطوت اراد زيرا يد قدرت قاهره و ،او ظاهر شود از
   .بود

إن وجدت من احد رائحة حب ربک ان افدی " :قدم میفرمایندو سپس جمال 
نفسک فی سبیله ألنا خلقناک له و لذا اخذنا عنک العهد فی ذر البقاء عند 

 عشق الهی پیدا کردی خود را در ۀرائح اگر چنانچه از احدی  ."معشر المقربین
 عهدى را چنين در عالم ذر بقا از تو راه او فدا کن زیرا تو را برای او خلق کردیم و

 بهشتی را به عهد ۀ حوری،ه حضرت بهاءالّل،مثال پس از آنکه جمال بی . گرفتيم
داری میدهند که از ظنونات اهل اشارات نهراسد و  دل خود متذکر میسازند به او

و ال تجزعی عن رمی الظنونات من " :آنها را بخود واگذارد، چنانچه میفرمایند
 "النهم اتبعوا همزات الشیاطیناهل االشارات دعیهم بانفسهم 

ان یا ": میفرمایند) ۳۷۴، ص۴، جآثار قلم اعلٰى (سورةالقمیص در قلم اعلٰى 
قرةالروح حدث الناس بنعمة التی اعطیناک قبل خلق الموجودات فی ذر 
البقاء و قبل ان زینت هیاکل األشیاء بقمیص األسماء حین الذی کان آدم 

  "کنوناالبقاء فی طین القضاء باألمر م
: ميفرمايند) ۱۶۷، ص۲، جامر و خلق(در شرح معنى عالم ذر، حضرت عبدالبهاء 

ذر كه گفته ميشود حقايق و تعينات و تشخصات و استعداد و قابليات انسان "
يك  استعدادات مختلف است هر چون قابليات ودر مرآت علم الهى است 

   ."استدعا است اقتضائى دارد آن اقتضاء عبارت از قبول و
آيا  "...: مطالب فوق يادآور اين فقرات از كلمات مكنونه است كه ميفرمايند

كه در  انيساۀايد آن صبح صادق روشنى را كه در ظل شجر فراموش كرده  
در آن فضاى قدس مبارك نزد من حاضر عظم غرس شده جميع افردوس 
) ۶۳، ص۲، جكنز اسرار ( حضرت عبدالبهاء در تبيين اين معنى.  "بوديد
ى  تجلّصبح صادق روشن فجر ظهور است كه حضرت أعلٰى"...  :رمايندميف

 مراد از آن فضا فضاى   مباركه جمال قدم است وۀفرمودند و مراد از شجر
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جان است و حضور خلق عبارت از حضور روحانى است نه حضور  دل و
چون خلق هوشيار  جان بلند شد و نداى الهى در فضاى دل و جسمانى و

اى دوستان من ياد آوريد آن " :نيز میفرمایند و. "ذا مدهوش گشتندل نشدند
مبارك زمان واقع شده با من  ۀجبل فاران كه در بقع عهدى را كه در

حال  آن عهد گواه گرفتم و بر اهل مدين بقا را  و أعلٰى ايد و مأل نموده
وب را از قل نافرمانى آن البته غرور و  .آن عهد قائم نميبينم بر أحدى را

 ..." كه اثرى از آن باقى نماندهی محو نموده بقسم
ميثاق ابدى ازلى  و و عهد ت سرمدى خداوند به بشرمحبّ اين بيانات مباركه يادآور

 اشاره به سؤال خدا از مالئكه است كه از نوع انسان است و بين خالق مهربان و
موده گفت بلى ، در جواب انسان نداى الهى را لبيك ن"ألست بربكم"ايشان پرسيد 

پيمان در ابتداى خلقت روحانى انسان بوده كه بايد تا ابد به آن  اين عهد و و
از چندى مظهر ظهورى را مبعوث  در مقابل حق باری تعالى هر وفادار ماند و

  حيات مقر وۀ شجرۀدر ساي مينمايد تا انسان را به سرمنزل مقصود هدايت كند و
 .مأوى بخشد

گير نفوس مغرور و نافرمانی  ران و نقض عهد و پيمان دامنبارى اين بدبختی و خس
است كه به دست خود خويشتن را از الطاف الهى محروم مينمايند، واال سطوت و 
عظمت ميثاق الهى هميشه پايدار و برقرار است و نفوس مؤمنۀ موقنه در زير سايۀ 

) ۶۴، ص۲، جكنز اسرار(حضرت عبدالبهاء .  یابند اش منزل و مقر می گسترده
در ظل شجرۀ انيسا در فردوس أعلٰى در بساط موهبت جمال  "... :ميفرمايند

أبهٰى حاضر شديد و خطاب عهد و ميثاق را بجان و دل استماع كرديد و 
 . ..."جام الست را سرمست نوشيديد و بوفاى عهد قيام نموديد 

 لوح مبارک بهاء
 : میفرمایندهمخاطب سور به یند و مینمابهاء ذکر لوح در این سورۀ جلیله قلم اعلٰى

ان یا ایها المسافر قد نزل من قبل للقانتات لوح سمیناه بلوح البهاء و فیه "
ذکر ما ورد علینا بالتلویح انت خذ سواده ثم اذهب به الیهن ثم اقرأ علیهن 

 ."لیتذکرن بما ورد علی الغالم من جنود الشیاطین
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این لوح مبارک  .  به چاپ رسیده است۷ ، جلدآثار قلم اعلٰى در بهاءلوح مبارک 
جان، دختر حاجی اسدالله فرهادی، حرم میرزا هادی فرهادی  خطاب به خاتون

ن در مورد حقانیت و عظمت الرحٰم خطاب به اماءمطالب این لوح عمومًا . است
وفایان و  ه، مظلومیت کبریای آن نفس مقدس، اعمال بیمقام حضرت بهاءالّل

 یحیی ازل و دسائس ناقضین و ناکثین بدخصال مخصوصًادشمنان امرالله و 
عوانان او است که در مقابل آن مؤمنین را راهنما و هدایت به وظائف خود 

 را با سورةالبیانوجه تشابه  در خصوص مطالب مندرجه میتوان بوضوح . مینمایند
      . مالحظه نمودبهاءلوح 

 كل الخير مفهوم 
قدم جل اسمه االعظم خطاب به حامل این لوح که در  جمال سورةالبیاندر ابتدای 

و قام تلقاء العرش ": محضر هیکل مبارک حاضر بوده است چنین میفرمایند
بکل الخیر   و سمع نغماته ربه الرحمن الرحیم و فازمنظر الله العلی األعلٰى

حین الذی هبت علیه نفحات القدس عن رضوان الله العلی المقتدر العزیز 
 قائم است ، منظرگاه خداوند علی اعلٰى الهى عرشدر محضرس او که  پ"العظیم

 بر او و آهنگ و نغمات خوش الهی را میشنود، بکل خیر فائز شده است چه که
او   در انتهای این لوحًامجدد هيكل أطهر  .وزیده است نفحات قدس رضوان الهی

لک بما فزت بکل فطوبی " : یادآور میفرمایند قوله تعالی را به این مقام عظیم
 " و کنت من الواصلین الخیر و اصله و منبعه

 حضرت لقاء عرفان و  رسیدن بکل الخیر را درٰى فوق قلم أعلۀدر آیات مبارک
 اصل و منبع کل خیر ظهر ظهور او میباشد ذكر نموده كه که همانا لقاء منرحٰم
کت" : در کتاب مستطاب اقدس آمده است قوله تعالی .است ب الله ان اول ما 

مطلع امره الذی کان مقام نفسه فی عالم  علی العباد عرفان مشرق وحیه و
االمر و الخلق من فاز به قد فاز بکل الخیر و الذی منع إنه من اهل الضالل 

 ."و لو یأتی بکل األعمال
ازجمله   . فائز شدن به کل الخیر، به صور مختلفى تبيين شدهۀدر آثار مباركه نحو

 : را ذکر کردیلمیتوان موارد ذ
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) ۱۱۲، ص الواح بعد از کتاب اقدسۀمجموع (سورةالوفالسان حق در  –١
اصل الوفا و هو االیقان بالقلب و االقرار باللسان بما شهد الله " :یفرمایندم

 و من فاز بهذه الشهادة فی تلک لنفسه االعلی بانی انا حی فی افق االبهٰى
 "االیام فقد فاز بکل الخیر

طوبی لمن ": آمده است)۲۶، صرسالۀ تسبیح و تهلیل (صیامبارک  در لوح م–۲
نهی النفس عن الهوی و اتبع ما رقم من قلمک االعلی حبا لجمالک و 

 بر اساس این بیان "طلبا لرضائک انه ممن فاز بکل الخیر و اتبع الهدی
 به اوامر الهی حبا  مبارک، حفظ نفس از هوی و هوس و مشتهیات نفسیه و عمل

 . به مقام فوز بکل الخیر میرساند ه و طلبا لرضائه انسان رالجمال
: جمال قدم میفرمایند) ۸، ص۲، جآثار قلم اعلٰى (عندلیب در لوح مبارک –۳

تا الله من فاز برضائی انه من اهل ملکوتی لیصلی علیه المأل االعلٰى و "... 
.  وماهل مدائن االسماء یشهد بذلک فاطر السماء فی هذا الکتاب المحت

 به استناد این آیۀ "من فاز به فاز بکل الخیر و الذی منع انه من اهل التابوت
همچنین .  ه فوز بکل خیر را مشروط برضای خود میفرمایندمبارکه حضرت بهاءالّل

) ۹۲ص، مجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس (اصل کل الخیردر لوح مبارک 
له و االنقیاد المره و الرضا اصل کل الخیر هو االعتماد علی ال": میفرمایند
 "بمرضاته

 : میفرمایندال اقدس ابهٰىجم) ۴۷، ص۱، جآثار قلم اعلٰى (سورۀ هیکل در –۴
لو تحب ان تحمل ثقل الملک ان احمله لنصرة امر ربک تعالی هذا "

 طبق اين بيان "المقام الذی من فاز به فاز بکل الخیر من لدن علیم حکیم
نصرت امر الهی در آثار بهائی به .  امر الهی استمقدس فوز بکل خیر در نصرت

اخالق ه ق بمر یزدان همانا تخّل برای مثال نصرت ا .مفاهیم مختلفه آمده است
 :جمال قدم میفرمایند.   مرضیه بوده تا آنکه انسان از سائرین ممتاز باشدۀراضی

به این   .بگو امروز نصرت و خدمت به اخالق و اعمال طیبه بوده و هست"
ر الله هو نصرتکم ثم اعلموا بان نص" :نیز و " .جنود باید نصرت نمود

 و ایضا به معنای انقطاع "انفسکم بحث تکونن ممتازا عن کل من فی الملک
 بلغ القول الی الذین هم آمنوا ثم "): ۲۸، ص۳، جالحکمة لئالی(است 
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  علمهم بنصر الذی کان عند الله محبوبا و هو االنقطاع عن کل من فی
کان فی االرض مشهودا  " الملک و عن کل ما 

من فاز ": جمال قدم میفرمایند) ۶۸، ص۳، جالحکمة لئالی(درلوحی دیگر  –۵
ه بذکره و کان ثابتا فی حبه انه فاز بکل الخیر کذلک قدر من لدی الّل

 در این مقام قلم اعلٰى فوز بکل الخیر را در ذکر الهی و ثبوت و "العزیز الودود
 .محبت حق میداننداستقامت بر

): ۸۶، ص۲، جالحکمة لئالی( در مقامی دیگر لسان حق به این کلمات جاری –۶
یا محبوبی ان الشهادة فی سبیلک کانت امل انبیائک و امنائک،  اشهد"

یا : قد نطق بذلک نقطة البیان الذی استشهد فی سبیلک، قال و قوله الحق
یلک و ما تمنیت اال بقیةالله قد فدیت بکلی لک و رضیت السب فی سب

إن الذی فاز بهذا المقام االعلی االعلٰى إنه فاز بکل . القتل فی محبتک
 در این بیان شهادت در راه محبوب حقیقی را  "الخیر فی اآلخرة و االولی

 .اند جهان دانسته  كل الخير در دو رسیدن به وسیلۀ
من "): ۱۸، ص۱ج، الحکمة لئالی(ه در جاى ديگر میفرمایند  حضرت بهاءالّل–۷

این عبودیت را حضرت  و" فاز بالعبودیة لله الحق انه فاز بکل الخیر
 ):۲۷۸، صحدیقۀ عرفان( چنین توصيف مينمايند عبدالبهاء، مثل اعالی عبودیت،

در عبودیت آستان مقدس با عبدالبهاء شریک و سهیم گردید زیرا نزد او "
ی عبودیت درگاه بان و افسر جهان پادشاهی آستان مقدس است دیهیم

جمال قدم و این عبودیت نشر نفحات است و اقامۀ بینات است و مشاهدۀ 
آیات واضحات است و تفسیر کلمات است و ترویج بشارات است و کشف 
سبحات است و خرق حجبات اهل احتجاب است و تبلیغ امر مالک اسماء 

 ."و صفات است
 عوالم معنوی و روحانی  رسیدن به اين مقام و فوز بکل الخیر نه فقط در–۸

میباشد بلکه در عالم جسمانی و مادی نیز مقدر شده است، چنانچه حضرت 
 الحیاء الذین ما استنشقوا رائحة"): ۷۳، ص۱، جمکاتیب(عبدالبهاء میفرمایند 

کانوا غالبین من حیث الروح  و ترکوا النهی و تمسکوا بالهوی و لکن لما 
 ائهم بقدرة بارئهم الن الله کذلک سیغلبون من حیث الجسد علی اعد
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جعل کل الخیر الحبائه فی کل عالم من العوالم حتی فی عالم الجسم و 
   "الذکر

 نصائح و ارشادات
ن به اهل  شامل مواعظ و ارشادات جمال رحٰملبیانقسمت اعظم سورۀ مبارکۀ ا

 ى ميشودع و در اين قسمت سبیان و همچنین مؤمنین و ثابتین بر عهد و پیمان است
 .ترين آنها اشاره شود به مهم
  تبلیغ امر حضرت یزدان )الف

ر مؤمنین را به امر مهم تبلیغ یادآورشده میفرمایند که تبلیغ در این  مکّرقلم اعلٰى
امرالله الن الله کتب  قل یا مأل البهاء بلغو" :ظهور به بیان است، زیرا میفرمایند

ا لن یقبل اال بعد عرفان لکل نفس تبلیغ امره و جعله افضل االعمال النه
و قدر التبلیغ بالبیان ال بدونه کذلک نزل االمر  . الله المهیمن العزیز القدیر

ده است که نام این سوره شاید از این باب بو  و"الله العلی الحکیم من جبروت
 نفوذ کلمات و آیات حق است که بیان آن ۀ زیرا قو، اطالق نمودندسورةالبیانرا 

ال تجادلوا للدنیا  ":و همچنین میفرمایند . ستمع را منقلب میکندجان و وجدان م
و ما قدر فیها باحد الن الله ترکها الهلها و ما اراد منها اال قلوب العباد و 

 .." .انها یسخر بجنود الوحی و البیان
 ،لغ و مهارتهای الزمه هدايت نمودههيكل أطهر در مورد خصوصیات امر تبلیغ و مب

بلغ امر " :ای این سورۀ کریمه به مخاطب لوح امر میفرمایند کهدر همان ابتد
کل من فی السموات و االرض ان وجدت مقبال فاظهر علیه  موالک الی

ه ربک فیما القاک الروح و کن من المقبلین و ان وجدت لئالی حکمة اللّ
ه الحق من تا اللّ . ه ربک و رب العالمینمعرضا فاعرض عنه فتوکل علی اللّ

 شفتاه فی ذکر اسم ربه لینزل علیه جنود الوحی عن مشرق اسمی یفتح
 بصحائف من النور و کذلک  االعلٰىحکیم العلیم و ینزلن علیه اهل مألال

 ."قدر فی جبروت االمر من لدن عزیز قدیر
 یت زنده و اورگانیک که أصول ومباده در این ظهور اعظم امری اسچون امرالّل

كيد نموده  خود بيان وۀه در آثار مبارک را حضرت بهاءالّل آنۀاساسي  اند  تصريح و تأ
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 بر حسب مقتضيات زمانه صورت ميگيرد، یآن به نحوى تدريج یق و تجّلو تحقّ
 تبلیغ و خصائص و ۀ شویم که تمام آنچه در مورد فریضیادآور است لذا مناسب

العدل  ز بیتنی میشود، امروزه البیان ذکرلغ و مهارتهای الزمه از متن سورةمب صفات
ر و تشویق میفرمایند تا با ه و متذکّمتنبّ  ما را به آن خصائصدًااعظم الهی مجّد
مهارتهای الزمه برای تبلیغ و رشد جامعه را  های مؤسسات آموزشی شرکت در دوره

تأمین شود   اجراء درآوريم تا پیشبرد دو جریان توسعه و تحکیمۀبه مرحل فرا گیریم و
   .فائز شويم) كل الخير(كل به  یه بر روی زمین تأسیس گردد وبالمآل مدنیت اله و

 باید مطالب زیر را در امر تبلیغ سورةالبیاناستناد به آیات فوق و دیگر آیات با 
 : مورد توجه قرار داد

قل یا مأل البهاء بلغوا ": ای است بر هر مؤمن، زیرا که میفرمایند  تبلیغ فریضه–۱
 لن  ل نفس تبلیغ امره و جعله افضل االعمال النهاامر الله الن الله کتب لک

همچنین در لوح عندلیب " یقبل اال بعد عرفان الله المهیمن العزیز القدیر
حکم تبلیغ از سماء امر ": میفرمایند) ۱۱، صاقتدارات و چند لوح دیگر(

 از پیر و جوان، ، مؤمنین  پس افراد"مخصوص کل نازل یعنی کل بآن مأمورند
 .  هر یک در قبال حق مسئول هستند که وظیفۀ تبلیغ را انجام دهند،زن و مرد

بلغ ": ابالغ شود  کلمةالله باید به جمیع و بدون استثناء به تمام بندگان حق–۲
     "کل من فی السموات و االرض امر موالک الی

او را از لئالی مخزونه در آیات الهی   در حین ابالغ اگر مستمع را مقبل یافتیم–۳
مند نمائیم و اگر گوش شنوا نیافتیم او را بحال خود گذاریم و توکّل بر حق  بهره

و ان وجدت معرضا فاعرض عنه فتوکل علی الله  "نمائیم، چنانچه آمده است
امر و (لسان عظمت نیز توضیح میفرمایند   در این خصوص"ربک و رب العالمین

کلمه و یا جوهری اس): "۴۷۳، ص۳، جخلق ت که دون شما از اگر نزد شما 
اگر قبول شد و اثر .  آن محروم بلسان محبت و شفقت القاء نمائید و بنمائید

نمود مقصود حاصل و اال او را به او واگذارید و در بارۀ او دعا نمائید نه 
 ".جفا
 و نیز مؤمنین را یادآور فرمودند که مبادا امر تبلیغ به مجادله و محاربه رسد –۴
 انشاءالله ": حضرت بهاءالله در لوحی میفرمایند."  مع نفسایاکم ان تحاربوا "
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کمال خلق تبلیغ فرمائید نزاع و جدال و محاربه و منازعه و فساد .  با 
 ." جمیعًا در این ظهور اعظم نهی شد و هذا من فضله علی االمم

ديگر رعايت حكمت و در نظر گرفتن استعداد و قابليت شخص مقابل و به  –۵
  در لوحی .كردن مطلب تا آنكه بيان در قلب شنونده نافذ و مؤثر باشداندازه بيان 

نصرت حق و تبلیغ امرش به حکمت و ": میفرمایند) ۴۷۱، ص۳، جامر و خلق(
  در ."بیان بوده و خواهد بود و بیان هم به اندازۀ هر نفسی ظاهر شود

سید مهدی  لوحه در خصوص علت و نحوۀ نفوذ بیان، حضرت بهاءالّل
قل ان البیان ": میفرمایند) ۱۲۲، صمجموعۀ الواح بعد از کتاب اقدس( دهجی

جوهر یطلب النفوذ و االعتدال اما النفوذ معلق باللطافة و اللطافة منوط 
بالقلوب الصافیة و اما االعتدال امتزاجه بالحکمة التی نزلناها فی الزبر و 

مؤثر نخواهد بود و یا اسمی بیان نفوذ میطلبد چه اگر نافذ نباشد .  االلواح
نفوذ آن معلق بانفاس طیبه و قلوب صافیه بوده و همچنین اعتدال میطلبد 
چه اگر اعتدال نباشد سامع متحمل نخواهد شد و در اول بر اعراض قیام 

هائی که در زبر و الواح نازل  نماید و اعتدال امتزاج بیان است بحکمت
 ."شده

 بايد.  دام جاذب تأئيدات الهيه است تأیيد طائف حول مبلغين است و نفس اق–۶
 مشغول شویم تا اينكه در حین تبلیغ به ذکر حق و آیات او و ذكر اسم أعظم

تا الله الحق من ": میفرمایند در اين سوره.   شامل حال شودتأییدات مأل اعلٰى
ه در حضرت بهاءاللّ(" یفتح شفتاه فی ذکر اسم ربه لینزل علیه جنود الوحی

 ) ۱۵۳، ص۱، جکنز اسرار خواندند، "ذکر اسم رب"اح خود را به بسیاری از الو
باید خود   مبلّغمثالً در بدايت.   اتّخاذ روشهائى كه ضامن موفقيت تبليغ باشد–۷

آراسته بصفات رحمانی و کماالت الهیه باشد و آنچه را که بر زبان میراند خود 
من اراد ان یبلغ امر و منکم ": در این سورۀ جلیله آمده است.  عامل آن باشد

مواله فلینبغی له بان یبلغ اوال نفسه ثم یبلغ الناس لیجذب قوله قلوب 
 و حضرت "السامعین و من دون ذلک لن یؤثر قوله فی افئدة الطالبین

 و اما اصول التبلیغ "میفرمایند ) ۱۰۴، ص۱ج (مکاتیب مبارکهعبدالبهاء در 
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 و االَخالق الرحمانیة و البیان و اعلمی أن التبلیغ إنما باالعمال الملکوتیة
 "یجب أن اعماله و افعاله تشهد بصدق اقواله

جمال قدم در این لوح اشاره میفرمایند به نفوسی که خود عامل به اوامر و احکام 
افتد كه بیان آنها در حین تبلیغ مؤثر واقع  الهی نیستند ولیکن گاهی اتفاق مى

ه مکنون و مخزون است، ت که در کلمةالّلایس آن فقط به علت قوۀ نافذه.  میشود
ایاکم یا قوم ال تکونن من الذین یأمرون الناس بالبر و ": ه میفرمایندچچنان

  ینسون انفسهم اولئک یکذبهم کلما یخرج من افواههم ثم حقایق االشیاء
و ان یؤثر قول هؤالء فی احد هذا لم یکن منهم بل .  ثم مالئکة المقربین
ه کمثل السراج و مثلهم عندالّل.  ات من لدن مقتدر حکیمبما قدر فی الکلم

این  " یستضیئ منه العباد و هو یحترق فی نفسه و یکون من المحترقین
كيددمطلب بر اهمیت بخاطر سپردن آثار الهی و استفاده از آن   ر حین تبلیغ تأ

باید ": میفرمایند) ۴۷۰، ص۳، جامر و خلق(ميكند، چنانچه در بيانى دیگر 
س مقدّسه تفکّر و تدبّر نمایند در کیفیت تبلیغ و از کتب بدیعۀ الهیه در نفو

به آیات الهی ناطق شوند که .  هر مقامی آیاتی و کلماتی حفظ نمایند
 ." اوست اکسیر اعظم و طلسم اکبر افخم که سامع را مجال توقف نماند

  فضائل اخالقی )ب
ترین  ترین و اساسی  از بنیادی أخالقی و قضایای مرتبط به آن یکییأصول و مباد

در متن  .  اين ظهور أعظم مطرح شده استۀطالبی است که در آثار طلعات مقدسم
اين سفر كريم اشاره به بعضى فضائل و خصوصيات أخالق بهائى شده است كه 

 :به آن اشاره ميشود مختصرًا
  عبودیت–١
الرحمة علی قم علی عبودیة الصرفة الن بها یثبت امرالله ربک و تنزل "

 ..."العالمین 
 و حالوتها لن یبدلها بشیئ عما خلق بین السموات و من وجد لذة العبودیة"

االرضین و بها تستضئ وجوهکم و تطهر صدورکم و تقدس انفسکم و تعلوا 
در بیان معنای عبودیت حضرت عبدالبهاء میفرمایند   "العالمین آثارکم بین

  معنی عبودیت محضه آنکه نزد آن از جمله"): ۷، ص۳، جمائدۀ آسمانی(
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ت د به آن مشّیارادۀ مطلقه جز تسلیم و رضا نخواهیم و غیر توکّل و اعتما
 عوالم غیب و شهود تغییر ۀ چه بسعی و اهتمام قوانین کلی،محیطه نجوئیم

که جمال قدم در سورةالبیان توضیح  طوری این عبودیت همان و نتائج "نیابد
ان، نزول رحمت پروردگار بر جهانیان، نورانیت وجوه، اند ثبوت امر یزد فرموده

 .طهارت صدور، تقدیس نفوس و ظهور و تعالی خدمات و اعمال مؤمنین است
 كمك محتاجين انفاق بر فقراء و و شکرگذاری –٢

و ال تحرموا الفقراء عما اتاکم الله من فضله  ":جمال قدم در اين لوح ميفرمايند
ان یا مأل االغنیاء ان رأیتم من فقیر ذی "، "ا انفقواو انه یجزی المنفقین ضعف م

متربة ال تفروا عنه ثم اقعدوا معه استفسروا منه عما رشح علیه من رشحات ابحر 
 و یصلین علیکم و  االعلٰىله فی تلک الحالة یشهدنکم اهل مألالقضاء تا ال

ول در بیان ا" یستغفرن لکم و یذکرنکم و یمجدنکم بالسن مقدس طاهر فصیح
 بندگان خود را به انفاق و مساعدت فقراء امر ، منجی امم،جمال قدم

برار  کنند دو و وعده میفرمایند که جزای نفوسی که انفاق می مینماید
در بیان دوم به توضیح اصل مواسات اجتماعی و راه و روش  خواهد بود و

لف و تقارب طبقات مختلف جامعه و مراعات أفت و تأایجاد محبت و ر
 از او ،پردازند که اگر چنانچه فقیری محتاج را دیدیم ا و محتاجین میفقر

ابراز  و  بلکه به پای صحبت او بنشینیم و از او دلجوئى نمائيم،دوری نکنیم
آن جهت تشویق و ترغیب  پس از . دردى كرده كمك و مساعدتى نمائيم هم

را بیان عمل  آنی مترتبه بر این نتائج یاران برای قیام به چنین فضیلت
 اعلی شاهد اين مواسات اهل مألمیفرمایند که در آن حين و هنگام انجام 

 مشغول و به دعا و ذکر و تمجید آن مکالمه و دلجوئی خواهند بود و بر
 .طلب استغفار برای او خواهند نمود

و ان استجارکم احد من المؤمنین و کنتم مستطیعا " :همچنین میفرمایند
   ..."ا اراد لیجرکم الله فی ظلل رحمته تحرموه عمفآجروه و ال 

همانا بذل  هاى شاكر حقيقى در ارتباط با اين مطلب بايد گفت كه يكى از نشانه
) ۱۸۵، ص۱، جاآلثار بدایع(حضرت عبدالبهاء .  همت و انفاق بر فقراء است

 با آنكه شكر سبب ازدياد نعمت است ولى كمال شكر بانفاق  ":ميفرمايند
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فاق أعظم مقامات، اينست كه ميفرمايد لن تنالوا البر حتى است و مقام ان
 :ميفرمايند) ۱۰۱، ص۵، ج عرفانۀسفين( و جمال قدم ..."تنفقوا مما تحبون 

و در سورةالبيان مؤمنين را دعوت " كن فى النعمة منفقا و فى فقدها شاكرا"
ا ثم اشکروه و کونو"، "و کن من الشاکرین"به شكرگذارى نموده ميفرمايند 

 "من الشاکرین
 دالورى  اكتساب شجاعت وۀنحو هراس و  دوری از بيم و–٣
و کن من الذین ال یحزنهم ضوضاء "، "ان وجدت نفسک وحیدا ال تحزن و"

ميدانيم كه ترس يكى ..."  قل یا عبد ایاک ان ال تجزع فی نفسک"، "الناس
 فرار و  واين صفت باعث حفظ انسا ن يا غرائز انسانى است و وجود از صفات و

يا تقيه  در اديان گذشته كتمان عقيده و  .ى مقابله با مواقع خطر استگا آمادي
ع اهل  ولى در اين دور بدي،دورى از دست دشمنان معمول بود جهت حفظ جان و

به استقامت و ثبات مانند جبل راسخ دعوت  اند و بهاء از اين روش ممنوع شده
را يارى ميدهند كه چگونه ميتوان صفت  احضرت عبدالبهاء در بيانى م  .اند شده

تا توانيد در توجه به " :خوف را به شجاعت فطرى تبديل كنيم جبلى ترس و
 ." معنوى بجوئيدۀفزائيد تا شجاعت فطرى يابيد و قوملكوت بي

 
توانيم جميع مسائل و دقائق أخالقى  بديهى است كه در اين اوراق محدود نمى

از اين جهت از   .تدقيق قرار دهيم مورد بررسى ومذكوره در اين لوح مبارك را 
اين   در بحر ذخارًاايشان دعوت ميشودكه شخص عذر خواسته از یخوانندگان گرام

 . شاهوار را به دست آرندیغور نمايند ولئال سفر منيع غوص و
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