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 عليا اهل ناسوت انشاء را كوثر ٴ را كه به كلمه̍يالور يحمد مول
 الهي ٴروح حيوان و كوثر زندگاني از كلمه.  عرفان عطا فرمود
.   سرمديةاوست معطي زندگاني ابدي و حيو.  جاري بوده و هست

 از براي نفسي كه عرفش را يافت و به شطرش شتافت به يطوب
و زخارف آن او را از شأني كه اسباب روزگار و نعمت و ثروت 

الخالق  جلّ.  اراده باز نداشت، به قدرت كامله اقبال نمود و بياشاميد
المعطي، از يك كلمه مائدة سمائي و نعمت حقيقي  الموجد و جلّ و جلّ

 نيسان هبه مثاب.  كه عرفان نفس حقّ جلّ جالله است عطا فرمود
 حكمت و ربيع رحماني بر اراضي قلوب موحدين و مخلصين امطار

بيان مبذول داشت تا كلّ فائز شوند به ثمرات وجود خود و آگاه 
.  اند  ظهور آمدهٴگردند بر آنچه مخصوص آن از عدم به عرصه

اين فضل را ادراك عالم تحديد ننمايد و اقالم امم قادر بر احصا 
  .نباشد

  ۲۹۱حضرت بهاءاللّه، آيات الهی،  جلد دوم، ص 
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  پيشگفتار
 

   ماج بحرالعرفانبسم الذّي به
  

ای به این  ای غرب توصیهه در توقیعی خطاب به یکی از احّبحضرت ولیّ امرالّل
ثر واقع شدن تبلیغ امر الهی نیازمند آنیم که اوضاع ؤبرای م": مضمون میفرمایند

ث و فحص قرار حهان و مشکالتش را با هوشیاری و خردمندانه مورد بجکنونی 
نیاز داریم که در معارف امری معلوماتی بسیار غنی و ما نه تنها به افرادی . دهیم

 بلکه همچنین واجد دانش و اطالعات عمومی جامعی باشند ،عمیق داشته باشند
هان ج امروزی ۀاری پیشوایان جامعجتعالیم بهائی با عقاید و افکار که بتوانند بین 

باید ذهن و به عبارت دیگر ما بهائیان . ارتباط منطقی و ثمربخشی ایجاد نمایند
که  ی راز نمائیم که قادر باشیم حقایقفکرمان را آنچنان با معارف و معلومات مجّه

شن و کرده رو در امر بهائی وجود دارد برای دیگران و بخصوص طبقات تحصیل
  ۱".مبرهن سازیم

 
ساختن موجبات اجرای آن از  کردن از این راهنمائی و فراهم تشویق و ترویج پیروی

بدین لحاظ . ی مجمع عرفان و اقدامات و خدمات تبعی آنستهای اصل هدف
 و عمیق و تحلیلی در آثار ممنظّهای  ه و تمرکز مجمع عرفان معطوف به بررسیتوجّ
های دینی و  نحله  سایر ادیان و مطالعات تطبیقی درۀسدّق بهائی و کتب مۀمبارک

امر بهائی سفی و عرفانی و مشارب فکری در جهان امروزی از منظر لمکاتب ف
های  ساله در اروپا و در آمریکای شمالی به زبان جلسات مجمع عرفان همه. است

دادن   فارسی و انگلیسی و آلمانی تشکیل میشود و فرصتی است برای ارائه
گیرد و بحث و  الذکر انجام می مواضیع و مسائل فوق ۀهائی که در زمین پژوهش

 تخبی از مقاالت تحقیقی که در مجمعدر هر سال من.  آن تحقیقاتۀمذاکره در بار

                                                 
 . مرقوم شده است احباء  که از طرف حضرت ولی امراللّه به یکی از افراد۱۹۴۹ جوالی  ۲۵نامۀ مورخ  ١



    پبشگفتار                                                                                                                             10سفينة عرفان دفتر 

6 

عرفان مطرح شده یا برای انتشار ارسال شده است در سلسله انتشاراتی تحت 
 . طبع و نشر میشودسفینه عرفان عنوان 

 
 در  مطالعۀ تفصیلی و آموزشی یکی از الواح مهم از آثار قلم اعلٰى۲۰۰۶از سال 

 لوح مبارکی که بدین ترتیب نخستین.  قرار گرفته است جلسات مجمع عرفانۀامنبر
 لئالی عرفان  بود که در صدر بخشرضوان العدل مورد مطالعه قرار گرفت لوح

 گلچین عرفان بخش ۀر اولین مقالد آن ۀدر این دفتر درج شده و مضامین عمد
ایست که  سایر مندرجات بخش لئالی عرفان شامل آثار مبارکه. تشریح شده است

 ارسال می سفینه عرفان مرکز جهانی بهائی برای درج در قبالً طبع و نشر نشده و از
 .گردد

 
 ه سوابق و مضامین سه اثر از آثار حضرت نقطگلچین عرفاندر ابتدای بخش 

کبر معرفی االسماء، شرح حدیث کنت کنز، و توقیعات به افتخار خال ا کتاب: اولٰى
 و ات مکنونهکلم از جمله ند اثر از آثار قلم اعلٰىچسپس محتویات . شده است

آثار  در این بخش پژوهش در.  مورد بررسی تحلیلی  قرار گرفته استالبیانةسور
ی ننسا اۀ اساسی در نظام اجتماعی جامعۀ اختصاص به دو  مسئلءحضرت عبدالبها

 و یکی از مصادیق عدل یعنی تعدیل ، که عبارتند از صلح عمومی و عدلددار
از جمله مقاالت . روتمندی و فقر مفرطث یا به عبارت دیگر جلوگیری از ،معیشت

 آغازین دو دیانت ۀدر این بخش معرفی مقدماتی اسناد مربوط به دور هجالب توجّ
شناس شهیر روس، بارون روزن،  بابی و بهائی در مجموعه مدارکی است که شرق

پیترزبورگ نگاهداری  ر سنآوری نموده بود و در آرشیو فرهنگستان علوم د جمع
از  (Lights of `Irfánتری از آن اسناد و مدارک در جلد هشتم   مفصلشرح . میشود

ین متضمن مقاالتی در نگلچین عرفان همچ. آمده است) انتشارات مجمع عرفان
 .  برخی تعالیم اجتماعی امر بهائی استۀبار
 

، "مظهر ظهور الهی" توضیحاتی مربوط به سه مفهوم رشحات عرفان در بخش
 مجمع عرفان از. ئه شده استاار  بهائیۀدر آثار مبارک "بدا"و " خلیج اسماء"
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ها در نج آرقیقی استقبال میکند و برای دحدریافت این گونه شرح و توضیخات ت
 .  عرفان آماده استۀسفین

 
انتشار فهرست مقاالتی که در معرفی آثار مبارکه در نشریات امری درج شده است 

هائی از  خوشه" در ۲۰۰۳تی که تا سال از دفتر نهم سفینه عرفان با انتشار مقاال
آغاز شده و در این دفتر   شاخسار عرفان درج شده در بخش" خرمن ادب و هنر

 .   درج شده ادامه یافته است۲۰۰۶با انتشار مقاالتی که در مجلۀ عندلیب تا سال 
 

پژوهان  انتشارات و اقدامات مجمع عرفان عالوه بر همکاری ارزشمند دانش
 با پشتیبانی و مساعدت کریمانۀ بانیان ییامریکا--تر امور احبای ایرانیگرامی و دف

گذاران این خدمات هستند ادامه یافته  که پایه" صندوق یادبود حاج مهدی ارجمند"
 ممتازی نینورالدّو از کمکهای اهدائی مستمر به یادبود متصاعدین الی اللّه جناب 

مهشید درخشان خانم انۀ دکتر ناصر و و سرکار نادیا خانم سعادت و تبرّعات کریم
امید است این گونه .  مند شده است مهین ضیائی بهرهدکتر و دکتر فوأد و 

مساعدتهای مادّی و معنوی از جانب دیگر یاران گرامی روزبروز افزایش یابد و 
  .سبب توسعه و تنوّع بیشتری در خدمات و اقدامات مجمع عرفان شود
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  ياز آثار قلم اعل
  

  هذا ِرضواُن العدِل 
   منيع  عزٍّ باثماِرُهه الّلَنقد َظَهَر بالفضِل و زّي

  
   الحکيْم العادِلِه الّلبسِم

  
هٰذا لوٌح فيِه َبَعَث الّلُه اسُمُه العادَل و ُنِفَخ ِمنه روُح العدِل فی َهياکِل الخاليِق َاْجَمعين 

اوزوا جت ال َي َو العباِدنفِس َام َوسِهنُف َاحکموا علیٰ َي َو الخالِصالعدِلِلَيقؤَمنَّ کٌل علی 
نا  اسماِئموِسن ُش ِمسًاْم َشعلناَکا َجّن ِاذا االسُما هٰ يْٰنَا.   و قطميريٍرق ن قدِرلیٰعنه َع
 ِکنواِر بَا فی االنشاِءلِقا ُخّم َع األشياِء علیْٰقشِرَتْسَا َفماِء و الّسرِض األ بيَنسنیٰالُح

 هم َون وراِئ َعلَمعون الّظَض َي َوَکلِّ فی ِظاُس الّننَّمِعَتْج َيعلَِّل.   البديعالعزيِز
نا و  عدِل مبدَءلناَکَعا َجّنٰسم ِاذا اِال يا هْٰنَا.  نير الُمِس المقّدَکنواِرن َا ِمروَننِوَتْسَي
نا عباَد رازَکِط ِبُنزّي ُن َو عادٍل کلِّ َعدَلِهُرْظ ُنَکبين و ِبقّرنا الُمباِد ِعه بيَنَعرَجَم
  الّلِه يدِیيَنضوع َبن الُخ َعا المقاُم هذَٰکَترَُّغ َيْن َااَکّيسم ِاا اِالا هذٰ يْٰنَا.  قبلينالُم

 ا دونَک بينک و بين مٰ ال فرَقَکا سويٰ مٰلينا کنسبِة ِاَک نسبَتنَّعلم بَافْا.   القديرالمقتدِر
ا لقنٰ َخ العدِل عرِشا علیٰينَٰوَتْسا ِاا لّمّٰنَأل.  رضين و األمواِت بين الّسَقِلا ُخّمَع
 عَضرفعنا َب َاَو.   شیء حکيم کلِّ علیَٰک ربُّ کاَنلَکندنا کذٰن ِع ِم بکلمٍةمکناِتالُم

ه ّنل ِاُق.   البديعتعالی العزيُز الُمقتدُرا الُمَنا و َان لدّن ِم فضًال البقآِءلکوِت َملیٰ ِااألسماِء
ما و اّن.  اکرينه الّذباُده ِعُرُکْذا َيّم َع َوَقِل ما ُخن کلِّه َعبحاَن س خلقِهه و بيَن بيَنسبتُةال ِن
ِمن َمشّيِة  ُبِعَثْت ِاّنها َظَهَرت ِمن ِارادِة اّلتی  فی األلواِحُرذَک و ُي بهُبَسْنتی ُي اّلسبَةالّن

اَک َو َارفعنٰاَک خَتصصنٰ َو ْااَکَطفينٰکن ِاّنا إْصلٰو .   بامری المبرم الُمحيطاّلتی ُخِلَقْت
 ِارتفاُع ِاسمَک َنَعَکَان َيْماَک ِاّيٰ.  ا الّلوِح ِلَتشُکَر ربََّک و َتکوَن ِمن الُمنقطعينفی هذٰ

 ما َنرفُع َمن نشاُء بأمٍر ِمن لدّنا ِاّنا ُکّنا ُمقتدرًا علیِٰاّنا .  المينعن الّلِه ربَِّک َو ربِّ العٰ
 فی ًنفِسَک ِاّال َتجّلَی َشمِس َکلمِة ِاألمِر اّلتی ْدَهالَتْش.   ما نريدَنشاُء و حاکمًا علیٰ

فی ذاِتک قدرًة و ال قّوًة و  و الَتشهْد.   َعن افق فِم ارادة ربَِّک الّرحمن الّرحيمَرَقْتَاْش
اِت ربَِّک ِمن َنَسمٰ َتَحّرْک.  الحرکًة و ال سکونًا ِاّال بأمِر الّلِه الَمِلِک العزيز القدير

 َلتکوُن ُمُرَک َقلُم األعلیٰ يْألک کذٰ ال ِبما َتهّب عن شطِر الّنفس و الهویٰیٰالَعلّی األبه
يَّّناُه ِبِطراِزاألسمآِء فی َملکوِت االنشاِء َفلّما ل َاّلذی َزِاّياَک َان َتکوَن ِمْث.  ن العاِملينِم

 المقاِم ِالی قُه َو َرَجَع ِمن َاعلیِٰسِه َو ِاعالِء اسِمِه َکَفَربالّلِه اّلذی َخَلَقُه و َرَز َنْفَنَظَر ِالیٰ
ِاّن األسمآَء هَی ِبمنِزلِة األثواِب ُنَزّيُن ِبها َمن َنشاُء ِمن ِعباِدنا ُقل .  لينَاسفِل الّساِف

  ا ُنشاِوُرَو مٰ.  ُء أمرًا ِمن لُدّنا َو انا المقتدُر الحاکُم العليمَزُع َعّمن َنشاالُمريدين و َنْن
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 أمَر ربَِّک َو ُکن لَک َفاعِرْفاُهم حيَن األعطاِء کذٰاَورنٰا شٰنتزاِع کما مِٰعبادََنا فی اِأل
 َايادی اِألقتداِر لو َانَت ِمن  ُتغَلْقلُب ُقدرُتنا َعن شیٍء َو َلْمالُيْس.   َيقيٍن ُمبينعلیٰ
لِّ حيٍن َو ا َتَجاَوَز َعن حدِّه َيزداُد شأُنه فی ککلُّ اسٌم َعَرَف ربَّه َو مُٰقل .  ارفينالعٰ
ًتقی ِبمرقاِة األنقطاِع َو َيْر.   فی کّل آٍن َشمُس عنايِة رّبِه الغفور الَکريمرُق َعليِهَتْشَيْس
کَی ِاّال َعن موجدِه َو الَينطُق ِاّال بِاذِنه َو الَيَتَحّرُک ِاّال بارادٍة ِمن لَدنه َو  َمقاٍمَلن َيْحِالیٰ

 لناَک فی َنفِسَک بما َجَعٰتِخْر اْفا االسُم َاْنيا هذٰ َاْن.  الحکيُمِانَّه لُهو المقتدُر العادُل العليُم 
 ُشراَع ِک َو ِبهم َنطویَٰعُث ِمنَک َمظاهرًا فی الُمْلَفسوَف َنْب.  َق َعدِلنا بيَن العالمينِرَمْش

 الّظلم َعن ُحو الّلُه آثاَراِت و اَألَرضين ُوِبهم َيْمُسُط بساَط العدِل َبيَن الّسموٰالّظلِم و َنْب
ئَک اّلذيًن َيَتَبّسُم ِبهم َثغُر اولٰ.  اَلَمين بأسمآِء هؤآلِء َبيَن العٰ اآلفاِق اقطاْرالم و ُيَزّيُنالعٰ

ا َعدلی بيَن عبادی و َمطالُع اسمآئی بشيَن برّيتی الوجود ِمن الغيِب و الّشهوِد ُوُهم َمراٰي
لک َقّدرنا األمَر فی هذا الّلوِح  األمر کذٰطُع اَيادُی الّظلِم و ُتَقّوی اعضاَد ُتْقِمو بِه

 لُهم َان ُيزّينوا ا ذلَک االسُم اّنا َجعلناَک زينًة ِللملوِک طوبیٰيَٰان .  المقّدس الَحفيظ
ُکُموا ِبما َحَکَم الّلُه فی ِکتابِه ِدلوا بيَن الّناس بالحقِّ الخالص و َيْحهياَکلُهم ِبَک َو َيْع

 ِذکُرهم َهُر َسلَطَنُتُهم و َيعلْوَسَن ِمنَک و ِبَک َيْظُقّدر َلُهم زينٌة َاْحا مٰ.  الُمحکِم القديِم
َو َمن َجَعَل َنفَسُه َمحرومًا ِمنَک اّنه .  فی ملکوِت الّلِه العزيِز العظيمکُر أسماُئُهم ُوُيْذ

الملوِک َزّينوا يا َمعشَر َان .  اَلمين ُحَرَر العٰاِت َو األرِض َو لو َيلَبُسَعرٌی بيَن َالّسموٰ
 لِک َنأُمُرُکم َفضًال ِمن لدّنا َاقطاُر البالِد َکذٰهاَتضيئ ِمن انواِررؤَسکم باکاليِل العدِل َلَيْس

 َنماِرِق َ̍عليکم يا َمعَشر الّسالطين َفسوَف ُيظِهر الّلُه فی األرِض ملوکًا ُيّتکِئوَن علی
 َخلقی بيَن  انفِسِهم اُولِئَک ِمن ِخَيرِةعلیُٰکموَن  الّناِس َکما َيْحُکموَن بيَنالعدِل َو َيْح

ا قوِم َهياِکَلُکم ِبردآِء الَعدِل َو ِاّنه ُيواِفُق ُکلِّ الّنفوِس لو َانتم َزّيِنوا يٰ.  الَخالئِق َاجَمعين
ِبهِما فی اکثِر األلواِح َلَتکونننَّ ِمن ا نَٰو کذلَک األدُب و اِألنصاُف َو أَمْر.  ارفينِمن العٰ

 َو ِاّنه َفُعها فی اآلخرِة َو االولیٰا َأَمَر نفسًا ِاّال بما هُو َخيٌر لها َو َيْنمِٰاّنه .  اِملينالعٰ
ا  ِبهذِٰاّن الّلَه َقد َتَجّلیٰ.  الٍم خبير َو َعن ِعرفاِن ُکلِّ عٰسِه لَغنیٌّ ِمن َعمِل کلِّ ذيعمٍلِبَنْف

 َو اّلذيَن فازوا ِبه ائوا ِبانواِرِهَتضْٰس ِلّلذيَن ْا َکلِّ األشياِء طوبیٰا الّلوِح علیٰاالسِم فی هذٰ
ذا الّرضواِن َأشجاَر الَعدِل ا ِبأيادِی الُقدرِة فی هٰنَٰغَرْسِاّنا .  ئَک ِمن عباِدنا الُمقّربينُاولٰ

د احدٍة ِباثماِرها َکذلَک ُقِضی األمُر َو الَمرَّاها ِبمياِه الَفضِل َفسوَف َتأتی ُکلُّ وَٰقينَٰو َاْس
ِضرُوا مَأل  َاْح َروائُح اِألقتداِر َاْنا َهبَّْتا َمظاهَر الَعدِل ِاذَٰان يٰ.  َله ِمن َلُدّنا ِاّنا ُکّنا آمِرين

ُتم ِبعلیٍّ ا قوُم ِبایِّ ُحجٍَّة آمْنِاسَئلوا يُٰثمَّ .  ا الّنبآِء األعظِم العظيِم ذّکروُهم ِبهذٰالبياِن ُثمَّ
ا َمعَشر ُثمَّ ِاّتقوا الّلَه يٰا َمَأل الجهالِء ُکم ِبه فی کلِّ األلواِح َفَتبّينوا يَٰوَکَفرُتم ِباّلذی َبشََّر

َمَثَلُکم َکِمثِل .  َاَتّدعوَن األيماَن ِبمبّشری َو َکَفرُتم بنفسی العزيِز الحکيم.  اِفلينالغٰ
 ِالکلمُة  الّلِه َفلّما َظَهرْتاّلذيَنُهم آمنوا ِبيحيی َالّنبّی َاّلذی کاَن َان ُيَبّشَر الّناَس ِبملکوِت

اَدالِعباَد فی ُکلِّ اّلذی ِاّنه نٰبعَد .  توا َعليها َاال لعنُة الّلِه علی الّظالمينَو َاْفَکَفروا بها 
  روحَه ُحّبًا َان َفدیٰ ِمنُهم َو َبّشَرُهم ِبلقآئِه ِالیَٰد َکلمِة الّلِه ِالّنداء َو َاَخَذ َعْهاألّيام ِبعلیٰ
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 َکلمُة األکبُر ِاعترضوا َعليها َو قالوا َفلّما ُشقَّ الّستُر َو َظَهَرْت.   العزيز البديع ِلنفسِه
 لُهم َانفُسُهم ما َجَعَلُهم َمحرومًا ِمن لقآِء لَک َسّوَلْت َکذٰ َعّما َاَمَر ِبه َيحيیٰاَوَزْتِاّنها َتجٰ

 ِبه ابُن ذکرّيا علی َبَت ماَاتیٰا َثَو ِمن الُمشرکين َمن قاَل مٰ.  رّبِهم المقتدِر القديِر
 َيأتَی احٌد َتقّر ُحکُمُه فی البالِد بيَن العباِد َو قبَل اِألستقراِر الَينبغی َاْنا ِاْساألرِض َو مٰ
َغّسَل   َقاَل ِبَاّن َيحيیِٰمنُهم َمْنَو .  َبَر علی الّروِح َو کاَن ِمن الُمعِرضينَتْکَو ِبذلَک ِاْس

َمعون َمقاالِت َکما َتْس.  اِطئيناِشُر َمع الخِٰسُل ِبالّروِح َو ُيعٰاّلذی َظَهَر َيْغالّناَس بالمآِء َو 
 ل َفويٌلَيَتَکلِّموَن ِبما ال َتَکّلَم ِبه َاحٌد ِمن َقْبا َبل  البياِن فی ِتلَک األّياِم َيقولوَن ما قالوَٰاهِل

 إستحيوا َعن جماِل ربُِّکم الّرحمِن بياِن َاْنا َمَأل اليٰ ُقْل.  ِللِّذيَن َيّتَبعوَن هؤآلَء الُمشرکين
ُل ِاّنه اَئُکم ِباسِم َعلیٍّ ِمن َقْبَو اّلذی جٰ.  اّلذی َظَهَر فی ُقطِب اَألکواِن ِبُبرهاٍن الئٍح ُمبين

 َبرُکم ِبنفسی َو ما َتَحّرَک ِاّال ِبحّبی َو ال َتَنفََّس ِاّال ِبذکرِی الَعزيِزَبّشَرُکم ِبلقآئی َو َاْخ
َلها َو ُکلُّ َبهائِه َو َيَضُع کلُّ ذاِت َحمٍل َحْمَلُم ِعنَد ُيْظَبَرُکم ِبَاّن کلِّ ذِی نوٍر  َو َاْخ.البديع

ُکم َو اذا َاَتْت.  َجبروِت َمشّية رّبکم العلیِّ الِعليمذی امانٍة َاماَنَتُه َکذلَک َنَزل اَألمُر ِمن 
تدِر الَقدير  َجماُل الَمحبوِب َعن ُاُفِق أرادِة ربُِّکم الُمْقَرَقَو َاْشالّساعُة حيَن ِغفَلِتُکم َعنها 

 َاَردُتم  َاْن ِبنفسِه ِالیَٰرکُتمُتم بآياتِه َو َاْشعترضُتم َعليِه َو َکَفْرُتم َعنها َو ْاَرْض َاْعُتمَاْن
دِّوا َامَرالّلِه يا قوُم ِاّتقوا الّلَه َو الُتح ُقْل.  ِسفَک َدمِه الُمقّدِس الّطاهِر العزيز المنيِر

.  ِبحدوِد َانفِسکم ِاّنه َيأُمُر کيَف َيشآء بأمٍر ِمن ِعنِده َو ِاّنه َلُهَو الُمهيمُن الُمقتدُر القديُر
تالّلِه ِاّنه َينِطُق فی َصدری َو ُينادی فی روحِی َو َيَتِکّلُم ِبلسانی َو ِاّنه َلهُو اّلذی  ُقْل
 َتالّلِه عزيٌز َعلّی ِبَان اِت َو اَألَرضين ُقْل بيَن الّسموَٰطَقنیْنماِت أمرِه َو َأَسَنَقَظنی ِمن َاْي

ِبالحقِّ َو َهَرنی  الّلَه َاْظکنَّ ِمنُکم ما الَسَمَعُه ُاذُن َاحٍد ِمن قبُل َو لَٰمُعَأکوَن بيَنکم َو أْس
لکوِت ملِک الّسمواِت َو ُبَد ِاّال ِاّياه َو ُاَذّکِرُکم بما ُهو خيٌر َلُکم َعن َمُت ِبَان ال َأْعُأِمْر

کن ِانَّه َهرُت َنفسی بيَن يدِی هؤآلِء األشراِر َو لٰ َاْظاَو لو کاَن األمُر بيدی مٰ.  األرضين
ُظروا ِالّی ِبعيوِنُکم َو ال ِبعيوِن قُوم الَتْنا يٰ.  ُيريدا ُکُم مٰا َيشآُء َو َيْحَعُل مَٰلهُو الُمختاُر َيْف

 يا ُقْل.   األّولين َو اآلخرينَتظهروا ِبخلِق َو لو َتْسنيُکم شٌئ ُيْغ َلْنرؤساِئُکم َتالّلِه الحقِّ
ِرفونی َابدًا  َتْعْنُظروَن ِالّی ِبعيِن ِسوائی َل ِبعينی َألّنکم لو َتْننُظُرا ِالی جماِلیقوُم َفْا

ما ُأناِدی َبينُکم يا قوُم  ُقْل.   اَألمُر فی ألواِح الّلِه الُمقتِدر العزيِز الحکيملَک ُنزَِّلَکذٰ
لَک َضجيجی َو َصريخی َهُد ِبذٰسی بل ِاّنه ُينادی َکيَف َيشآُء ِبنفِسِه ِلعباِده َو َيْشسی ِلَنْفِبَنْف

ِدُر ا ارياُح َمشّيِة الّلِه َهل َتْقِاّن ورقَة اّلتی َاَخَذتهٰ.   لو َانُتم ِمن الُمنصفينُثمَّ َحنيُن َقلبی
َطَقنی ِبالحقِّ َبل ُتَحرُِّکها کيَف َتشآُء َو ِانِّه َلهو الحاکُم  فو اّلذی َاْنَان َتسَتقرِّ فی َنفِسها ال

ا لو َانُتم ِمن قهِٰاّن َحَرَکَتها ُثمَّ ِاهتزاَزها فی َنفِسها َليکوُن شاِهدًا علی ِصْدَو .  ا ُيريدَلمٰ
مِل ِارادِة رّبِه الّرحمِن نُظروا يا قوُم کيَف حاَل ِمزماِر اّلذی َوَقَع َتحَت أناَفْا.  العاِرفين

ُمَت فی ذاِته ال َفَو ربُِّکم العزيِز الَمّناِن َبل َدُر َان َيْصُفُخ فيِه َنَفُس الّسبحاُن َهل َيْقو َيْن
َدَر َهل َتْقَو .  َهُر ِمنُه فنوُن اَأللحاِن کيَف َيشآُء و ِاّنه لهو العزيُز الحاکُم القديرَيْظ
 َنَع األشياَء ِمن َانواِرها  َتْم َتَستطيَع َاْنِق األمِر ِمن غير ضياِء اْولّشمُس َان َتّطلَع َعن افَا
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يا قوُم ِاّن َأصابَع ُقدرِة ربُِّکم  ُقْل.   ِبذلَک کلُّ ُمنصٍف َبصيرَهُدَس الَبهآء َو َيْشال َفو َنْف
ن لدِی الّلِه ربُِّکم َو ا َلم َيُکن ِمن ِعندی َبل ِم َو هذٰا القلَم األعلیٰ ُتحّرُک هذَٰالعلیِّ األبهیٰ

 اّلذی  علیٰ هذآ القلِم اْوَو َانُتم يا َمَأل الُمشرکين أَتعَترضوَن علیٰ.  ربِّ آباِئُکم األّولين
ِاذًا َتبکی .  لين ِفعِلُکم َاهُل َمألَِ العُٰيحرُِّکه ِبسلطاٍن ِمن ِعندِه ُقُل َفويٌل لُکم َقد َتَحيََّر ِمن

سی  َنْفَيِضجُّ حقيقُة الَعدِل فی ُضرِّی و بالِئی َو َتنوُح ِبما َوَرَد علیٰ و سیَعيُن العدِل ِلَنْف
َتبِرکوا ِبتراِب َتِخروا ِبالقياِم فی حضورِی َو َيْس َيْفِمن اّلذينُهم ُخلقوا ِبارادتی َو کانوا َاْن

 ِمن اّلذين َکَفروا ُکونَّ ِاليَکَهَر الَعدِل ِاّنی َالْشا َمْظَان يٰ.  قدِمی المبارِک العزيِز المنيع
سِی فی کلِّ األلواح َو فی لوِح اّلذی َحَفَظَه الّلُه فی َکنائِز َرکوا َبعَد اّلذی ُوِعدوا ِبَنْفَو َاْش

يا قوُم ِاذا َوَردُتم الرِّضواَن  ُقْل.  َمعينُصِر الَخالئِق َاْجِعصمِتِه َو َجَعَله َمحفوظًا َعن َاْب
ِکروَه َو افوا َعن الّلِه َو الُتْنائَح الطيب خُٰتم ِمنه روٰ َوَجْدشقوا ِاْنسَتنُتم َوردًا َفْاَرْکَو َاْد

لو ُيوَجُد ذُو َشمٍّ َلَيِجُد َو .  اِفرينَکروا َو کانوا ِمن الکٰالَتکوُنّن ِمن اّلذينُهم َعَرفوا ُثمَّ َأْن
ا االسم َانُتم هُر هذٰيا َمظا َاْن.  هُر ِمّنی رائحَة الُمقّدِس العزيِز الکريمِمن کلِّ ما َيْظ

ا المقاُم َعن الخضوِع بيَن يدِی ربُِّکم َنَعُکم هذٰ َيْمُتم ِبارادِتی ِاّياُکم َاْنُخِلقُتم ِبامِری َو ُبِعْث
َفُخ فيِه َو ُيْن.  بسلطاٍن عظيمالَعزيُز العّالُم فی يوٍم اّلذی َيأتی الّلُه فی ظٍل ِمن الغماِم 

واِن و ُيَطرُِّز الرِّضواُن ِبأسمی العزيِز المّناِن َو ُيَجّدُد فيِه  َاهِل األکروُح الحيواِن علیٰ
ِانَُّکم .  اِألنساُن ِبِطراِز الّرحمِن َو ُيَزّيُن کلُّ األشيآِء ِبردآِء األسمآِء ِمن َلُدن ُمبدٍع َبديع

يا ُمسمّياِت َأن .  يملک الفضِل العظَنعواَ نفَسُکم ِمن ذُٰتم ِلذلک اليوِم ِاّتقوا الّلَه َو الَتْمُخِلْق
ِطُر َعليُکم  ِاسَرعوا ِالی َشطِر الفضِل َو لو ُتْمالَيُغرَّنَکم األسمآُء يومئٍذ َاْنا االسِم هذٰ

 لَک اليوِم احٌدلُک فی ذٰبروا َاقلِّ ِمن حيِن الَيْم َتْصَسحاُب األمِر َسهاَم القهِر ِاّياُکم َاْن
َقضوا َعهَد ُاوفوا َيا قوُم ِبميثاِق الّلِه َو الَتْن ُقْل.   الحکيمشيئًا َو َاألمُر َيومئٍذ ِلّلِه العزيِز

فَتحوا َفْا ُقْل.   َمحضِر الّلِه المقتدِر العزيِز الَعليِماَهدُتم ِبه فی ذرِّ البقآِء علیٰاّلذی عٰ
اِرَک الّلُه بَٰابصاَرکم َتالّلِه الحقِّ َقد ُبِعَث َيومئٍذ حينئٍذ َو َاتی الّلُه فی ُظلِل الَغماِم َفَت

واِت َو األرِض َوَينوُح َقبائُل اذًا َيفَزُع ُکلُّ َمن فی الّسمٰ.  عُث الُمقتدُر الَعِلیُّ العظيمالُمْب
 و ُشقِّ  ِبسلطاِنِه الُمقتِدر الَعلّی األعلیٰ ُکلُّها ِاّال َمن َاَخَذه َيُد اَألبهیٰ َمِأل اَألعلیٰاهِل

انوا فی ِمرّيٍة َعن َلقآِء الّلِه الَمِلِک ّجاه ِمن َاّلذينهم کِٰحجاُب َبَصرِه ِباصبع الَقضا َو َن
ضَطِرَب کلُّ َتَفَع َعويُل کلِّ شیِء َو ْاَتالّلِه َقد ُبّدَل کلُّ األسماِء َو ِاْر ُقْل.  العزيِز الَجليل

َقَظُهم َعن  الّرحمِن َو َاْيبُِّکمِر َرْط َعن َشاّلتی َهبِّْتاُت الّسبحاِن ُهم َنَفحَٰنفٍس ِاّال اّلذيَن َبَعَثْت
 اآلياِت ألَِنِّ آذاَن الّناِس ا ِلساَن الِقَدم َصرِّْفيٰ َاْن.  الّنوِم َوَطهَّرُهم َعن َدَنس الُمشِرکين

 ادِتک َفَالِق َعليِهم علیٰا ُنزَِّل ِمن سمآِء ِفطَرِتک َو هوآِء ارَٰمعوا مَٰتطيُعوا َان َيْس َيْسَلْن
عِلموا ِبَاّن  يا مَأل األرِض فْاَاْن.  ا لعدٌل ُمبينا ُکنَت َعليِه َو انِّ هذِٰمقداِرِهم فی ذکِر مٰ

ا حًا ِمن هذِٰکن ِاّنا َنُرشُّ َعليُکم َرْش َو لٰصیٰللعدِل َمراتَب و مقاماٍت و معانٍی الُيْح
َل الَعدِل َو  َاْصِبانِِّلموا َفاْع.  َعلُکم ِمن الُمخِلصين الّظلم َو َيْجالبحِر لُيطّهِرُکم َعن َدَنِس

 ِاّنُه  ْلُق.  ارفينِس الّلِه فی َيوِم ظهورِه لو َانُتم ِمن العٰا َيأُمُر ِبِه َمظهُر َنْفَدَئُه هَو مَٰمْب
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اِت َو َزُع َمن فی الّسموَٰلميزاُن الَعدِل بيَن الّسمواِت و اَألَرضين َو ِاّنُه لو يأتی بأمٍر َيْف
 الرَّضيِع ِمن الِفطاِم لو َانُتم  ِاّال َکَفَزِع ِانَّ َفَزَع الَخلِق َلم َيُکْنَو.  ِاّنُه لَعدٌل ُمبيناألرِض 

َتبَشروا َو کانوا ِمن َزعوا َبل ِاْسَلو َاطَّلَع الّناُس باصِل األمِر َلم َيْج.  ِمن الّناِظرين
ا َلم َيُکن ِاّال هذِٰانَّ َارياَح الخريِف لو َتعَری األشجاَر ِمن ِطراِز الرَّبيع  ُقْل.  الّشاِکرين

َو ِمن العدِل ِاعطاَء ُکل ذی .  لک َقّدَر اَألمُر ِمن َلُدن ُمقتدٍر َقديرِلّظهوِر ِطراٍز آَخر کذٰ
ِرفوا ُظروَن فی مظاهِر الوجوِد ال َکما َزَعَم َاکثُر الّناِس ِاذًا َتَفّکروا َلَتْعا َتْنَحقٍّ َحّقَه َکمٰ

َعِدُم َطِرُب ِمنُه َارکاُن الّظلِم َو َتْنُل َاّلذی َتْض ِاّن َعْدُقْل.  َبديعالَمقصوَد َعّما ُنّزل ِمن َقلٍم 
 َشمُس الَبهآِء َرَقْتا الَفجِر إّلذی فيه َاْش ِبهذا الّظهوِر فی هذَٰقواِئُم الشِّرِک َهو األقراُر

َعن ِحصِن الَعدِل و ُکِتَب  ِبِه ِاّنه َقد َخَرَج  َلم ُيؤِمْنَمْنَو .  َعن ُاُفِق الَبقآِء ِبسلطاٍن ُمبين
ِدُل اِت و األرِض َو َيْعَو َمن َيأتی ِبعمِل الّسموٰ.  ِاسُمه ِمن الّظاِلمين فی ألواِح عزٍّ َحفيظ

ِسه َو کاَن  َنْف َظَلَم علیٰ آخِر إّلذی ال آخَر لُه َو َيَتوّقُف فی هذا األمِر ِاّنه َقدبيَن الّناِس ِالیٰ
 َتَحتِجبوا ِمنها  ِبالحقِّ ِاّياُکم َاْنا قوُم َاّياَم الَعدِل َو ِاّنها َقد َاَتْتَتِقبوا يٰ إْرَاْن.  اِلمينِمن الّظٰ

ِل ُثمَّ أحُکموا ِبما َحَکَم الّلُه  يا قوُم َزيِّنوا هياکَلُکم ِبطراِز الَعْدْلاِفلين ُقَو َتکونّن ِمن الغٰ
رًة ِمن المآِء ِبأمِری ِاّنه ِرُب َقْط ُيْش َمنُقْل.  اِوزينفی األلواِح َو الَتکونّن ِمن الُمتجٰ

بَل َعَمَل احٍد ِاّال بان َيکُوَن ُمزّينًا َيْق لخيٌر ِمن ِعبادِة َمن علی األرِض کلِّها َألّن الّلَه َلْن
  ُنّزل ِمنْداُکم فی األلواِح َو ِاّنه َقنٰا قوم ِبما َأَمْر ِاعَملوا يَٰاْن.  اَلمينِبِطراِز ِاذنی بيَن العٰ

َتّد َبَصُره ِمن رائِحة َقميِص ِاسمی َو اّلذی إْر.  َجبروِت الّلِه الُمهيمِن الَعزيِز الَقدير
بَتِعث  َفْاا َقَلَم األعلیٰ  َان يٰ.ادِل الحکيمکلِّ األشيآِء آياِت ربِّه العٰ فی  ِاّنه َيریٰالّرحمِن

َلُه ِل فی َمَلُکوت اِالنشاِء َو ِاّن َعْدَعبَد َاّلذی ُسّمَی ِبالرِّضا َبعَد َنبيِل ِمن َمظاهِر الَعد
 َصريَر قلمم َتِمْع إْسيا عبِد َاْن َاْن.  مواِت َو األرضينُل الّسايماُنه ِبالّلِه َو الُيعاِدُله َعْد

.  األعظِم الَّذی َظَهَر ِبهذا االسِم األقدِم القديماطِیء بحِر  شٰ ُثمَّ إجَتِمع النَّاَس َعلیٰاألعلیٰ
ِعباَد الّرحمن َلئّال َيَتغّيُر وجوُه الِعرفان ِمن َلَطَماِت اشاراِت َمظاِهِر الّشيطاِن أحفظ  َاْن
َسّدًا    ُکْن.ا ُاِمرَت ِمن َلُدن َعزيٍز َجميلِبمٰ ِاعَمل َاْنلک َاَمَرَک َربَُّک الَعزيُز الَمّنان َکذٰ

لک نزل األمُر ِمن  ُحدوِدِهم َکذَٰبيَن َيأجوِج الشِّرِک َو جنوِد الّرحمِن َلئّال َيَتجاَوزوا ِمن
اَک َو َجَعلنٰاَک ِذکرًا ِمن َلُدّنا َبيَن ِعباِدنا َجَعلنِٰاّنا .  َجَبروِت ُحکِم ربَِّک العليِم الحکيم

 ِمن َسهاِم اِألشاراِت و ُتَذکََّرُهم ِبهذا النبأ اّلذی ِمنُه َفَظُهماَلمين ِلَتْحِحصنًا ِلبرّيتنا َبيَن العٰ
 ِاألثماُر ِمن  َأراِضی الکبِر َو َسَقَطْت ِالُوجُوُه َو ُشقَّْت َهياکُل اَألسماِء و ُغيَّرْتْتَطِرَبِاْظ

َت َعن َلَک ِبما َکَسرَت َصَنَم الَوهِم ِبقّوِة َربَِّک َو َنَزْع طوبیٰ.  ُکلِّ َشجٍر مرتفٍع منيع
الی السِم المقّدِس الُمبارِک الُمتعٰالّتقليد َو َزيَّنَتُه ِبردآِء الّتوحيد ِبهذا ِاَهيکِلَک َاثواَب 

وا َبعَد ن َربِِّهم الّرحمن َو َکَفروا ِباّلذی آَمَترضوا َعلیٰ  ُثمَّ َاِعَلم ِبَاّن َمَأل البياِن َأْع.الُمحيط
ِتجبوا َحيَن ُظهورِی ِبشٍئ َعّما ُخلِق َبيَن اُهم فی ُکلِّ اَأللواِح ِبَان الَيْحَاّلذی َوصّينٰ

َتَخَر ِبکتِب  ِاْفَو ِمنُهم َمْناتی َرُء کلمَٰمن َکَفَر ِبَنفسی َو َيْقِمنُهم .  األرضيِناِت و الّسموٰ
  اِت و األرِض ِمن کتِب َاليوم لو َيمُأل کلُّ َمن فی الّسموِٰمن ِقَبلی ِمن َقبُل ُقْل  َنَزَلْتاّلتی
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َکَر ِعند الّلِه َربَِّک َو َربِّ ها َلن ُيْذ ُحّبی ِاّناُت َأمری َو َفَوحاُتَقّيمِة َو َلم َتُهّب ِمنها َنَفحٰ
 فويٌل لُکم يا قوُم ُکّلما ُنزَِّل ِمن َمِلکوِت البياِن ِاّنُه َقد َنَزَل فی ذکِری و ُقْل.  اَلمينالعٰ

ُتم َعهَده َعن ُتم ميثاَق الّلِه و َنَبْذ ُافٌّ َلُکم ِبما َنَقْضُقْل.  اِرفين َانُتم ِمن العٰثنآِئی ِاْن
 يا ِاسمی َقد َبَقيُت َفريدًا بيَن َمِأل َاْن.  ُتم ِالی َمقرِّکم فی اسفِل الّساِفلينِئکم َو َرَجْعَورا

افوا َعِن الّلِه يا قوُم خٰ ْلُق.  سِی المظلوِم الَفريدالبياِن َبعَد اّلذی ما نزل البياُن ِاّال لذکِر َنْف
سی َو ما َکاَن َمحبوُب ا َتَکلََّم ِاّال ِبثنآِء َنْفکِری َومَٰس ِاّال ِبذا َتَنفِّ مٰتالّلِه ِاّن ُنقَطة األولیٰ

ِمنُه ُبِعَث َهياکُل الَعدِل َو عِلم ِبَاّن َاّلذی يا ِاسمی َفْا َاْن.  قلبِه ِاّال َجماِلی الُمشِرق الُمنير
.  آلُء الّظاِلمينسی هؤلک َفَعلوا ِبَنْف َانواُر الَفضِل َنَسَبه الُمشِرکون ِالی الظُّلِم َکذَٰرَقْتَأْش

َک ِلساُن ِبُر ُيْخلکَطِرُب االموُر کذَٰفسوَف ُتبدُِّل َهذه األرُض ِمن ُظلِم هؤآلِء َو َتْض
َهُر الّشيطاِن َو َيمرُّ َعليُکم َمْظ ألواُح الّناِر فی کلِّ البالِد َتِشرْت ِاْنَو َقْد.  صدٍق عليم

ن َوراِئُکم َو َتوجِّهوا ِالی کلمِة الّلِه المحکِم ا َعن َدعوهٰ يا عباَد الّرحمِٰبکتاٍب ِاذًا ُقْل
.  ِزُل ِمن َسمآِء ِعزِّ رفيعا َنَزَل فی َاَزِل اآلزاِل او َيْنِاّنه الُيعاِدُل ِبحرٍف ِمنها مٰ.  البديع
َتجِذبُهم ِمن بدايِع نغماِتی و کلماِتی ُثمَّ ِعبادی َعن َنَفحاِت دونِی ُثمَّ إْس  يا ِاسمی َطّهْرَاْن

لک ِصدوَن َحَرَم ِعّزی َو َبيَت کبرياِئی کذَٰطّيرُهم فی هوآِء قرِبی و ِرضاِئی َلّعَل َيْق
   ُثّم ِامَنعُهم َعن ِسفِک الدِّماِء ِاّنا َقْد.ُنزِّل بالحقِّ َو ِاّنه لتنزيٌل ِمن لدن رّبک الَعلیِّ العليم
اَوزوا َعن ِحصِن األمِر َو خرّيًا َو َتجٰنَهيناُهم فی کلِّ األلواِح ُوُهم ِاّتَخذوا احکاَم الّلِه ُس

 ِل الّشجرِة َو کذلَک کاَن األمُر ِاْنَرَجَع ُضرُّ َاعماِلِهم ِالی َاْصَو .  اِفلينا ِمن الغٰکانوٰ
ئَک َخَرجوا َعن ِدلوَن َو ُيحاِربوَن َمع الّناِس اولٰاِاّن الَّذين ُيجٰ.  اِمعينَانَت ِمن الّسٰ
ُتشِهُدا فی سبيِل َو الَّذينُهم ِاْس.  نوا ِمن الّظاِلمين فی الواِح عزِّ حفيظِل َو کاِرضواِن الَعد

ا  ِبحيُث مٰرًةئَک ِمن أعلی الخلِق َو کانوا َان َيذُکروا الّلَه َجْهالّلِه فی هذِه األّياِم اولٰ
  َو فی .وا ِمن الفاِئزينانِهدوا َو کُٰتْش ِاْساِرئُهم ِالی َاْنَمَنَعُهم ِکثرُة األعداِء َعن ذکِر الّلِه بٰ

لَک ُقضی األمُر  کلُّها ِبراياِت األمِر کذُٰهم َقبائُل َمِأل األعلیَٰتقَبلْتحيِن ِارتقاِء ارواِحهم ِاْس
َت َاشجاَر الَعدِل فی ا ِالهی َو سّيدی َانَت َالَّذی َغَرْسيٰ ُقْل.  ِبالحقِّ ِمن َلُدن ُمقَتدٍر حکيم
ِالهی ِمن َعواِصِف القضاِء َو َقواِصِف ا يا حَفظهٰ ِاذًا َفْارضواِن َامِرَک َو ِحکَمِتَک

ا الهی ُکن يَٰتَفَع ِبَاغصاِنها َو َافناِنها فی ظلِّ َفضِلَک َو ِجواِر َرحَمِتَک ُثمَّ َاْسالبالِء ِلَتْر
 ما لیٰفی ظلِّ اوراِقها ِمن اصفياِء َخلِقَک َو الُمقّربيَن ِمن عباِدَک َو اّنَک َانَت الُمقتدُر ع

ِعندنا َو قدرٍة ِمن نا ِرضواَن الَعدِل ِبقّوٍة ِمن ِاّنا َخَلْق.  تشاُء َو ِاّنَک َانَت الغفوُر الّرحيم
 فی ظلِّ اوراِقها ِاذًا ُذق ِمن اثماِرها ُثمَّ إسترْح.  َلُدّنا َو َارسلناه ِاليَک ِبفواکِه ِعزٍّ َبديع
ُکَر َربَِّک َو ا الّنعمَة َعليَک ِلَتْشَممنٰلَک ُاْتبذَو .  ِلتکوَن َمحفوظًا ِمن ناِر الُمشرکين

 .اَلمينالحمُد لّلِه ربِّ العَٰو .  اِکينتکوَن ِمن الّشٰ
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 هواللّه المستعان
بسا اشجار که باثمار بدیعۀ الهیه تزیین یابد و ما در تحت تراب مسجون باشیم و 

وجوده از دیدنش چه مقدار از ریاض خرّم که در ارض ظاهر شود و این ابصار م
.  بسا طیور که بر افنان اشجار بتغنّی آیند و این آذان از استماعش محروم.  ممنوع

در .  رد و از ذکراللّه و ثنای او غافل نشدم معدوده را غنیمت شملذا باید این ایّا
جمیع احوال پناه بخدا برده و مراقب بوده که مباد بهمسات شیطان از نفحات 

 نما که باخالق حسنه و افعال محموده بین بریّه ظاهر   سعی.ن محروم مانیرحٰم
شوی و از تو نسایم تقدیس و انقطاع بوزد، که شاید قلوب مردگان از مؤانست و 
مجالستت بحیات ابدی فائز شوند و بکوثر تسلیم و رضا مرزوق گردند، اگرچه 

 که نفسی چنانچه در جمیع احوال نصیحت نمودیم.  جاهل را پند عاقل ثمر نبخشد
متعرّض نفسی نشود، از زمان توقّف در عراق تا حین ناس را از شهوات نفسانیّه و 

لک عامل شدند آنچه را که در جمیع ٰذ مجادله و محاربه مع بریّه منع نمودیم، مع
اوراق و الواح ممنوع بوده و ضّر اعمال جهّال باین عبد مسجون راجع شده و 

اند حال خود را بلباس زهد جلوه  کب بودهنفوسیکه کلّ اعمال شنیعه را مرت
  اینست که در .اند اند باین عبد نسبت داده اند و جمیع آنچه را عامل شده داده

کتب قبل نازل شده که ذیاب بلباس اغنام ظاهر شوند و بفریب ناس مشغول 
ذکرش را .  باری در جمیع احوال بحّق ناظر باش و از دونش منقطع.  گردند

امانت حبّش را بخائن و سارق منما و در کمال حفظ محفوظش غنیمت دان و 
در کلّ حین شکر نما که هجرت بوصل تبدیل شد و بعدت بقرب و .  دار

 .علیکوالرّوح .  اللّه در ایّامی که اکثری محجوبند فائز شدی بعرفان
 

 جناب کلیم علیه بهاءاللّه
 بنام خداوند بیمانند

که ارجل مضطربین  قیامیه و بایست بر امراللّه بای کلیم بشنو ندای جمال قدیم را 
بگو ای عباد قسم بمظهر ایجاد و سلطان یوم معاد که .  از قیامت مستقیم شوند

   .اللّه باذن خود استماع نمودید ابداً از احدی استماع نخواهید نمود آنچه از فم
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قا مستور و سالک گردید، قدر ایّام لر شوید ئ الزال در صحراهای آمال سااگرچه
 کلیم.   سالک طایر بودید و در بیدای وهم و عمٰىبوده، چه که کلّ در هوای هوٰى

آفاق چون از افق عراق غایب شد، اکثری به سامری و ما صنعه گرویدند، با آنکه 
از قبل بجمیع امورات بعد اخبار نمودیم، چنانچه در الواح مهاجرت از قلم قدرت 

ایع این ارض را در لوحی که در وشّاش از اصبع مسطور گشته، و همچنین جمیع وق
چه زود نعمت الهیه را تغییر دادند .  قدرت مرقوم شد مذکور آمد فأفّ لمأل البیان

بگو ای عباد هر طیری قادر بر طیران در فضاهای .  لم ادر فی اّی واد هم یسلکون
دونش ممتاز امر الهی را بر خود مشتبه منمائید، چه که امرش از .  ن نهخوش رحٰم

 . با نغمۀ غراب بیدا مشتبه میشودآیا هدیر ورقا و صریر قلم اعلٰى.  و ظاهر و هویدا
جهد نمائید که خلق را حقّ مدانید و او را منزّه از .  ال فو نفس اللّه العلّی األعلٰى

دل بدنیا مبندید .  نور ایّام از ظالم شام بسی واضح و ممتاز است.  ماسوایش دانید
بگو ای عباد در .   فنا توجّه منمائید که حقیقت دنیا بوده و خواهد بودو بشجرۀ

که  ا در ایّامیید، واّلین بقدم ایقان مشی نماایّام افتتان محبوبست که در سبیل رحٰم
کن آن نسیم عّز از رضوان سبحان بوزیدن آید مدّعیان ایمان بسیار خواهند بود، وٰل

ای کلیم عنقریب باری .  کلمۀ فصلیّۀ اخرٰىاعتباری نه و معلّق است بایمان را 
است که اکثری را سقیم مشاهده نمائی و از کأس جحیم مشروب بینی و از جنّة 

انشآءاللّه آنجناب الزال شارب تسنیم بقا و ساقی آن .  النّعیم معرض مالحظه کنی
یّۀ عنداللّه مشهود آیند که شاید کوثر معارف الهیّه را هیاکل فانیه از انامل حبّ

ای کلیم شکر کن .  آنجناب بنوشند و سرمست شده بشطر منزل الست ناظر شوند
حقّ را که بطراز ایمان مزیّن شدی و بمولود جدید مرزوق، و هذا ما اخبرناک به 
من قبل فی الواح عّز حفیظ، و اینست از آنجمله خبری که در ملکوت تقدیر مقدّر 

الواح قبل را مالحظه نما تا درست .  شدشده و بعد از اتمام میقات نازل و ظاهر 
مطّلع شوی و توقن بأنّ عنده علم کلّ شیء و علم الّذی ما اطّلع به احد الّا نفس 
اللّه العلیم الخبیر اگرچه بفضل اللّه موقن بوده و انشآءاللّه خواهی بود فنعم ما لقّبته 

انشآءاللّه در جمیع .  نو کن من الّشاکری و سمّیته و قد قبلنا ما ظهر منک اذاً فاشکر
کند شما را حزنی بیقین بدان که بعد از آن سروری  احیان مسرور باشید و اگر مّس 

  بوده و اگر بعضی باری فضل الهی در بارۀ آنجناب الیعدّ و الیحصٰى.  مقدّر است
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امور نقصی وارد شده، سبب اهمال خود آنجناب بوده در امورات خود و الرّوح و 
 الّذینهم تواصوا بهذا األمر المبرم ٰى من معک و علٰىعلء علیک و العزّ و البهآ

 .المحکم المتین
 فتح

 ءاللّه اجناب حسینعلی علیه به
 

 بسمی المقدّس عن األسمآء
یا من سمّیت باالسمین األعظمین ان استمع ندآء مالک األسمآء انّه ینادیک من 

الوری الملک  نطق فیه مولی المقام الّذی یسجن عکآء و یدعوک الی األفق األعلٰى
 به امراللّه مالک هذا الیوم عللّه رّب العالمین انّا نوصیک و الّذین آمنوا بما یرتف

البدیع قل یا معشر األولیآء تمسّکوا باألمانة و العفّة و الوفآء انّه یأمرکم بما ینفعکم 
عظم و اقبلوا و هو الغفور الکریم البهآء علیک و علی الّذین فازوا بهذا الذّکر األ

 .الی افقه المنیر
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   حضرت عبدالبهاء مكاتيباز 

 
 هواألبهی

ای واقف اسرار، بانگ بانگ الهی است و آهنگ آهنگ رحمانی که از ملکوت 
گوش هوش باز کن تا همدم سروش .  شود  استماع میغیب میرسد و از افق اخفٰى

شود و قلب را که   گردد و اذن واعیه بگشا تا دمساز هاتف ملکوت اعلٰىابهٰى
گاه جمال ذوالجالل است و محفل تجلّی حضرت پروردگار از شئون امکان  جلوه

نیاز انباز گردد و صدر را که مخزن محبّةاللّه  با راز جمال بیپاک و منزّه نما تا 
و معدن معرفةاللّه است بذکر دوست حقیقی و معشوق معنوی منشرح نما تا است 

القدس بینی    لسان را بتبلیغ امراللّه بگشا تا تأیید روح.منبع و معین علم الهی شود
کور دور ظهور اسم این .  و الهامات تتابع سّر األسرار و جمال المختار مشاهده کنی

 فیوضات الهیّه بمثابه سیول است و .  اعظم و جمال قدم روحی ألحبّائه فداست
پایان در وسط  نوار بیبحر بیکران در موجست و ا.  تجلّیات رحمانیّه مانند شموس

 .والبهآء علیک.  هشیار کو هشیار کو بیدار کو بیدار کو.  اوج
 ع ع         

 
 هواللّه

ای بندۀ خدا هر بندگی بندی است و هر عبودیّت کمندی، مگر بندگی درگاه الهی 
این عبودیّت درد را درمان است، و این بندگی زخم را مرهم .  که آزادگیست

دلست، نه بجسم، و فرزانگی بروح است، نه بقوانین سیاسی بآزادگی .  نرحٰم
 باشی و عبد صادق بگوش جمال ابهٰى پس تو از خدا بخواه که بندۀ حلقه.  پُراِسم

 ع ع. اللّه البهآء علیک و علی کلّ ثابت علی میثاقو .  درگاه کبریا
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 هواألبهٰى
 آباد فیض

 الحظه نمایند م األبهٰىبهاءاللّهخان علیه  جناب عبدالکریم
 هواألبهٰى

 اگر عزّت قدیمه خواهی در سبیل الهی ذلّت ای متوسّل و متشبّث بعروۀ وثقٰى
شدیده طلب و اگر سرفرازی در جهان الهی جوئی در عشق و محبّت جمال یزدان 

اگر .  غنای حقیقی طلبی در ظلّ فقر از ما سوی اللّه درآاگر .  سر و جان نثار کن
اگر نورانیّت وجه .  دان آرزو کنی در ظلّ انقطاع بیاساراحت جان و آسایش وج
ر روحانیّت قلب میطلبی بنفحات ریاض اگ.  اللّه مزیّن دار آرزو داری بنور محبّت

سلطنت دو جهان خواهی تمسّک به عهد و میثاق و ایمان و اگر .  ن مهتّز نمارحٰم
البهآء و .  ه قیام کنالّل  جو و بر اعالی کلمةاللّه و نشر نفحاتنپیمان جمال رحٰم

  .علیک
 عبدالبهاء ع    

 
 هواألبهٰى

 ق
  مالحظه نمایند األبهٰىبهاءاللّهجناب محمّدکریم علیه 

 هواألبهٰى
ای ناظر بمنظر اکبر الیوم افق وجود بکوکبی تابان گردد که انوارش اعالء کلمةاللّه 

عش صبح اللّه، مطل و اشراقش نشر نفحات حضرت کبریا، حرارتش نار محبّت
 .ای دوستان الهی و ای یاران معنوی وقت امید است، نومید مشویدپس .  هدٰى

شمعون صفا، یعنی .    زمان رجا و حصول آمال است، مأیوس و مبتال نگردید
.  ، شخص صیّادی بود، و سلمان فارسی شخص دّلالیپطرس اکبر حضرت عیسٰى

پس .  ن کردآیات رحٰمجهانی را مفتون نمود و سلمان جمعی را مظاهر شمعون 
همّت را عظیم و مقاصد را جلیل نمائید تا امکان را از خاور تا باختر روشن و 

 .نورانی نمائید
 عبدالبهاء ع    
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 تهران
  مه تابان باد،الرّئیس پرتو یزدان چراغ انجمن آزادگان، سرور دانایان، الّشیخ

 
شبنم .  خرّمی آوردای یار مهربان آنچه کلک مشکین نگاشت شادمانی بخشید و 

ستایش و نیایش یزدان مهربان را که .  چراغ نبود، پرتو آقتاب بود.  نبود، دریا بود
به آفرینش چنین آرایش بخشید و دلها را چنین آسایش داد و بدانائی آسمانی 
یاران را اختران خاوران کرد و مه تابان فرمود تا پرتو دانائی افروزند و دلها را 

ای یار مهربان پاک یزدان رهبری .  ن رشک گُلزار و چمن نمایندبریزش باران سخ
آن کشور بسیار مستمند بود .  کرد تا کوه و بیابان پیمودی و بشهر نیاکان رو نمودی

تا توانگری مانند آن مهرپرور بشهر درآید و گفتگو فرماید و راه خدا بنماید و 
باید .   سایۀ درخت امید بیاسایدانجمن را براز نهان بیاراید و روزگاری بپاید تا در

زبان بگشائی و داد سخن بدهی، راز پنهان بنمائی، گفتار یزدان بگوئی، دبستان 
های آسمانی بیاموزی، چراغ روشنی افروزی، پردۀ پندار  آسمان بگشائی، نامه

 .همدم جانان بادجانت .  نادانان بسوزی
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  العدل نظري اجمالي در مضامين لوح رضوان

 
 مّد افنانمح

  
العدل از آثار قلم اعلٰى است که در عکا  خطاب به آقا سیّد محمّدرضا  لوح رضوان

آقا میر محمّدعلی .  شهمیرزادی فرزند آقا میر محمّدعلی سنگسری نازل شده است
از صالحان و اولیاء الهی بوده و اگرچه در اواخر ایام حیات مقارن با اظهار امر 

مان نیز فائز شده ولی به علّت کهولت فرصتی دست فیض ای حضرت باب اعظم به
امّا به .  نداده تا بخدمتی قیام نماید و در همان ایام اوّلیه در کربال درگذشته است

برکت اخالص او فرزندان و بسیاری از افراد و ارادتمندان به او به امر بدیع مؤمن 
 یکی  آقا سیّد احمد که . چهار فرزند مشارالیه در تاریخ امر شهرت دارند.  اند شده

دیگری  آقا سیّد ابوالقاسم که او هم در قلعه به .  از شهدای قلعۀ طبرسی است
سه دیگر آقا میر ابوطالب که او هم همراه برادران در قلعه .  شهادت رسیده است

دادهای قلعه یادداشت نموده است و باالخره یبوده و شرح مشاهدات خود را از رو
 سال داشته و لذا حضرت ۱۹که در هنگام وقایع قلعه قریب به  اآقا سیّد محمّدرض

قّدوس او را از حضور در قلعه معاف فرموده و به خدمت و مراقبت مادر محترم 
 .مأمور داشته است

 قلعه در تاریخ امر شهرت دارند و با آنکه جناب بقیةالسیفاین دو برادر به عنوان 
 نبوده مع ذلک تحمّل مشقات در آن آقا سیّد محمّدرضا اصالً در قلعه حاضر

اوقات و مراقبت و مواظبت بازماندگان شهدا در آن ایام پرابتال مشارالیه را به 
   ۱.چنین عنوانی ممتاز داشته است

آقا سیّد محمّدرضا تا دورۀ حضرت عبدالبهاء حیات داشت و از قلم مبارک آثار 
 .ای خطاب به وی صادر فرموده اند مبارکه
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  لوحعنوان
اصطالح عدل .  بدیع است و دریائی مطلب با خود دارد" العدل رضوان"اسم لوح 

که سابقۀ دیرینه در معارف دینی دارد همواره یادآور این نکته است که ایجاد عدل 
هدف دین الهی در روز جزاست و رضوان یا بهشت موعود جائی است که در آن 

.  هماهنگ استقرار عدل استعدل الهی بر همگان شامل است و تحقق رضوان 
بنابراین رضوان عدل همان حقیقت موعود بهشت الهی است که در این لوح تجلّی 

 .نموده است
لوح .   وجود داردعنوان رضوان فقط در عنوان دو لوح از آثار جمال اقدس ابهٰى

 نمودار این حقیقت است که رضوان است که در آن نیز اسم" االقرار رضوان"دیگر 
 . ای از رضوان و رضای الهی است به ظهور الهی نیز جلوهاقرار 

نیز ) العدل قد ظهر بالفضل و زیّنه الله باثمار عّز منیع هذا رضوان(آیۀ افتتاحی لوح 
ها مقدر  مؤیّد همین حقیقت است که همچنان که در بهشت انواع ثمرات و نعمت

 .  استشده در این لوح مبارک نیز تحقق آن اثمار بهشتی حاصل آمده
در اصطالح معارف دینی عدل و فضل دو صفت است که در ضمن اسماء و 

عدل ناظر به احقاق حقّ افراد و .  صفات الهی همواره مذکور و نوعی تقابل دارند
اشیاء به تناسب شایستگی است و فضل بر اساس بخشش و احسان الهی و 

گفت که از همین ابتدا توان  آیا نمی.  پوشی از قابلیت و استعداد افراد است چشم
مظهر مختار الهی به چشم فضل و عطوفت ناظر به مخلوقات به طور کلّی و 

 .ها بطور اخص است انسان
آغاز شده متضمن این حقیقت است که "  الله العادل الحکیم بسم"عنوان لوح که با 

 .عدل با حکمت به معنی علم و احاطه به حقیقت مالزمۀ مستقیم دارد
یات ای از کلمه و کالم الهی است تجلّ دم که در حقیقت جلوهالواح جمال ق

گوناگون دارد، گاهی به لحن الوهی است و زمانی کالم مظهر ظهور است که از آن 
غیب وجدانی حکایت و بیان حقیقت نماید، و باالخره در مواردی نیز حاکی از 

و اظهار نیاز گوید  وار از مطلق ذات خود راز می لحن و شأن عبودیت است و بنده
 .فرماید می
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 مقام عدل
زبان الواح در دور بدیع که همان آیات نازله است ترکیبی بدیع و جلیل از دو زبان 
فارسی و عربی است و برای آنان که به ادبیات اصیل فارسی مسلط هستند مأنوس 

 مطلقًا از قواعد پیچیدۀ زبان عربی و فارسی و الفاظ.  و آشنا و بسیار دلنشین است
 .و لغات نادراالستعمال عاری و فارغ است

آیات نخستین این لوح در بارۀ مقام عدل و اسم عادل است که از اسماء الهی 
.  محسوب و همۀ موجودات در ظلّ او و مستفیض از خورشید تربیت او هستند

اشارات نازله در آیات بعد حاکی از این است که عدل از اسماء الهی است، در 
کلمۀ اله یه است و نباید آن را از ارادۀ صادره از مشیت الهی فارغ و مستقل ظلّ 

کید کالم مبارک بر این است که عدل به امتیاز اختصاص از .  دانست با این همه تأ
این قسمت از لوح اظهار .  سایر صفات ممتاز است و مقام شمول بر عموم دارد

 .عنایت در بارۀ اسم عدل و شئون و مراتب آن دارد
 

 ر اسم عدلمظاه
سپس به مظاهر اسم عدل الهی توجّه فرموده، آنها را به اجرای عدل و اظهار عدل 

فرماید که اسم و عنوان به  فرماید و مظاهر اسماء را به این نکته متذکر می توصیه می
دارد و از  حقّ تعالی هر که را بخواهد به آن آراسته می.  مانند ثوب و لباس است
نماید، و در این مقام اشاره به  انند لباس آن را از او خلع میهرکس که اراده کند م

فرمایند که چون نظر به عنایت حقّ به طراز اسماء آراسته شد در بارۀ مقام  نفسی می
 به اسفل خود به اشتباه افتاد و به خداوند کفر ورزید و لذا از مقام بلند اعلٰى

م و رسم نشده اما بنا بر معارف اگرچه در این مقام تصریح به اس.  گشتازسافلین ب
است و به اعتباری در آن ایام به ) ابلیس(رسد اشاره به شیطان  دینی به نظر می

سپس اظهار عنایت خاص به نفوس ممتازی .  یحیی نیز مربوط خواهد بود میرزا
فرماید که حد خود را بشناسند و از آن تجاوز ننمایند و این نفوس را به این  می

قل کلّ اسم عرف ربّه و ما تجاوز عن حدّه یزداد : "فرماید تجلیل میبیان مبارک 
آن شمس عنایة ربّه الغفور الکریم و   شأنه فی کلّ حین و یستشرق علیه فی کلّ 
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یرتقی بمرقاة االنقطاع الی مقام لن یحکی االّعن موجده و ال ینطق االّ باذنه و ال 
 ..."در العادل العلیم الحکیم یتحرّک االّ بارادة من لدنه و انّه لهو المقت

فسوف نبعث : "فرماید و متعاقبًا به این بشارت پر اشارت عالمیان را مسرور می
منک مظاهراً فی الملک و بهم نطوی شراع الظلم و نبسط بساط العدل بین 

االرضین و بهم یمحوالله آثارالظلم عن العالم و یزیّن اقطار اآلفاق  السموات و
 العالمین اولئک  الذّین یتبسم  بهم تعز الوجود من الغیب و باسماء هوالء بین

الشهود و هم مرایا عدلی بین عبادی و مطالع اسمائی بین بریتّی و بهم تقطع ایادی 
." الظلم و تقوی اعضاداالمر کذلک قدّرنا االمر فی هذا اللوح  المقدّس الحفیظ

رسد  ست ولی بنظر میکه اگرچه ظاهرًا ناظر به عموم صاحبان قدرت و سلطنت ا
بطور تخصیص به نفوس برگزیدۀ الهی یعنی امنای بیت عدل اعظم راجع است که 

 . بطور اجتماع و اجماع مرجعیّت و مرکزیّت الهی دارند
 

 خطاب به ملوک
از آیات بعدی که خطاب به ملوک و سالطین است و یا در بارۀ تمسّک و توجّه 

قام و همچنین ضرورت تذکّر و توجّه به ادب باشد اهمّیّت این م آنان به عدالت می
کید به  ه برای خیر  و نفع الّلاین نکته که اوامرو انصاف معلوم میشود، مخصوصاً تأ

مردم است، وگرنه حقّ جلّ جالله از اعمال انسانی و عرفان و ستایش بشری 
شا خداوند به اسم عادل در این لوح بر همۀ اشیاء جلوه نموده و خو.  نیاز است بی

مجدد در این مقام به توالی عدل و .  به حال آنان که از نور عدل روشنی یافتند
کید و تصریح فرموده است که در این  فضل اشاره شده و مخصوصًا این نکته را تأ

 درختان عدل به دست پروردگار کاشته و با آب ،رضوان، یعنی رضوان امر الهی
انّا غرسنا به "میفرماید   .ر آوردثمری ببا فضل آبیاری میشود تا هریک میوه و

ایادی القدرة فی هذا الرضوان اشجار العدل و اسقیناها بمیاه الفضل فسوف تأتی 
 ".کل واحدة باثمارها
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 خطاب به اهل بیان
آیات متعددی از لوح در بارۀ اهل بیان و امر به مظاهرالعدل و تذکر به آنان که چرا 

و از شناسائی نبأ اعظم عظیم بازماندید ایمان آوردید ) علی(به حضرت نقطه 
باشد و ضمن شرحی مبسوط آنان را به مؤمنان به حضرت یحیی معمدان که از  می

 فرمایند و اعتراضات آنان را محروم شدند تشبیه می) کلمه(شناسائی حضرت مسیح 
فرمایند و سپس آنان را به حقّ و حقیقت هدایت و  با اعتراضات آن گروه تطبیق می

فرمایند و باالخره از وحدت دو ظهور یاد فرموده آنان را به این نکته  مائی میراهن
که حقّ را باید به چشم حقّ دید و جمال الهی را به عین و بصر او شناخت و به 

 و مطلب را چنین بیان ۲دارند این نکته که در کتاب بیان نیز تصریح شده متذکر می
 : فرمایند می

جمالی بعینی النّکم لو تنظرون الّی بعین سوائی لن قل یا قوم فانظروا الی "
کذلک نزّل االمر فی الواح الّل قل یا قوم ما .  ه المقتدر العزیز الحکیمتعرفونی ابدًا 

انادی بینکم بنفسی لنفسی بل انّه ینادی کیف یشاء بنفسه لعباده و یشهد بذلک 
ة التی اخذتها ضجیجی و صریخی ثم حنین قلبی لو انتم من المنصفین اّن ورق

اریاح مشیةالله هل تقدر ان تستقّر فی نفسها ال فو الّذی انطقنی بالحقّ بل تحرّکها 
الحاکم لما یرید و اّن حرکتها ثم اهتزازها فی نفسها لیکون  کیف تشاء و انّه لهو

فانظروا یا قوم کیف حال مزمار الّذی وقع  .  شاهداً علی صدقها لو انتم من العارفین
ل ارادة ربّه الّرحمن و ینفح فیه نفس السبحان هل یقدر ان یصمت فی تحت انام

ذاته ال فو ربّکم العزیز المنّان بل یظهر منه فنون االلحان کیف یشاء و انّه لهو العزیز 
الحاکم القدیر و هل تقدر الشمس ان تطلع عن افق االمر من غیر ضیاء او تستطیع 

 البهاء و یشهد بذلک کلّ منصف بصیر قل ان تمنع االشیاء من انوارها ال فو نفس
یا قوم اّن اصابع قدرة ربّکم العلّی االبهی تحرّک هذا القلم االعلٰى و هذا لم یکن 

آبائکم االوّلینمن عندی بل من لدی الّل  ." ه ربّکم و ربّ 
 

 میزان عدل           
، ۱علٰى، جآثار قلم ا( آیات فوق  یادآور بیانی در لوح مبارک سلطان ایران است

  و جوهر مطلب آنکه حقّ را باید به نفس حقّ، یعنی مظهر ظهور )۶۲–۶۱صص 
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حقّ، شناخت و مالک آن وجود او و کالم و آیات اوست و آیات متعددی در 
سپس به تعریف و .  اند اهمیت یوم ظهور و تجلّیات آن در این قسمت بیان فرموده

عدل و مبدأ آن را اوامر مظهر الهی توضیح مراتب و معانی عدل توجّه فرموده اصل 
ها و ارض ذکر فرموده و  در یوم ظهور مذکور داشته و آن را میزان عدل بین آسمان

العمل افراد را به گریه و شکایت طفلی شیرخوار در هنگام از شیر بازگرفتن  عکس
 اند، زیرا در حقیقت عدل که اعطاء کلّ ذی حقّ حقّه است مانند تشبیه فرموده

.  سازد ی پائیزی است که درختان را برای آرایش جدید بهاری آماده میبادها
سپس اقرار به ظهور شمس بهاء را تحقق عدل به مفهوم عدلی که از آن ارکان ظلم 

و هر آن کس که به این حقیقت .  فرماید شود معرفی می های شرک نابود می و پایه
ه اگر کسی به اعمال مؤمن نشود از ظالمین محسوب است، و نکتۀ مهّم اینک

شایسته قیام نماید و یا به اجرای عدل بین عالمیان قیام نماید، ولی در شناسائی  
ای به امر  امر مبارک توقف نماید، به خویشتن ظلم کرده است، چه که هرکس قطره

مبارکش بنوشد بهتر است که به عبادتی معادل عبادت همگان برخیزد، زیرا 
پذیرد مگر آنکه به طراز اذن و تأیید  دگان را نمیخداوند اعمال احدی از بن

 .حضرتش آراسته باشد
 

 خطاب به آقا سیّد محمّدرضا
شود  در اواخر لوح سیاق بیان مطلب از خطاب عمومی به ذکر خصوصی منتقل می

االعلی فابتعث  ان یا قلم"پردازد که  و به این آیات به ذکر آقا سیّد محمّدرضا می
ضا بعد نبیل من مظاهر العدل فی ملکوت االنشاء و اّن عدله عبد الذی سمّی بالر

الزم به بیان نیست که چه ."  ه و ال یعادله عدل السموات و االرضینایمانه باللّ
انّا جعلناک ذکراً "اظهار عنایتی در بارۀ جناب آقا سیّد محمّدرضا شده است که 

مین لتحفظهم من سهام من لدنا بین عبادنا و جعلناک حصبنا لبریّتنا بین العال
االشارات و تذکرهم بهذا النبأ الّذی منه اضطربت هیاکل االسماء و غیّرت الوجوه 

 ."       و شقّت اراضی الکبر و سقطَت االثمار من کل شجر مرتفع منیع
قسمت اخیر لوح مبارک اکثرًا خطاب به آقا سیّد محمّدرضا و هدایت او به تربیت 

 ثم امنعهم عن "لهی است و مخصوصاً او را به این بیان که مردم و اطاعت از اوامر ا
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ه سخریا و سفک الدماء انّا قد نهنیاهم فی کلّ االلواح و هم اتّخذوا احکام الّل
دارند و متعاقبًا چنین تذکر  متذکر می" تجاوزوا عن حصن االمر و کانوا من الغافلین

س اولئک خرجوا عن ان الّذین یجادلون و یحاربون مع النا"فرماید که  می
کید در نهی ." العدل و کانوا من الظالمین فی الواح عّز حفیظ رضوان این آیات تأ

 . است ریزی شدید از جنگ و خون
 

 خاتمه
انّا خلقنا "ر لوح نیز این آیات نازل شده است که در خاتمه پس از مناجات آخ

واکه عّز بدیع اذاً ذقّ العدل بقوّة من عندنا و قدرة من لدنا و ارسلنا الیک بف رضوان
من اثمارها ثم استرح فی ظل اوراقها لتکون محفوظًا من نار المشرکین و بذلک 

 ."اتممنا النعمة علیک لتشکر ربّک و تکون من الشاکرین و الحمدلله ربّ العالمین
توان گفت که این لوح مبارک در نخستین قسمت ناظر به اسم  بطور خالصه می

در قسمت دوم خطاب به مظاهر عدل از اعلی مراتب وجود عدل از اسماء الهی و 
تا عامۀ مردم و در قسمت سوم خطاب به آقا سیّد محمّدرضا شهمیرزادی به طور 

 است و در ضمن ظهور اعظم ابهٰىه تخصیص است که مصداق عدل او ایمان او ب
 .این خطابات مقامات و مراتب وجود تأسیس و تببین شده است

 
  توضيحات

 سیّد محمّدرضا شرح احوال و مصائب خودشان را به این مضمون نگاشت آقا. "۱
که من در اوائل ظهور بیان حضرت رّب اعلٰى را از آثار و آیات ندیده بودم و 
خدمت حضرت قدوس و جناب اوّل من آمن فائز نشدم و حضرت در جواب 

مواسات عریضۀ والده در بارۀ من چنین عنایت فرمودند که او با ماست و ما هم 
بعد از ) آقا میر ابوطالب(این بود که سه برادری که رفته بودند یکی .  خواهیم کرد

شهادت اصحاب برگشت و امر ظهور را به تفصیل بیان فرمودند و سبب هدایت 
شدند و این فانی هم با محبّت و دیانت و صداقت و امانت و صبر و شکر و رضا و 

ات خداوندی در صدد تبلیغ امراللّه برآمده بردباری در مصیبات و بلیات و امتحان
 بنای نصیحت و تربیت نهادم و با آنچه از صفّات ایمان و مقام سلوک که در آیات 
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و الواح الهیه بود به قدر ادراک خود و اندازۀ خلق در ارض سین و میم و شین به 
ت و امّا تفصیل مصائب و بلیا.  عنایت و مدد و فضل محبوب عالمیان بسر بردم

وارده چه نویسم که بعد از شهادت اصحاب خاتمۀ امر قلعه از شماتت و مالمت و 
اهالی .  شقاوت اهل شهمیرزاد و سنگسر از ذوی قرابت و غیرهم چه گذشت
کردند، و  شهمیرزاد به حمام رفته، خضاب نموده، با یکدیگر مصافحه می

 ام مالمت جگرسوزگفتند، و این فانی در کوچه و بازارها هدف سه باد می مبارک
فروختن به ما را حرام  ای بود که حتی گندم گداز بودم و تضییقات به درجه تن

با تفکّر درک باید کرد که در چنان اوضاع چه احوال و مشقاتی رخ داد و .  کردند
من در این شدّت طاقت نیاورده به اتّفاق والدۀ پیر به سنگسر در خانۀ خواهرم رفتم 

ها موی سر  زن.  اکبر از زخم لسان این اشرار و کفار اللُّه.  تا قدری آسوده شویم
های از  گفتند که شما برای کفار و خارجی کشیدند و ناسزا می والده و خواهر را می
نمائید، و این فانی العالج در خانه را بستم و به صبر و  دین گریه و نوحه می

مانده از   و چند صغیر باقینمودیم آهسته می گریه آهسته.  بردیم شکیبائی بسر می
ها بودند، من به ظاهر کفیل بودم، ولکن در  ها و خواهرزاده شهداء که برادرزاده

پختیم و کبیرًا و صغیراً سدّ  علف را می.  بردیم سختی و تنگی بسیار عظیم بسر می
باغ و زمین را .  آه آه از شقاوت و شرارت کفار و فجار.  کردیم جوع می

شود با  گفتند شما خارجی هستید و نمی می.  وشیم و صرف کنیمخواستیم بفر می
در آن حال جز صبر چاره نداشتم و جز خون جگر غذائی برای .  شما معامله کرد

همی سعی و کوشش مینمود .  امان از شماتت ذوی قرابت که خالو باشد.  ما نبود
دا نخواست و و به سلطان و حکّام عارض میشد که ما را به قتل برسانند، ولی خ
ها به این منوال  این فانی در مقابل به صلح و سلوک با او رفتار کردم و احوال سال

 )۲۰۴–۲۰۳، صص۳ظهورالحقّ، ج." (گذشت
و باب ششم از ) ۱۳/۶(به بیان مبارک فارسی، باب سیزدهم از واحد ششم . ۲

 .  مراجعه شود) ۶/۸(واحد هشتم 
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  االسماء كتابشرحي در بارة 

 
  افنانمحمّد

 
 است که در دورۀ اخیر حیات مبارک در ٰىاالسماء از آثار حضرت نقطۀ اول کتاب

با همۀ اهمیّتی که این کتاب به علّت مطالب و .  آذربایجان نازل شده است
نگارنده تاکنون .  مخاطبان آن دارد بسیاری از اطّالعات مربوط به آن نامعلوم است

فیق نیافته است، ولی از آنچه در دست است این اثر تو به زیارت نسخۀ کاملی از
یک باب، یعنی نوزده واحد  چنین به نظر میرسد که ترتیب آن بر سیصد و شصت و

که هر یک نوزده باب داشته مقرّر بوده و هر باب در حقیقت نمایندۀ یکی از ایام 
سال شمرده شده است، یا به عبارت دیگر هر باب به مناسبت یک روز از ایام سال 

.  در ابتدای هر باب عنوانی مشابه به صورت زیر دیده میشود.  ازل شده استن
نمونۀ زیر با تفاوتی جزئی از لحاظ ذکر اعداد مربوط به باب و واحد همواره 

 :تکرار شده است
اللّه الواحد  الباب الثالث من الواحد االول من الیوم الثالث من السنة فی معرفة اسم"
 ."له اربع مراتب و

باب به چهار مرتبه یا فصل تقسیم شده که اگرچه بنا به تناسب مطلب ممکن هر 
لک ٰذ اتب و مقامات اسم مربوطه باشد معاست در شرح و توضیح یکی از مر

عمومًا در مرتبۀ اول به لحن آیات، در مرتبۀ دوم به لحن مناجات، در مرتبۀ سوم به 
 که به نوعی خاصّ با تفسیر لحن خطبه، و در مرتبۀ چهارم به لحن صور علمیه است

شود، و به همین سبب این اثر مهیمن به اسماءاللّه چهار شأن نیز  حقائق مرتبط می
 ۱.شهرت دارد

مقصود از اسماء در این اثر مبارک اسماء الهی و مظاهر آن در عالم انسانی است 
کّر آخر تف.  کتاب اسماء نازل شد: "و بیان حضرت بهاءاللّه مؤیّد این مطلب است

 اند و در آن الواح جمیع مخصوص کتاب اسماء نامیده.  نمائید که مقصود چه بوده
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اند و بعد مظاهر اسماء را  اند و تفسیر نموده اسماء را واحدًا بعد واحد ذکر فرموده
   ) ۷۹اقتدارات، ص (."اند به مُبدع اسماء وصیت فرموده

اند، چه که در صدر باب  هاز مخاطبین این الواح تاکنون عدۀ معدودی شناخته شد
مربوطه ذکر آنها آمده است، امّا نگارنده متأسفانه تاکنون نُسَخ معتبری که متضمّن 

شود این  ولی آنچنانکه معلوم می.  اسامی همۀ مخاطبان باشد زیارت ننموده است
آثار مبارکه خطاب به مؤمنان و مخالفان هر دو بوده و به مناسبت حال و اعمال 

بیان مبارک .  اند  به تناسب مورد خطاب عنایت یا عتاب قرار گرفتهآنان هر یک
، ٰىو رّب اعل"فرض است که میفرمایند حضرت بهاءاللّه در کتاب ایقان مؤیّد این 

اند و  روح ما سواه فداه، بخصوص به جمیع علمای هر بلدی توقیعی صادر فرموده
اند  یل ذکر فرمودهمراتب اعراض و اغماض هر کدام را در توقیع او به تفص

اگرچه بیان مبارک فوق به   )۲۵۶کتاب ایقان، بند ("‘.فَاعتَبِرُوا یَا اُولِی االَبصَاِر’
این مطلب صراحتی ندارد امّا با توجّه به اینکه توقیعاتی مستقل خطاب به افراد 
علماء در دست نیست و ضمنًا بعضی از این ابواب به تنی چند از علماء مخالفان 

ه محتمًال میتوان اطمینانی حاصل نمود که منظور از بیان نازل در کتاب خطاب شد
 .اند مستطاب ایقان همان نفوس بوده

محل نزول این اثر عظیم را از متن ابواب میتوان استخراج کرد، زیرا در بعضی 
ذکر ماکو و در بعضی ذکر چهریق آمده است، و لذا میتوان چنین دانست که 

جلیل از اوائل ایام آذربایجان و تا اواخر ایام مبارک بوده ابتدای شروع این سفر 
 .است و شاید به همین سبب نسخۀ کاملی از آن باقی نمانده است
 :برای نمونه میتوان به آیۀ زیر که متضمّن ذکر ماکو است توجّه نمود

قد تضرّعوا فی : " چنین نازلفآرقدر باب رابع از واحد خامس در معرفت اسم 
ن و سبعین سنة فلما قد اظهر اللّه الحق بآیات من عنده فاذا کل عن اللّه الف و مأتی

هل لالسالم من نار فوق .  ربّهم مبعدون حتی قد سکنوه بغیر حق علی جبل ماکو
هذا، قائمهم فی جبل وحده و کلّهم بانفسهم فی بیوتهم بنسبته الیه یتعزّزون و 

هزار و "ه مفهوم آن این است که ک..."  یسکنون الوربّک لم یکن ناراً فوق ذلک 
  سال تضرّع و استغاثه نمودند، امّا هنگامی که موعود به آیات ۲دویست و هفتاد
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آتشی و .  ظهور فرمود همگان دوری کردند و او را به ناروا در ماکو زندانی ساخته
 عذابی برای اسالم بیش از این نیست که قائم موعودشان در آن مکان معیّن به

.  ندانی باشد و آنان همه در منازل خود به انتساب به موعود عزّتمند باشندتنهائی ز
 ."قسم به خدا که برای آنان عذابی بیش از این نیست

) عربی و فارسی(با این مقدمات میتوان دانست که نزول این کتاب با کتاب بیان 
کالًّ به زبان االسماء  کتاب.  زمان بوده و اساسًا ارتباط و وابستگی بنیادی دارد هم

 ابواب در تمام ابواب وجوه مشترکی ۀت و مراتب اربعه یا شئون چهارگانعربی اس
دارد و حتی بعضی از مقدّمات مطالب در این مراتب همواره در طول کتاب تکرار 

کید بر مطالب اصولی و اعتقادی و توجیه .  میشود انشاء مطالب همواره متضمّن تأ
رار حقائق و دقائق موضوع به مدد اعادۀ مطلب به و تفهیم مفاهیم روحانی و تک
از مختصّات این اثر جلیل باید به خلق و ایجاد .  عناوین متنوع و مختلف است

اصطالحات بدیع و اختراع لغات و ترکیبات جدید بر اساس قوانین زبان عربی نام 
ر برد، که خود حاکی از ابداء معارف مستقل از فرهنگ سابق اسالمی و مشترک د

به عنوان نمونه میتوان به دو اصطالح نفی و اثبات، .  اکثر آثار دور بیان است
شمس حقیقت، ادالّء، حیات و ممات به مفهوم ایمانی، لیل به مفهوم فاصله بین 
.  دو ظهور، ابداء به معنی آغاز کردن، و امتحاص به مفهوم امتحان استشهاد کرد

 بیان به حدّی فراوان است که مطالعۀ لغات جدید و ترکیبات بدیع در آثار نقطۀ
آنها مستلزم بررسی اصولی مستقلی است و در اینجا به آنچه در مجموعۀ 

موضوع اصلی کتاب تذکّر و یادآوری به ظهور .   آمده اکتفاء شد۳"منتخبات"
موعود بیان است، که در این اثر، همانند کتاب بیان و آثار صادر پس از اعالم 

اللّه تجلیل شده است، و اگرچه مطلب اصلی  یظهره ه نام منصریح ظهور جدید، ب
اللّه است، امّا بسیاری حقائق و دقائق دیگر ظهور بیان نیز  یظهره اهمّیّت ظهور من

 .تعلیم داده شده است
ای بیان شده باشد فهرستی از مسائلی  به منظور اینکه از مطالب این اثر جلیل شمه

ز ا"  آثار حضرت نقطۀ اولٰى عّز اسمه االعلٰىمنتخبات آیات از"که در مجموعۀ 
االسماء نقل شده ذکر میشود تا مختصری از مطالب این کتاب بمانند  کتاب
 ای از این دریای پر موج و اوج کام عالقمندان را شیرین کند، گرچه ادای  جرعه
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از جمله .  حقّ مطلب در این مختصر میسّر نیست و باید به اصل آیات مراجعه شود
طالب، نهی از ردّ و مجادله و ایجاد حزن در قلوب و نهی از افتخار بر یکدیگر م

 است، و اگر کسی بخواهد امری را ثابت نماید یا زائل کند جا دارد که اتیان به
در یوم .  مثل در استدالل و بحث نماید تا آنکه به شدّت و حدّت مقابله نماید

 باید به او توجّه نمود، زیرا ایمان به او اللّه است، یظهره ظهور، که مقصود ظهور من
سبب شرح و انشراح صدر و رفع ضیق و زیغ قلب است و باید همگان بکوشند و 

نزول آیات مختّص به مظهر ظهور .  به یکدیگر برای رفع ضیق صدور کمک نمایند
ظهور .  است و عدم قبول مظهر ظهور باعث حبط اعمال و محو حسنات است

روز قیامت و یوم آخرت است و ردّ و مخالفت با کسی که ادّعای اللّه  یظهره من
استفاده از لباس حریر که در شریعت فرقان .  اللّهی فرماید نهی شده است یظهره من

تر از همه بیان این نکته که اوامر و نواحی  جائز نبود مجاز و مقبول است و مهمّ
 .اللّه است یظهره ور منصادره در دور بیان عموماً برای ایجاد آمادگی به ظه

االسماء چون در حقیقت برای ابالغ کلمه و ایجاد آمادگی مخاطبین اعم از  کتاب
مؤمن و محروم از ایمان نازل شده نظم موضوعی را در آن رعایت نفرموده، بلکه 

لذا، بسیاری مطالب در موارد مختلف به کیفیّتهای .  به تبشیر و انذار انحصار دارد
ای از بشارت به ظهور بعد، یعنی   شده است و در حقیقت خالصهگوناگون تکرار

تکرار اسماء الهی در اکثر .  موعود بیان، و مطالب اصولی، اخالقی و تربیتی است
 .  ابواب و مراتب بسیار چشمگیر، مکرّر و متنوّع است

ذیالً به بخش بسیار مختصری از این کتاب جلیل به منظور آشنائی عالقمندان به 
در حقیقت این دو فصل مراتب سوم و چهارم .  ص و تحقیق استشهاد میشودتفحّ

" صور علمیه"و " خطبه"است که به " معین"از مراتب اربعه در معرفت اسم 
 :اختصاص داده شده است

 الثالث فی الثالث
اللّه االعون االعون الحمدللّه الذی خلق کلّ شیئ بامره بما قد تجلّی لکل بکل  بسم

ر من عند نقطة البیان ذات حروف السّبع اعلی علو البرهان و ابهی سمو بما قد اظه
 .البیان انّه ال اله االّ هو المهیمن السبحان و انّه ال اله االّ هو المهیمن السلطاُن
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 الرابعُ فی الرّابع
اللّه االعون االعون الحمدللّه الذی ال اله اّال هو االعون االعون و انّما البهآء  بسم
لّه علی الواحد االول و من یشابه ذلک الواحد حیث الیری فیه االّ الواحد من ال

االول و بعد فاشهد بان اللّه عون کلّ شیئ اذلم یکن الها من دونه و ال ربّا سواه و 
 کل ما یری من کلّشیئ خلق له و ان مظاهر عونه الکلیّة شمس الحقیقة الّتی یطلعها

یستمسک فی کلّ ظهور بما یظهر من عندها فی کلّ ظهور ثم مظاهر الجزئیة من 
 .هذا کلّ العلم و العمل ان تهدی الی ذلک من سبیل

از فحوای آیاتی .  آمده است" االسماء کتاب" نیز عنوان ٰىدر آثار جمال اقدس ابه
آید که مقصود لوح محفوظ و کتاب  که در آن ذکر کتاب اسماء شده چنین برمی

 مکتوم روحانی مسطور و منظور است، و جز مسطور الهی است که در آن حقائق
 ٰىنازل از قلم حضرت نقطۀ اول" االسماء کتاب"در مواردی معدود ارتباطی با 

از جمله موارد مستقلّ میتوان به بیان مبارک در لوح کرمل اشاره نمود که .  ندارد
 :فرمایند می

سمآء هِم فی کتاب االسَوف تجری سَفینةاللّه علیک و یظهُر اَهُل البَهآء الّذین ذِکرِ
 الّذی بذکره انجذبت الذرّاتَ و نَطََق لسان العَظَمَة بما کان ٰىالوَر تَبارکَ مولی

 ...مکنوناً فی علمه و مخزوناً فی کَنزِ قدرته 
یک قطعه منتخبات به انگلیسی ترجمه شده  از ابواب این اثر مهیمن تعداد بیست و

 به طبع Selections from the Writings of the Báb (SWB)و در زیر عنوان 
منتخبات آیات از آثار "معادل اصلی آن به زبان نزولی نیز با عنوان .  رسیده است

 .طبع و نشر شده است" ٰى عزّ اسمه االعلٰىحضرت نقطۀ اول
 

  ها يادداشت
دارد که در خصوص این اثر جلیل فضالئی  خاطر عالقمندان را متذکّر میمقدّمًة 

اللّه  خاوری، آقا میرزا ابوالقاسم افنان، و دکتر نصرت ندرانی، اشراقچون فاضل ماز
اند که در کتب و آثار معزّی الیهم  محمّدحسینی مقاالت و مطالبی مرقوم فرموده

 .درج و نشر شده است
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 آثار مبارک را به پنج شأن یا لحن، مشتمل بر آیات، ٰى حضرت نقطۀ اول.۱
البته .  اند بندی فرموده ، و کلمات فارسیّه طبقهمناجات و خطبه، تفسیر، صور علمیه

در بعضی موارد، مانند اثر مورد بحث، مناجات و خطبه را تفکیکاً نازل 
تری مشتمل بر  رسد صور علمیه مفهوم عام اند، در حالی که به نظر می فرموده

 .توجّهات تفسیری را نیز واجد است
به اعتبار شروع تاریخ )  سبعین سنةالف و ماتین و(هزار و دویست و هفتاد سال . ۲

اسالم در زمان بعثت پیغمبر اکرم است، که ده سال قبل از هجرت بوده، و لذا هزار 
 که اظهار امر بدیع در آن سال بوده مطابق ۱۲۶۰و دویست و هفتاد معادل با سال 

این کیفیت تعیین تاریخ در بسیاری از آثار حضرت نقطۀ اولٰى زیارت .  است
 .میشود

، طهران، مؤسّسۀ "منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى عزّ اسمه االعلٰى. "۳
 . بدیع۱۳۴ملّی مطبوعات امری، 
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 شرح حديث كنت كنز از حضرت اعلٰى

 
 فریدالدّین رادمهر

 
 يكي از آثار حضرت نقطۀ اولٰى، توقيعی است كه شامل دو بخش جذّاب، يعنی -۱

 و دو ديگر، ۱"ُع مَعَ اللَِّه إِلَهًا آخََر فَتَكُونَ مَِن الْمُعَذَّبِيَنفَلَا تَْد"اول، شرح آيۀ قرآنی 
باشد  اين اثر حضرت نقطۀ اولٰى بسيار كمياب می.  باشد تفسير حديث كنت كنز می
  آشكارا در خالل توقيع مبارك روشن است كه توقيع ۲.و تاكنون منتشر نشده است

 بابی صادر شده است كه يحتمل در مزبور بر حسب خواهش يكی از فحول مؤمنين
دوران چهريق از حضرت باب مسئلت تفسير بر اين آيۀ قرآن و حديث مزبور داشته 

شود كه حضرت باب در آنجا  در خالل توقيع مزبور اشاره به جبلی می.  است
  به احتمال زياد ۳...".و اشهده فی مقامی هذا علی صفح الجبل: "سكونت داشتند

ريق است، زيرا تواقيع ديگری كه در اين مجموعه ضبط شده اين جبل همان چه
است شامل آثاری است كه اكثراً در چهريق نازل شده است؛ مانند توقيع تفسير 

و اّن يومئذ ذلك : "فرمايند  كه در همين مجموعه آمده است و در آن می۴سورۀ قدر
.  باشد  كه منظور از شديد همان چهريق می۵..."الجبل طبق عدد اسم الشديد

 بيش از دو سال طول ۱۲۶۶ تا ۱۲۶۴اقامت حضرت باب در چهريق ميان سنوات 
 .كشيد

از مخاطب اين توقيع نام و نشاني وجود ندارد، ولی پيداست كه با حضرت نقطۀ 
امّا بعد قد رأيت ما سطرت فی لوح : "فرمايند اولٰى در مكاتبه بوده است، زيرا می

و معلوم است كه .  حۀ كاغذ نوشته بودی ديدميعنی آنچه را در صف..." القرطاس
مخاطب مزبور اجازه داشته است از حضرت نقطۀ اولٰى پرسش كند، زيرا 

يعنی سؤاالت ..." و اشهدت بما سئلت آية من الكتاب و حديث ما: "فرمايند می
با اين وصف اگرچه كسانی كه در .  تو را از آيۀ قرآن و حديث مزبور مشاهده كردم

مالقات حضرت باب رسيدند، معدودند، ولی كسانی كه با حضرتش در چهريق به 
 .لذا تعيين نام مخاطب منوط به تحقيقات بيشتر است.  مكاتبه بودند، بسيار زيادند
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پس "يعنی " فَلَا تَدُْع مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخََر فَتَكُونَ مَِن الْمُعَذَّبِينَ"در خصوص آيۀ قرآنی 
 نخست بايد به سورۀ ۶."شدگان شوی گر، كه از عذابمخوان با خدا معبودی دي

در اين سوره از موسی و .  االنبيای مختصر است شعراء توجّه كرد كه نوعی تاريخ
.  ابراهيم و نوح و عاد و هود و ثمود و لوط و اصحاب ايكه سخن گفته شده است

 خطاب به حضرت محمّد است كه قلبش..." التدع مع الله "آيۀ مزبور، يعني 
االمين بر وی نازل گشت تا مؤمنان را  مهبط وحی الهی قرار گرفت و روح

  ۷.دستگيری فرمايد
 يعني با آنكه خطاب ۸دانند، برخی مفسّران نظير فيض كاشانی آيه را دليل تنزيه می

 و حتّی بر طبق ۹به حضرت محمّد است ولی روی سخن به تمامی مؤمنان است
 و اين به سبب تهييج ۱۰ب قرار گرفته استگفتۀ ابوالفتوح رازی غير او مخاط

  نكتۀ مهّم اين است كه اگر اين بيان ۱۱.اخالص و لطف الهی بر ساير مكلّفان است
خطاب به حضرت رسول باشد منافی عصمت ذاتی انبياء است و حال آنكه برخی 

گويند اين تكليف به حضرت رسول جهت تكميل رسالت نازل شده است و  می
  انسان مادامی كه تعلّق به حيات زمينی دارد در معرض ۱۲.تمنافی عصمت نيس

فال تدع مع "گويد كه  اين تكليف قرار دارد و به همين سبب عبدالرزّاق كاشی می
يعنی به سبب ظهور نفس به طرف وجود غير التفات مكن و به " اللّه الهًا آخر

  ۱۳.فتادكثرت از وحدت محجوب مشو زيرا به القاء شيطان در عذاب خواهی ا
 
نخست خطبه و بعد شرح آيۀ : گردد  توقيع حضرت اعلٰى شامل سه بخش می-۲

اين توقيع به رغم اختصارش حاوی .  قرآن و از آن پس، شرح حديث كنت كنز
خطبه عالوه بر حمد الهی، .  نكات بسيار مهمّی در الهيات شريعت بابی است

كيد بر آن دارد كه نمی شد مگر از طريق مشيّت اوّليه؛ توان به معرفت خدا نايل  تأ
مشيّت اوّليه بر انسان تجلّی فرموده و آيۀ الهی را در انفس انسانی به وديعه گذاشته 

  مشيّت اوّليه ۱۴.توان به معرفت خداوند نائل شد است كه به لطف اين آيۀ الهی می
بعد از اين آيه .  مظهر لیس كمثله شیء است، يعنی شیء نظير او نتوان يافت

 فرمايند و در اين  رت اعلٰى به مأوای خويش در تبعيد بر جبال چهريق اشاره میحض
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دهند، يعنی خطبۀ مزبور شهادت به  موقف به رسالت حضرت محمّد شهادت می
 سپس به.  توحيد و نبوّت و امامت است كه جزو اركان اعتقادی شيعيان است

باشند ولی تاكنون كسی او  یفرمايند كه اركان معرفت امامان م اركان رابع اشاره می
حضرات امامان شيعی مقامی بلند دارند كه بايد در توصيف .  را نشناخته است

تواند مدخلی مناسب  امّا شيعۀ كامل يا همان ركن رابع می.  آنان مقّر به عجز بود
     ۱۵.برای وقوف به مقام آنان باشد

ريای ابداع و اختراع دارند كه د  حضرت باب برای توضيح آيۀ قرآنی اظهار می
كند، زيرا كلمةاللّه اساس هر فكری است و مقدّس  برای تشريح اين آيه كفايت نمی

تقدّس كلمةالله از اين روست كه مانند .  از ذكر و بيان و شرح و تفسير خلق است
كلمةاللّه در ميان كالم بشر، چونان ذات خداوند در ميان .  باشد ذات خداوند می
 :ذوات ديگر است

تر در امكان خلق نشده كه كسی استماع نمايد آيات  هيچ لذّتی اعظم
كلمات آن نگويد و مقايسه  آن را و بفهمد مراد آن را و لم و بم در حقّ 
با كالم غير او نكند، همين قسم كه كينونيت او مظهر الوهيت و ربوبيت 
است بر كلّ شیء، همين قسم كالم او مظهر الوهيت و ربوبيت است بر 

كالمكلّ گفت انّنی انا  بود متكلّم هر آينه می ها كه اگر آن انسانی می  
   ۱۶.اللّه ال اله االّ انا و ان مادونی خلقی ان يا كلّ الحروف ايّای فاتّقون
: فرمايند جمال ابهٰى نيز در تأييد اين بیان حضرت اعلٰى در سورۀ هيكل می

كلمات كما اّن نفسه سلطان كلمةاللّه لن تشتبه بكلمات خلقه انّها سلطان ال"
شود زيرا سلطان كلمات   يعنی كلمةاللّه هرگز با كلمات خلق مشتبه نمی۱۷."النفوس

بنابراين آدمی نه فقط عاجز .  كنندۀ آن سلطان ممكنات است است، چنانكه نازل
است از نزول كلماتی نظير كلمةاللّه، بلكه افزون بر اين، عقلش قاصر است در فهم 

را به ..." التدع مع اللّه "  حضرت اعلٰى آيۀ قرآنی، يعنی ۱۸.ی در آنحقايق منطو
اين .  فرمايند، يعنی به صورت ظاهر و باطن ظاهر و باطن باطن چند نوع تفسير می

در انديشۀ شيعی رواج داشت كه آيات الهی را ظاهری است و باطنی، و باطن آن 
دادند،  ن را بر ظاهر ترجيح میاسماعيليه باط.  را باطنی ديگر رواست تا هفت بطن

 ولی اماميه برای آنكه با اسماعيليه يكسان شمرده نشود برای ظاهر اهميّت قائل 
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گرا هستند و اهل اعتزال برای آنكه جايی برای عقل باز  صوفيه نيز باطن.  شدند
.  شمارند گرايی را جائز می دارند و باطن كنند، در متشابهات تأويل را روا می

 دانند يز به باطن و ظاهر معتقدند و باطن را در عهدۀ ركن رابع و امامان میشيخيه ن
حضرت باب ظاهر و باطن را تأييد و جمال .  كنند و ظاهر را به ناس احاله می

كيد می  ۱۹.فرمايند ابهٰى وحدت ظاهر و باطن را تأ
 
 ..."ال تدع مع اللّه " حضرت اعلٰى در توقيع مبارك به تشريح ظاهر آيۀ -۳
" ال اله االّ اللّه"پردازند، بدین معنی که ظاهر آيۀ مزبور همانا شهادت به كلمۀ  می
توان شناخت، بلكه مراد از معرفت حضرت  باشد، یعنی كه ذات خداوند را نمی می

مراد از اين ذكر انسان كامل و .  الوهيت، معرفت ذكر اوست كه منسوب به اوست
من اطاع الرّسول "باشد، كه مدلول آن  میقائم مقام ذات خداوند در عالم خلق 

اين معنا .  ، يعنی اگر كسی رسول را شناخت، خدا را شناخته، است"فقد اطاع اللّه
 در امر بهائی نيز مقبول واقع گشته است و در ۲۰كه مسبوق به انديشۀ شيخيه است،

ين   در اينجا باالتر۲۱.ابتدای كتاب اقدس جزو اصول اعتقادات قرار گرفته است
مقام معرفت به خداوند از آن اهل محبّت است كه خداوند را به ظهور حضرتش 

در اين مورد بيشتر صوفيان و حكماء به بيراهه رفتند و مدّعی معرفت .  شناسند  می
 .ذات خداوند شدند

ای از زيارت جامعه ممكن  در رتبۀ ظاهر باطن معنی آيۀ قرآنی مزبور از طريق گفته
 معرفت خداوند، معرفت اولياء و امامان است كه حجّت شود كه مراد از می

كلمۀ ظاهر و باطن و تقارن آنها يادآور اين نكتۀ .  باشند خداوند بر روی زمين می
بسيار جالب در انديشۀ شيعيان اهل تأويل است كه درست مانند برخی از صوفيان 

بوّت، باطن و ظاهر معتقدند كه ولّی باطن نبیّ است و نبیّ ظاهر ولیّ، يا واليت و ن
 .باشد الوهيت می

گردد كه  اما در مقام باطن باطن معنی آيۀ مزبور از طريق آيۀ سورۀ يوسف معلوم می
يعنی ظهور ركن رابع و " إرباب متفرّقون خير ام اللّه الواحد القهّار"فرمايد  می

معرفت او، معنی معرفت الهی است، زيرا بر طبق هدايت حضرت اعلٰى، ممكن 
 فرمايد  تواند خدای خويش را بشناسد و خداوند نيز از ازليت خويش نزول نمی نمی
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ای در حقايق انفس و  بنابراين، خداوند آيه.  تا طلعت وی را اهل امكان ببينند
اين آيه، .  آفاق ابداع فرموده است كه بدان استدالل كنند تا خداوند را بشناسند

" ال اله االّ اللّه"كند چنانكه كلمۀ  یآيۀ حادثی است كه داللت بر ذات خداوند م
اين آيۀ انفسی سنخيتی با آيۀ .  نمايد حادث است و داللت بر توحيد خداوند می

شود و اين وجه همانی است  دارد كه از طريق وجه الهی حاصل می" ال اله االّ اللّه"
م ظاهر مراد از اين وجه در مقا.  داللت بر آن دارد" كلّ شیء هالك االّ وجهه"كه 

باشند و حضرت علی در اين  باشند كه منسوب به خدا می همانا ائمۀ شيعی می
و جالب اين است كه " انا وجه اللّه الذی اليموت"خصوص فرموده است كه 

دهند، چنانكه در توقيعی  حضرت اعلٰى نيز اين وجه را به خود نسبت می
 :فرمايند می

اللّه الذی اليموت و   انا وجهانا النقطة التی ذوّت بها من ذوّت و انّنی
نوره الذی اليفوت من عرفنی ورائه اليقين و كلّ خير، و من جهلنی 

   ۲۲.ورائه السّجين و كلّ شرّ
گردد و من وجه خدايم كه هرگز  ای هستم كه هستی از آن آغاز می يعنی من نقطه

هشت و ميرد و نور خدايم كه هرگز خاموشی نپذيرد و اگر كسی مرا بشناسد، ب نمی
هر چه خير است از آن اوست و هر كسی مرا نشناسد، دوزخ و هر شرّی نصيب 

 .اوست
 و ۶=و: باشد يعنی  می۱۴امّا وجه معنی باطنی نيز دارد و آن اين است كه عددش 

عدد چهارده تكرير دوبار هفت است .  ۶+۳+۵=۱۴ كه جمعاً ۵=ه و ۳=ج
عدد چهارده از طرف .  ست و اين همان سبع الثانی مذكور در قرآن ا۷×۲=۱۴

باشد كه به  ديگر عبارت از دوازده امام و حضرت فاطمه و حضرت محمّد می
باشند و جملگی  عنوان چهارده معصوم معروفند و اينان ادالء خداوند بر خلق می

اند همۀ ما محمّديم  آيند و به همين خاطر است كه امامان گفته يك تن به شمار می
به معنی " يد"اين عدد چهارده مساوی با .  ر ما محمّد استو اوّل ما محمّد و آخ

و ) ۱۰+۴=۱۴ و ۴= و د۱۰=ی(باشد زيرا عدد يد نيز چهارده است  دست نيز می
ملكوت السموات و "كلمۀ يد نيز در آيات قرآنی به كرات نازل شده است مانند 

 است زيرا و به همين سبب است كه امام شيعی خود را يدالله ناميده " االرض بيده
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مناسبت نيست كه عدد چهارده عدد برخی از  بی.  او داللت كامل بر خدا دارد
 يعنی ۴= و د۱= و ا۶= و و۳=ج(اسماء الهی نيز هست، چنانكه اسم جواد 

 يعنی ۲= و ب۱= و ا۵=ه و ۶=و(و نيز عدد وهاب ) ۴+۱+۶+۳=۱۴
لّه فوق ايديهم ترين آنهاست زيرا يدال باشد، ولی يد كامل نيز می) ۲+۱+۵+۶=۱۴

 .داللت بر اكمليت آن دارد
شود كه عددش پنج است و مراد از آن شكل  ختم میه عدد وجه در كتاب نيز به 

باشد، يعنی وجه در ختميت  ای است که نماد هيكل انسانی می مخمّس يا ستاره
شود و يقين است كه در اسم اعظم الهی نيز  خويش به شكل انسان كامل ظاهر می

گويند اين ستاره در نقش خاتم سليمان پسر داود آمده  می).  يعنی بهاء (نقش دارد
ه از طرف ديگر اين .  بود و خداوند به لطف اين هيأت به او كرامات بخشيده بود

 و ۵=ه(باشد  در ابتدای اسم خداوند يعنی هو آمده است و هو عددش يازده می
 به ۱۱×۱۱=۱۲۱ عدد  در خودش ضرب شود۱۱و چون هو يا ) ۵+۶=۱۱ يعنی ۶=و

و ۳۰= و ل۷۰= و ع۱= و ا۱۰=ی. (باشد آيد كه همان عدد ياعلی می دست می
اما .  و البته مترادف با اعلٰى نيز هست) ۱۰+۱+۷۰+۳۰+۱۰=۱۲۱، يعني ۱۰=ی

 همان تفاوت ميان قائم و قيّوم است كه حضرت اعلٰى ۱۴ترين معنای عدد  جالب
 حضرت بهاءاللّه در اين خصوص در لوحی دانند و آن را رمزی از جمال ابهٰى می

 :فرمايند می
و امّا ما سئلت فی فرق القائم و القيّوم فاعلم بانّ الفرق بين االسمين 
مايری بين االعظم و العظيم و هذا ما بيّنه محبوبی من قبل و انّا ذكرناه 
فی كتاب بديع و ما اراد بذلك اال ان يخبر الناس باّن الذی يظهر انّه 

عمّا ظهر و هو القيّوم علی القائم و هذا لهو الحقّ يشهد به لسان اعظم 
و اذاّ .  الرحمن فی جبروت البيان اعرف ثهم استغن به عن العالمين

ينادی القائم عن يمين العرش و يقول يا مالء البيان تالله هذا لهو القيّوم 
و هذا فاعلم بانّ الفرق فی العدد اربعة عشر ... قد جائكم بسلطان مبين 

عدد البهاء اذا تحسب الهمزة ستّة الّن شكل ستّة فی قاعدة الهندسة و 
لو تقرء القائم اذا تجد الفرق خمسة و هی الهاء فی البهاء و فی هذا 

 المقام يستوی القيّوم علی عرش اسمه القائم كما استوی الهاء علی 
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ير الواو و فی مقام لو تحسب همزة القائم ستة علی حساب الهندسة يص
الفرق تسعة و هو هذا االسم ايضاً و بهذه التسعة اراد جلّ ذكره ظهور 

  ۲۳.التسع فی مقام هذا ما تری الفرق فی ظاهر االسمين
اند منظور عظمت  به اين مضمون كه فرق قائم و قيّوم كه حضرت اعلٰى بيان داشته

ابهٰى قيّوم اللّه است، زيرا مقام حضرت اعلٰى، قائم و مقام جمال  يظهره ظهور من
.  است كه منظور عظمت ظهور حضرت بهاءاللّه در جنب ظهور حضرت اعلٰى است

 ۱= و ا۱۰۰=قائم يعنی ق( است ۱۴از طرف ديگر تفاوت عددی قائم و قيوم همانا 
 و ۶= و و۱۰= و ی۱۰۰= و قيوم يعنی ق۱۰۰+۱+۱+۴۰=۱۴۲ يعنی ۴۰= و م۱=و ء
 ۱۴و مراد از عدد ) ۱۵۶-۱۴۲=۱۴ و تفاوت آنها ۱۰۰+۱۰+۶+۴۰=۱۵۶ يعنی ۴۰=م

 ۵=ه و ۲=ب( در نظر گرفت ۶باشد زيرا ء را بايد به شكل آن  همانا كلمۀ بهاء می
 حساب ۱در اين محاسبات ء در قائم ) باشد  می۲+۵+۱+۶=۱۴ يعنی ۶= و ء۱=و ا
 و عدد ۱۴۷= در نظر گيريم عدد قائم۶شود و اگر در محاسبۀ قائم، ء را   می
 همان ۹ است كه منظور از عدد ۱۵۶-۱۴۷=۹ كه تفاوت آنها باشد  می۱۵۶=قيوم

 .  فرض كنيم۱بهاء است اگر ء يعنی همزه را مانند أ مساوی عدد 
به اين ترتيب منظور از وجه به صورت باطن همان جواد و وهاب يعنی اسماء الهيه 

پس .  باشد كه تفاوت قائم و قيوم نيز هست است كه در اصل منظور اسم بهاء می
در باطن باطن اين است كه جز بهاءاللّه " ال تدع مع الله الها آخر"نظور از اين آيه م

تفسير آيۀ قرآنی به جمال ابهٰى تمام .  مپرستيد و در معيت او، يار و ياوری نجوييد
 .شود می

داللت بر رجوع " فالتدع مع الله الها آخرا فتكون من المعذّبين"آخر اين آيه يعنی 
توان شناخت به  چون خدا را نمی.   كه رجوع به مقامات الهی استالی اللّه دارد
توان رجوع كرد و اگر آيۀ مستودعه در آدمی قائم مقام خداست، وصول  او نيز نمی

لذا اين آيه، همانا مشيّت اوّليه است كه بدء همۀ .  به آن نيز وصول به خداست
معنی مشيّت در جای ديگر در باب .  اشياء از اوست و عود همه اشياء نيز به اوست

   ۲۴.سخن به تفصيل رفته است
 



  ٰشرح حديث كنت كنز از حضرت اعلي                                                                                10سفينة عرفان دفتر 

45 

پردازند يعنی   بعد از اين قسمت حضرت اعلٰى به تفسير حديث كنت كنز می-۴
  اين ۲۵.»كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكی اعرف«حديث 

حديث از مشهورترين احاديث دنيای اسالم است كه شروح بسياری بر آن نوشته 
گنجی : فرمايد معنی حديث اين است كه خداوند به حضرت داود می.   استشده

    ۲۶.خواستم شناخته شوم، خلق را آفريدم تا مرا بشناسند مخفی بودم، می
 شرحی كه -۱: توان به صورت زير برشمرد شروح بسيار معروف بر اين حديث را می

 شرح -۲.  استالدين رازی در كتاب مرموزات اسدی بر اين حديث نوشته نجم
  شرحی -۳ ۲۷.شيخ احمد احسائی كه در كتاب شرح الزيارة الجامعة نقل شده است

 شرحی كه حضرت عبدالبهاء -۴ ۲۸.كه سيد كاظم رشتی بر اين حديث نگاشته است
 . اند بر اين حديث مرقوم كرده

 
 .اند  شرحی كه حضرت اعلٰى از اين حديث به دست داده-۵

ه است و مطابق است با انديشۀ عارفان مسلمان كه از اين شرح اوّل بالكّل صوفيان
در اينجا حديث معطوف به عالم حق .  اند های صوفيانه اخذ كرده حديث نكته

مقصود از حيات را .  است و محور بحث و شروح آن، ساحت ذات خداوند است
دهد و آفرينش خويش را   كند و اساس معرفت را در دل آدمی جای می روشن می

وظيفۀ آدمی معرفت است ولی .  كند انگيزۀ محبت و به قصد معرفت توجيه میبا 
او در اين مقام در رتبۀ كنز .  گردد اين معرفت به ذات اقدس خداوند باز نمی

مخفی است، ولی اگر بخواهد خويش را به انسان شناسا كند، از فيض اقدس و 
 فيض اقدس و فيض عارفان از اين حديث به دو مقام.  كند فيض مقدس ياد می

فيض اقدس يعنی تجلّی خداوند در اسماء و صفات است، و .  اند مقدّس رسيده
مقام فيض مقدّس تجلّی خداوند در مقام وحدت حقّ در خلق است يعنی ظهور 
حقّ به جلوۀ بشری، كه اين دو مقام فرع مقام ذات حقّ است و اين مقام همان 

به عبارت ديگر كنز مخفی .  ذات استالغيوب و كنز مخفی و تجلّی ذات لل غيب
  عارفان ۲۹.مقام ذات است و ساير موارد حديث مقام فيض اقدس و مقدّس است

 و ۳۰اند اند و بر آن شروح بسياری نوشته معانی بسياری از اين حديث گرفته
   ۳۱.گويند اين حديث، يكی از چهار حديث مربوط به عالم محبّت و عشق است می
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كند و آن  اين حديث مقصد از حيات آدمی را روشن و معلوم میگويند  البته می
   ۳۲.معرفت است

الحكم خويش، بر حضرت محمّد  امّا ابن عربی، اين حديث را، در خاتمۀ فصوص
:داند صادق می  

اول فيضی كه به فيض اقدس از حضرت ذات فايض شد، او بود و به 
ول ما خلق الّله ا"عين ثابته از جميع اعيان اول او متعيّن گشت كه 

و حقيقت روح محمّديه نزد اهل كمال مسمٰى است به " تعالی العقل
و به فيض مقدّس از حضرت اسم جامع اول روح او متكون .  عقل اوّل

 پس اوليت فرديت .  و فی رواية نوری" اول ما خلق اللّه روحی"شد كه 
و ... الزمۀ وجود او باشد و فرديت در وجود به سه چيز حاصل شد 

اصل كتب خانه عالم الف است و اصل الف، نقاط ثالثه، و آن ذات 
و هر جزوی ... احديت حق است و مرتبۀ الهيت و عين ثابتۀ محمّديه 

از اجزای اين عالم صورت اسمی است از اسماء حق و خليفۀ حق و 
و كون جامع يعنی جامع مجموع كماالت كونيه و .  مظهر اللّه است

انسان و نسخۀ عالم كبير است و مجموعۀ خزاين االلهيه و اكمل نوع 
   ۳۳.كنت كنزا مخفيا و اوضح دليل است بر وجود رب مطلق تعالی شأنه

تابعان ابن عربی نيز به لطف اين حديث به شرح عوالم الهی ذات و صفات و 
  برحسب تفسير اين گروه، سه عالم در اينجا ۳۴.پردازند اسماء و تجلّيّات الهی می

 :پيداست
معلوم تو باد كه حقّ تعالی را در بطنان عما، كه كنت كنزا مخفيا 

كه وجوب ’توانيم شناخت  اشارت بدان است جز به نقطۀ ذاتی نمی
چون فاحببت ان اعرف فرمود، به نقطۀ احدی .  كنيم وجود او بيان می

چون .  كه حی، سميع، بصير، متكلّم اسماء صفات اوست شناختيمش
، مريد، قدير، مفت، به نقطۀ واحدی كه علیفخلقت الخلق العرف گ

حكيم اسماء صفات اوست و كثرت اعداد ممكنه از فيض او در تجلّی 
آمده از فيض علم و اراده و حكمت قلم قامت محمودی كه صاحب 
 مقام محمود است و دوات روح احمدی و نور مداد محمّد و لوح عقل 
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ير بالجثة و مصطفوی ظاهر گشت و لوح عقل كه قلب در عالم صغ
الكبير بالمعني، عبارت از آن است در مقام جوهريت در عالم امكان 

  ۳۵."اول الجواهر شد
يعنی عالم ذات و صفات و اسماء و نيز مقام انسان كامل كه مجالی كامل خداوند 

افزايد كه حركت موجدی خداوند برای خلقت محبّت  ابن عربی نيز می.  است
آفرينش سريان يافته است و از اينجاست كه مح۳۶اوست شارحان .  بّت در كلّ 

  موالنا اين حديث را قدری به ۳۷.اند فصوص اين مطلب را به خوبی نشان داده
 و ۳۸گويد كه خداوند كنز مخفی است كند و به صراحت می عالم خلق نزديك می

حقّ تعالی ضدّ : "خلقی را كه آفريد تا شناسا شود، عبارت از عالم امر است
فرمايد كه كنت كنزا مخفيا فاحببت بان اعرف، پس اين عالم آفريد كه   مینداشت 

از ظلمت است تا نور او پيدا شود و همچنين انبياء و اولياء را پيدا كرد كه اُخرُج 
بصفاتی الی خلقی، و ايشان مظهر نور حقّند تا دوست از دشمن پيدا شود و يگانه 

روی معنی ضدّ نيست االّ به طريق از بيگانه ممتاز گردد كه آن معنی را از 
   ۳۹."صورت

كند و كنتُ را  نجم رازی شرح خود را بر اين حديث در قالب هشت كلمه تنظيم می
گيرد و از همين جا تا آخر حديث را به ذات اقدس تمام  به معنای ذات الهی می

  ۴۰.كند كند و از مظاهر مقدّسه در مقام تجلّی ياد می می
شناسی  كنند، از ابعاد معرفت ز را در بُعد وجودشناسی معنا میاگر عارفان كنت كن

آن غافل نيستند، زيرا بحث العرف يا لكی اعرف، به اين معناست كه مقصد از 
معرفت خداوند در مقام كنز مخفی ممكن نيست و بايد .  خلقت را معرفت است

  ۴۱.به معرفت اسماء و صفات او رجوع كرد كه مقام فاحببت ان اعرف است
معرفت تفصيلی به خداوند غيرممكن است مگر از طريق اسماء و صفات او كه 

تواند به مراتب متعالی هستی،  رسد و می عارف به لطف اين معرفت، به كمال می
 :نويسند در اين خصوص می.  وجود يابد

گويند كه از مخلوقات هيچ  بدان كه اهل شريعت و اهل حكمت می
د كه وجود آدمی دارد و اين قدر و وجودی آن قدر و منزلت ندار

 شناسد و از  داند و خدای را می منزلت آدمی از آن است كه خود را می
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اند از جهت  تمام مخلوقات آدمی مقصود بود و باقی همه طفيل آدمی
ما : فرمايد آنكه حكمت آفرينش اين بود كه او شناخته شود چنانكه می

اجات كرد كه الهی لماذا خلقت الجن االنس اال ليعبدون و داود من
خلقت الخلق قال كنت كنزا مخفيا فاردت ان اعرف، و آدمی است كه 

شناسد، پس از جملۀ خاليق آدمی مقصود بوده باشد و باقی  او را می
چون معلوم شد كه حكمت در آفرينش خلق آن ... طفيل آدمی باشند 

يعت بود تا حقّ تعالی شناخته شود پس بنابراين، بعضی از اهل شر
گفتند كه معرفت ذات و صفات خدای تعالی مقدور باشد و ممكن 
باشد از آدميان ذات و صفات او را چنانكه هست بشناسد كه شناختن 
چيزی آن باشد كه آن چيز را چنانكه آن چيز است بدانند امّا جمهور 

اند كه معرفت وجود واجب  اهل شريعت و تمام اهل حكمت گفته
قدور بشر نيست و در فكر هيچ آدمی نتواند در الحقيقة م الوجود علی 

آمد كمال الوهيت او بلندتر از آن است كه به احاطت ذهن و خاطر 
يعنی وجود هست موصوف به صفات سزا و منزه از ... مخاطر شود 
   ۴۲.صفات ناسزا

همان قسم كه مالحظه شد، صوفيان به دو بُعد در اين حديث اعتناء كردند، يكی 
ديگری وجود؛ از لحاظ وجود، حديث كنت كنز به خداوند راجع بعد معرفت و 

تفكيك ميان .  است ولی از لحاظ معرفت، او را بايد در اسماء و صفات شناخت
خالصۀ بحث اينان .  اين دو بخش، جزو خصوصيات اصلی تفكّر صوفيان است

م و بود) در مقام توحيد ذات و التعيّن(كنز مخفی ) يعنی خداوند(آن است كه من 
به اوصاف و اسماء الهی كه (شناخته شوم ) سريان محبت در عالم(دوست داشتم 

) در مرتبۀ احديت و واحديت در دو رتبۀ فيض اقدس و مقدّس جلوه كرده است
مخلوقات را ) به مدد وساطت نور محمّدی يا اوّلين صادر از حقّ(پس خلق كردم 

باشند، بر طبق فيض   میگاه معرفت خداوند يعنی جميع آفرينش را كه جلوه(
يعنی در (بشناسند ) يعنی ذات متجلّی در اسماء و صفات را(تا مرا ) صدوری

 ).مراتب معرفت به اوج هستی يا ذات الهی دست يابند
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 شرح حضرت عبدالبهاء بنا به درخواست سائلی مرقوم شده است كه در زمرۀ -۶
راحت بنا بر مشرب درويشان و صوفيان اسالمی است و حضرت عبدالبهاء به ص

توان به قدری استقصاء در متون عرفان    حتّی می۴۳.اند ايشان، حديث را شرح كرده
اسالمی دريافت كه نظرگاه حضرت عبدالبهاء بيشتر مايل به افكار عبدالرحمن 

 حضرت عبدالبهاء حديث را به چهار بخش مفهومی تقسيم ۴۴.جامی و فرقۀ اوست
حضرتش اگرچه بر .  كنند  و معرفت و خلقت ياد میفرمايند و از كنز و محبّت می

گيرند ولی در  طبق رأی عارفان مسلمان كنز مخفی را ذات اقدس اله در نظر می
خاتمۀ حديث، آن را در شأن مشيّت اوّليه، كه در اين زمان حضرت بهاءاللّه است، 

است يعنی بستر شرح هيكل مبارك، اگرچه ميراث عارفان اسالمی .  كنند تمام می
به عبارت ديگر اين .  دهند ولی معنای اصلی را به حوزۀ الهيات بهائی سوق می

حديث را از عالم حق به عالم امر، كه اينك بر روی زمين حضرت بهاءاللّه است، 
از نظر حضرت عبدالبهاء كنز مخفی، حضرت ابهٰى است كه .  فرمايند داللت می

ا در دل احبّاء ديد و عالم روحانی مخفی از انظار اغيار است ولی محبّت خويش ر
اتّحاد و وحدت خلق را در نفوس احبّاء آفريد تا خلقی شايستۀ شناسايی حضرتش 

به .  شود در اينجاست كه اسّ حديث معرفت مظهر ظهور معنا می.  پديد آيند
شود و  القيامة ظاهر می عبارت ديگر، كنز مخفی مقام مظهر ظهور است كه در يوم

 :نويسد  كه به اين سرّ صمدانی پی برد، سيد حيدر آملی است كه میيكی از كسانی
المراد باليوم ههنا هو ابتداء الكثرة الوجودية، المبنی علی التوحيد 

كنت كنزا مخفيا فاحببت ) فی الحديث القدسی(الوجودی لقوله تعالی 
ان اعرف فخلقت الخلق، الموقوف ظهوره علی ما ينبغی بظهور او ان 

لو لم يبق من الدنيا اال يوم ) ص(كما قال النبی ) ع(منتظر القائم ال
واحد لطوّل الله تعالی ذلك اليوم حتی يخرج رجل من ولدی اسمه 
اسمی و كنيته كنيتی يمالء االرض قسطا و عدال كما ملئت جورا و 
ظلماء اين يمالء اراضی القلوب كلّها توحيدا و معرفة بعد ما كانت 

  ۴۵.مملوئة بالشرك و الجهل
حضرت (= مضمون بيان او اين است كه اشارۀ كنز مخفی به وجود حضرت قائم 

 است كه يقيناً ظهور خواهد كرد و به ظهور او مراتب توحيد و خلقت و )  مهدی
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حضرت .  معرفت معلوم خواهد گشت و اصل حديث كنت كنز روشن خواهد شد
يان كردند ولی در اصل عبدالبهاء در تفسير خويش به ظاهر، اعتناء به معارف صوف

توجّه به شرح حضرت اعلٰى از اين حديث نمودند و مطابق با غايتی كه حضرت 
 .اعلٰى معلوم فرمودند، آن را تفسير كردند

 
يعنی كنت، : كنند  حضرت اعلٰى حديث كنت كنزاً را به هفت بخش تقسيم می-۷

هر بخش را كنزاً، مخفيا، فاحببت، ان اعرف، فخلقت الخلق، و لكی اعرف؛ و 
مشيت، اراده، قدر، قضاء، اذن، : شمارند، يعنی مترادف يكی از مراتب خلقت می

دانند،  اجل، كتاب؛ و هر مرتبه را در خور مقام يكی از وجوه هفت تن مقدّسان می
محمد، علی، فاطمه، حسن، حسين، جعفر، موسی؛ و هر يك تن از آنان را : يعنی

دهند،  االولياء شيعی مطابقت می طبقاتمطابق با يكی از احاديث مشهور در 
بيان، معانی، ابواب، امام، اركان، نقباء، نجباء؛ درست مطابق با جدول : يعنی
 :زير
 

 بيان محمد مشيت كنت
 معانی علی  اراده كنزا

 ابواب فاطمه قدر مخفيا
 امام حسن قضاء فاحببت
 اركان حسين اذن ان اعرف

 نقباء جعفر اجل فخلقت الخلق
 نجباء موسی كتاب ی اعرفلك

 
حضرت اعلٰى حديث كنت كنزا را با حديث مشيّت و حديث معانی و مراتب نبوّت 

سازند و اين كاری است كه در هيچ يك از تفاسير عرفانی  و امامت منطبق می
ترين احاديث موجود در عرف شيخی و بابی  حديث مشيّت از مهمّ.  سابقه ندارد

  نكتۀ ۴۶. هستی و كيفيت تكوين خلقت اشاره دارداست و از اين رو به مراتب
 جالب اين است كه حضرت اعلٰى كنت را مقام مشيّت اوليه، يعنی حقيقت فائض 
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كنند و اين درست مطابق است با تفسير  در انبياء، از جمله حضرت محمّد معنا می
 .حضرت عبدالبهاء در آخر شرح خويش بر اين حديث

ه حضرت اعلٰى به نوعی به تفسير شيخ احمد بر اين در اينجا بايد اشاره كرد ك
حديث نيز ناظرند، زيرا آراء و عقايد شيخ احمد احسائی مانند پلی است كه ميان 

های صوفيانه و شروح حضرت اعلٰى كشيده شده است و با گذر از آن  انديشه
شيخ احمد در تفسير خود، حديث را به سه .  توان به حقيقت اصلی دست يافت می
در بخش اول به كنز مخفی توجّه دارد و آن را به ذات .  كند سمت تقسيم میق

ای كه ابن عربی و تابعان متصوّفۀ او تعبير  دهد، درست به گونه بحت ارجاع می
بخش دوم كه مقام فاحببت ان اعرف است، از نظر شيخ احمد، ظهور .  كردند

 به نوعی، مقدمۀ بيانات مقامات مشيت و اراده و ابداع و فعل اوست كه در اينجا
وی معتقد است كه ظهور مشيّت و اراده منوط به .  آورد حضرت اعلٰى را فراهم می

فهم ما از عرش است، و عرش از طرفی محلّ استقرار خداوند است و از طرف 
ديگر سبب تكوين موجودات؛ چنين عرشی جز در قميص مظهر ظهور الهی، يعنی 

  ۴۷.و اين حقيقت محمّديه همانا مشيت اوستشود  حقيقت محمّديه، ظاهر نمی
بخش سوم شرح شيخ مربوط به فخلقت الخلق است يعنی ظهور امامان شيعی و 

در اينجا نيز شيخ به استقبال كالم حضرت اعلٰى رفته .  ابواب و اركان ايشان
اين حديث بيان ذات خداوند، مرتبۀ نبوّت و شأن امامت ’پس از نظر شيخ .  است
 ‘.است
گويی حضرت اعلٰى .  فرمايند ت اعلٰى، جمع آراء صوفيان و شيخ احمد میحضر

رسانند كه به حدّ كافی در خصوص مراتب معرفت در خلقت توسّط  به ما می
اند، بعد  صوفيان بحث شده است ولی چيزی را كه عارفان به درستی بيان نكرده

.   تمام شودبايد وجود، موجود گردد تا قضيۀ معرفت.  وجودشناسی حديث است
لذا بحث مشيت و اراده و قدر و قضاء و اذن و اجل و كتاب، مراتب تكوين 

 :فرمايند در توجيه اين مراتب حضرت بهاءاللّه می.  دارد موجودات را بيان می
اليكون شئی فی السماء و االرض اال بمشية و ارادة و قدر و قضاء و 

باب التحصٰى با او آيد اس هر نفسی به دنيا می.  اذن و اجل و كتاب
 الحقيقه اين مقام  شود ولكن فی آيد، اگر چه به بصر ظاهر ديده نمی می
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آنچه از محتومات محسوب تغيير نپذيرد و دون آن به .  محقّق است
اوّل ميلی كه در انسان احداث .  نمايد سبب اسباب و اعمال تغيير می

 اسباب مقام شود قبل از ظهور اسباب اين مقام مشيّت اوّل تصوّر می
اراده و قدر مقام هندسه و اندازه است، يعنی ظهور اسباب به مقدار 

اند، چنانكه  امضاء تأليف ماقدّر مقام قدر را بسيار عظيم ذكر نموده
اند القدر سّر من اسرار الله و سّر من امراللّه و حرز من حرز اللّه  فرموده

 و ليل دامس التسلكه و مختوم بختام الله الی ان قال بحر زخّار التلجه
كثير الحيتان سعته ما بين السماء و االرض و عرضه ما بين المشرق و 
المغرب، و فی قعره شمس تضئی و اين مقامات را انسان در مقامات 

نمايد، يعنی مراتب سبعه كه ذكر شد و بعد از ظهور  خود مشاهده می
اجل قضاء امضاء مشهود، و همان معنی اذن است از برای هر شئی 

بوده و هست يعنی مدّت كون آن، و بعد كتاب كه مقام تماميت شئی 
   ۴۸.است ظاهر و هويدا

گذرد بايد دانست كه  اينك كه معلوم شد مقام كونيت وجود از هفت مرحله می
برای اينكه اين معنا را حضرت اعلٰى .  معرفت نيز معلّق به هفت مرتبه است
ی و ابواب و امام و اركان و نجباء و نقباء توضيح دهند به هفت رتبۀ بيان و معان

كنند، كه در اصل، حديثی است كه در ساير آثار خود به آن اشاره  اشاره می
 :فرمايند از جمله در رسالۀ غناء می.  فرمايند می

در مقام ظهور به عليّت مراتب سبعه ) مشيت و اراده(اين رتبۀ مشاراليها 
 علیّ بن الحسين عليه فعل هفت مقام ذكر شده، چنانچه حضرت

السالم در مقام معرفت امر به جابر فرموده حيث قال عّز ذكره فی 
: حديث طويل ثم تالهذه احدها و هی والله و اليتنا يا جابر الی ان قال

يا جابر اتدری ما المعرفة؟ المعرفة اثبات التوحيد اوّال ثم معرفة 
مام رابعا ثم معرفة االركان المعانی ثانيا معرفة االبواب ثالثا ثم معرفة اال

  ۴۹.خامسا ثم معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا
 ۵۰.اند اين حديث بسيار معروف است و بسياری از بزرگان به نقل آن پرداخته
 .  اند حديث مزبور بسيار مفصّل است، و بخشی از آن را حضرت اعلٰى نقل فرموده
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ح در كتاب انيس السمراء و سمير الجلساء توان به طور مشرو اين حديث را می
  در ۵۱.يافت و شيخ احمد نيز از روی همين مأخذ به نقل آن مبادرت ورزيده است

 :بخشی از آن است
عن جابر بن يزيد جعفی عن علی بن الحسين فی حديث طويل، ثم "

فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا و كانو بآياتنا «تال قوله تعالی 
 و هی واللّه آياتنا و هذه احدها و هی واللّه و اليتنا يا جابر »نيجحدو

الی ان قال يا جابر او تدری ما المعرفة، المعرفة اثبات التوحيد اوّالً ثمّ 
معرفة المعانی ثانياً ثم معرفة االبواب ثالثا ثّم معرفة االمام رابعًا ثمّ 

    ۵۲ معرفة النجباء سابعامعرفة االركان خامساً ثمّ معرفة النقباء سادساً ثّم
 و شيخ احمد به كرّات از آن نقل ۵۳اين حديث در عرف شيخيه بسيار معروف است

 :الجمله در بخشی از آن است كند، فی می
االوّل االبدال سموّا بذلك النهم علی : يراد من خيار الموالی قسمان"

ی بعض ماقيل اليخلو العالم من اربعين منهم لبقاء النظام و ان كان ف
االوقات قد يزيدون النهم قالوا البدّ لبقاء النظام من قطب و هو الغوث 
و هو محلّ نظراللّه من العالم و من اركان اربعة تتلقّی عنه ما يتلقّی من 
الوحی و االلهام فيما يتعلّق بتدبير العالم من خلق و رزق و حيوة و 

لقطب هو خزانة ممات و تكليف علی نحو ما اشرنا اليه سابقا من اّن ا
المالك عّز و جلّ بمعنی اّن ما اراد ابرازه و ايجاده و حياته و مماته و 
رزقه و تكليفه و غيرذلك من متعلّق االرادة فقد انهی علم ذلك كلّه الی 
قطب العالم عليه السالم و االركان االربعة تتلقی منه و تؤدی احكام 

بدّ من اربعين بدال و ان كان ذلك علی ما حدّدالله لوليّه عليه السالم و ال
قد يزيدون لكنّهم الينقصون فان مات و احد من االربعين تفضّل الله 
علی واحد من النجباء فعلّی درجته حتّی يكون بدال من الذی مات و 
فهو علی هيئته و عبادته حتّی يكون مثله و لهذا يسمّی بدال و البّد من 

الثمانة و ستّين صالحاً و لم نجباء سبعين الاقل من ذلك و البد من ث
اجد هذا التفضيل من طرقنا و ان نقله بعض علمائنا و ظنّی انّه من طرق 

 العامّة النّ المتصوّفة منهم ذكروه فی كتبهم، و انّما وجدنا من طرقنا ما 



  ٰشرح حديث كنت كنز از حضرت اعلي                                                                                10سفينة عرفان دفتر 

54 

رواه صاحب كتاب انيس السمراء و سمير الجلساء باسناده الی جابربن 
عليهما السالم فی حديث طويل الی يزيد الجعفی عن علی بن الحسين 

ان قال يا جابر او تدری ما المعرفة؟ المعرفة اثبات التوحيد اوالً ثم 
معرفة المعانی ثانياً ثم معرفة االبواب ثالثاً ثّم معرفة االمام رابعًا ثمّ 
معرفة االركان خامساً ثّم معرفة النقباء سادسًا ثّم معرفة النجباء سابعاً 

د باالمام هو القطب و باالركان االربعة االركان الحديث، و المرا
المذكورة و بالنقباء االبدال الذين قالوا انّهم اربعون و لم نجد فی كتبنا 
ممّا فهمت و وقفت عليه ما يشير الی االربعين و انّما تشير الی انّهم 
ثالثون فی قوله عليه السالم و نعم المنزل طيبة و ما بثالثين من وحشة 

ه فی الكافی و الحاصل ان القسم االوّل من خيار الشيعة كما روا
  ۵۴"االبدال و هم النقباء فی حديث علی بن الحسين عليه السالم

دهد كه بر طبق مصطلحات اهل تصوّف، نظام  در اينجا شيخ احمد توضيح می
باشد ولی  درجات خلق بر طبق قطب و غوث، اركان و ابدال و نقباء و نجباء می

 شيعی عبارتند از مراتب مذكور در حديث كه توحيد، معنی و ابواب بر طبق عرف
اين هفت مرتبه .  گردد و امام و اركان و نقباء و نجباء كه هفت مرتبه را شامل می

در هر .  اند باشد و به كرّات به آن اشاره فرموده در آثار حضرت اعلٰى بسيار مهمّ می
ا به كلّ عوالم هستی تعميم يك از اين مراتب مصاديقی ذكر نموده و آن ر

 :فرمايند از آن جمله در توقيعی می.  اند بخشيده
ولكن ادكر من سّر الهاء ببعض تفسير ما اردت و هو ان السّر لم يزل لم "

يكشف و ان كشف لم يك سرّا و انا المعرفة فی مقام االسرار كما امر 
 يا جابر او علّی بن الحسين بجابر هو فی سبعة مراتب كما قال عّز ذكره

تدری ما المعرفة، المعرفة اثبات التوحيد اوّال ثّم معرفة المعانی ثانيا ثم 
معرفة االبواب ثالثا ثم معرفة االمام رابعا ثم معرفة االركان خامسا ثم 
معرفة النقباء سادسا ثم معرفة النجباء سابعا و هو قوله عّز و جلّ قل لو 

بحر قبل ان تنفد كلمات ربّی ولو كان البحر مراًد الكلمات ربی لنفد ال
جئنا بمثله مددا و تال ايضا ولو اّن ما فی االرض من شجرة اقالم و 
 البحر يمدّه من بعده سبعة ابحر مانفدت كلمات اللّه انّ الله عزيز حكيم 
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يا جابر اثبات التوحيد و معرفة المعانی اما اثبات التوحيد فمعرفة الّله 
كه االبصار و هو يدرك االبصار و هو اللطيف القديم الغاية الذی التدر

الخبير و هو غيب ما ظنّ ستدركه كما وصف به نفسه و اما المعانی 
فنحن معانيه و ظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته و فوّض الينا امور 
عباده فنحن نفعل باذنه ما نشاء و نحن اذا شئنا شاءاللّه و اذا اردنا اراد 

لّه عّز و جلّ هو المحّل و اصطفانا من بين عباده و اللّه و نحن احلّنا ال
جعلنا حجّته فی بالده فمن انكر شيئا و ردّه فقد ردّاللّه جل اسمه و 
كفر باللّه و انبياته و رسله الحديث و تلك السبعة هی بعينها مراتب 
الفعل و ظهورات الصنع كما قال عّز ذكره ال يكون شیء فی االرض و 

بسبعة بمشية و ارادة و قدر و قضا و اذن و اجل و ال فی السماء اال 
  ۵۵"كتاب و من زعم ان اللّه يقدر بنقص واحدة منهنّ فقد كفر

شود، جنبۀ معرفت در اين حديث منوط به معرفت مظاهر  همان قسم كه مالحظه می
نخست مظهر ظهور و بعد مراتب واليت است كه ساری در عالم .  الهيه است
عبارت ديگر، اين حديث كنت كنز تنها در آسمان الوهيت معنا به .  باشد وجود می

كنز .  شود، بلكه هم در وجود سريان يافته است و هم در معرفت مصداق دارد نمی
مظهر ظهور مخفی .  توان در همين روی زمين در مراتب نفوس يافت مخفی را می

نان را كند و اگر كسی اي است در ذات خويش ولی در مراتب اولياء جلوه می
از اينجاست كه درست مطابق با نظر .  بشناسد، تو گويی كه او را شناخته است

صوفيان بايد معرفت مظهر ظهور را در دل احباب او و نيز در خويشتن خويش 
به عبارت ديگر او كنز مخفی است در دل خود ما، اراده كرد در ما شناسا .  جست

يش، عرش اصلی خداوند را برای نزول گردد، قلب ما را آفريد تا با تطهير قلب خو
اجاللش آماده سازيم تا به رؤيت او كه بر عرش فؤاد جالس شده است به او 

 .معرفت يابيم
گفتنی است كه حضرت اعلٰى در خصوص تقسيم حديث به هفت مرتبه، به عدد 

مقارنت مشيّت و اراده كه در تمثيل مانند آدم و حواء .  اند هفت نيز توجّه داشته
محمد و =باشند و ترادف آنها با محمد و علّی بسيار جالب است، زيرا مشيت می
  يعني من و ۵۶»انا و علیّ ابوا هذه االمّة«آيد كه  علیّ است و در حديث می=اراده
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در اين حديث، .  علیّ، مانند آدم و حواء هستيم كه پدر و مادر اين امّت محسوبند
ست و تا ظهور حضرت اعلٰى اين دو دو شأن نبوّت و امامت هر دو لحاظ شده ا

در تفسير اين حديث، يعنی كنت كنز، حضرت اعلٰى عدد .  مقام از هم مجزّا بودند
كنند  دهند و از اسم علی و محمّد استفاده می بندی قرار می هفت را اساس تقسيم

.  رساند محمدّ است كه وحدت امامت و نبوّت را می كه درست نام ايشان يعنی علّی
بتوان به اين نوع تعبير كرد كه با ظهور حضرت اعلٰى، حضرتش حائز دو شايد 

دانيم كه در مقامات دعوت به ظهور خويش، خود  مقام امامت و نبوّت بودند و می
به نظر . شود هفت در اين تفسير، سه بار تكرار می.  را امام و نيز نبیّ دانستند

) محمد  علی(=حضرت اعلٰى رسد شايد به تعبيری بتوان گفت كه سبع اوّل،  می
و سبع سوم حضرت بهاءالّله ) محمدعلی(= است و سبع دوم جناب قدّوس 

 نيز به وسيلۀ حضرت بهاءاللّه به ۵۷"فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ"است، كه آيۀ ) علّی حسين(=
  درست در همين مقطع است كه بايد متذكّر شد ۵۸.همين صورت تفسير شده است

باشد كه در مقام كنز  ين رتبۀ مزبور، همانا جمال ابهٰى میمشيّت مذكور در نخست
حضرت باب در تواقيع ديگر خويش حديث كنت كنز را در .  مخفی قرار دارند

اند كه اين مشيّت، بهاءاللّه است كه در   و بارها گفته۵۹اند نفس مشيّت معنا كرده
هستی دست بايد به او معرفت يافت تا به مراتب وجود و .  ظهور آشكار است

كيد كرده.  يافت اند، از جمله در بيان فارسی  از اين رو همواره بر اين معنا تأ
 :فرمايند می

بعد از غرس شجرۀ قرآن كمال آن در هزار و دويست و هفتاد رسيد كه اگر بلوغ آن 
شد  بود به پنج دقيقه بعدتر، ظاهر نمی االول می در دو ساعتی در شب پنجم جمادی

كند بر شجره  شجرۀ حقيقت در علوّ عرش خود ناظر است و نظر میزيرا كه هميشه 
همين قدر كه ديد از .  كه غرس فرموده در افئده و ارواح و انفس و اجساد خلق

گردد و از ورای حجب كنت كنزا  شجره توان حديقۀ توحيدی چيد، اول ظهور می
ا ثمرۀ آن كه مخفيا، حّب احببت ان اعرف را نازل تا آنكه به آن خلق خلق شود ت

عرفان به اوست در قيامت بعد گرفته شود زيرا كه اوّل دين معرفةاللّه هست و از 
 اللّه به نفسه من لسان رسوله اين  گردد االّ بما وصف آنجايی كه معرفةاللّه ظاهر نمی
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است كه منوط است به معرفت ظاهر در ظهور و همچنين تا به منتهٰى اليه وجود 
  ۶۰.منتهی گردد

 
 سير حديث كنت كنز  وتف
 "خرآهاً ل إال تدع مع الله"آيۀ 

 از حضرت اعلٰى

 الله الرحمٰن الرحيم بسم
 الحمدلله الذی قد تعالی بعلوّ كبريائيته عن علّو اعلٰى جوهر المجرّدات و -۱

تعظّم بذاتيّة ازليته عن منتهٰى عرفان الجوهريّات و هو لم يزل اليقع عليه 
صعد غاية درك الكائنات و هو الذّات البحت الذی االسماء و الصّفات و الي

 ۶۱لم يزل كان و لم يكن احد غيره و اليزال انّه هو كائن و لم يكن معه شیء
فی رتبته كلّ االسماء صفة لمشيته و كل الصفات نعت ألرادته، ليعرف العباد 

مد  الفرد االحد الصّ»ال اله االّ هو«بارئهم و يصفوه بما تجلّی لهم بهم بانّه 
اليدركه شیء و اليقترن به شیء و انّه هو اليستوی علی شیء و اليقارن شيئاً 
و اليخلو عن شیء و اليدخل فی شیء و هو المتعال بان يقول انّه هو شیء 

كَمِثْلِِه شَیْءٌ«سبحانه   و هو الواحد المتكبّر القهّار و اشهده فی ۶۲»لَيَْس 
عبده و رسوله قد اصطفيه من  بانّ محمّداً ۶۳مقامی هذا علی صفح الجبل

بحبوحة ذروة االبداع بظهور سلطنته و قمصه بقميص االفضال لبروز كبريائيته 
و جعله متفرّداً عن االشباه و االمثال فی ملكوت ارضه و سمائه ليستدلّ 
المستدلّون عن نعته بنعته و عن وصفه بوصفه و هو رسول من عنده علی 

 عندالله الذين قد جعلهم الله اركان ۶۴شر نفساًالعالمين؛ و مظاهر نفسه اثنٰى ع
لم .   و رايات تقديسه و مظاهر تفريده و عالمات سلطانه و عزّته۶۵توحيده

 و انّما دونهم عندهم لم يذكر و ۶۶يعرفهم احد اال الله جاعلهم و من هو فوقهم
و ال اصفهم و . ان يذكر كظلّ فئی بل استغفرالله من ذلك التّحديد الكثير

َال  عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ«اقول انّی اعرّفهم بل اعترف بعجزی بما قال الله سبحانه ال
  ۶۸ و اشهد انّ الله قد اصطفی لهم شيعته۶۷»بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوَن يَسْبِقُونَهُ
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لحفظ دينهم و خلقهم من طينة مكنونة من فاضل طينتهم و هم شهداء من 
لق مايحكمون االّ بأذنهم و مايشاؤون االّ بمشيّتهم و عندهم علی جميع الخ

هم من خشيته مشفقون و من جحدهم او يجحدهم فی حكمهم فلن يقبل من 
 .عمله شیء و اولئك هم الخاسرون

 اما بعد قد رأيت من سطرت فی لوح القرطاس و اشهد بما سئلت آية من -۲
فاحببت ان اعرف كنت كنزا مخفيا «الكتاب و حديث ما قال الله سبحانه 

 لم يكف ۷۰ فاعلم بانّ ابحر االبداع و االختراع۶۹»فخلقت الخلق لكی اعرف
فی بيان معنی من حرف منها و ليس لی سبيل الی معرفتها الّن وجودی و ما 
ينسب اليه لم يذكر اال فی ظلّها و ان علی قدر ضعفی و منتهی مسكنتی و 

 ان تعرف حكم ۷۱» مََع اللَِّه إِلَهاً آخََرفََال تَدُْع«انّما المراد فی اآلية . ضرّی
الظاهر فهو الظّاهر ال اله االّ هو فيبطل وجود غيره بذكر وجود غيره و لم يكن 
اعظم من ذلك دليل عندالله ان كنت من المستبصرين و ان تعرف حكم 

فی حديث ) ع(الظاهر قد حذّركم الله فی كتابه عن نفسه و قال الصادق 
ركم ان تجعلوا محمّداً مصنوعاً لكان الذات محدثاً مصنوعاً ای حذّ«الحروف 

و اّن هذا هو الكفر الصراح؛ النّ االلوهية التی هی نفس ذات البحت لم 
يعرفها غيره و اّن الّذی يقدر ان يعرف العباد و يوصفه اهل االيجاد هو ذكره 

 اآليات الذی نسبه الی نفسه و جعله قائماً علی مقامه و لذا شهد بذلك محكم
فاعلم اّن .   و اّن ذلك لهو الحقّ المبين۷۲»مَّْن يُطِِع الرَّسُوَل فَقَْد أَطَاَع الّلَه«

لمعرفة الله سبحانه لم  اختالف و اّن اعلٰى مراتبها الهل المحبّة ان يعرفه به، 
عرفتك بك و انت دلّلتنی عليك و «) ع(اي بظهوره له به كما قال السّجاد 

 و لو اراد العبد ان يعرفه بغيره ۷۳» ال انت لم ادر ما انتدعوتنی اليك و لو
فالمعروف هو غيره ال نفسه النّه هو ال يعرف بخلقه و اليوصف بعباده 
فالمعروف هو غيره النفسه النّه هو ال يعرف بخلقه و اليوصف بعباده و من 
ه اراد ان يعرفه بابداعه فهو جاهل فی عرفانه و من اراد ان يصفه بثناء خلق

فهو الملحد فی اسمائه و من اراد ان يتوجّه اليه بمحمّد ان يعرفه به فيكفر 
بحضرته الّن الدعوة هی فرع المعرفة و المعرفة فرع المحبّة و المحبّة هی 
 نفس العبادة و من عبدالله بشیء من صفته او اسمه فقد كفر به و لم يعبد شيئاً 
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جّه اليه و يحجبه وجه عزّه عن و من توجّ هاليه یوجد احد من عباده فم يتو
النظر الی طلعته و ضلّت الحكماء كلّهم و بطلت اقوال الّصوفيه باجمعهم 
حيث كلّ قد افتروا علی الله ربهم من حيث يلقی الشّيطان من انفسهم انّما 

 ۷۴بما روی فی الكافی) ع(السّبيل الواضح و المنهج الالئح هو ما قال االمام 
عنی فقد اشرك و من عبداالسم فقد هلك و من من عبد االسم و الم«

 و عبدالمعنی بايقاع االسماء عليه فاوئلك ۷۵»عبداالسم المعنی فقد كفر
و . اصحاب اميرالمؤمنين عليه السالم حقاً؛ ذلك رشح من حكم باطن الظاهر

 روحی و من هو فی ۷۶)ع(ان اردت ظاهر الباطن فاعرف قول علّی النقی 
من ارادالله بدء بكم و من وحّده قبل « ۷۷رة الجامعةعلم الله فداه فی زيا

 الّن االمر لم يرجع الی الذّات و ال الی الّذكر ۷۸عنكم و من قصده توجّه بكم
 فكلّما نسب اليهم هو المنسوب الی الله كما شهد بذلك تلك الزّيارة ۷۹»االوّل

الله  و اّن معرفة ۸۰»من عرفكم فقد عرف الله و من جحدكم فقد جحدالله«
 عليه السالم فی دعاء كلّ ۸۱لم يظهر اال بمعرفتهم كما صرّح بذلك قول الحجّة

فبهم ملئت سمائك و ارضك حتّی ظهر ان ال اله اّال « ۸۲يوم من شهر رجب
اليعرف الله اال بسبيل معرفتنا بنا عرف « و قال االمام عليه السّالم ۸۳»انت

و اّن ذلك رشح من ابحر ذلك المقام  »اللّه و بنا عبداللّه لو ال نا ما عبدالله
لمن اراد ان يعرف حكم حّی الذی الينام و يستقّر علی بساط انس سلطان 

و ان اردت ان تعرف باطن . الذی ال يضام و يشهد بقدرة مليك الذی اليرام
 عليه السالم ۸۴الباطن قد صرّح سبحانه في كتابه حيث نزل فی سورة يوسف

 الّن ظهور علّة الرابعة و الكلمة ۸۵» خَيْرٌ أَِم اللُّه الْوَاحُِد الْقَهَّاُرأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ«
التّامة هی اليتمّ االّ بظهور نفسها فی نفسها و اّن هذه اآلية لما نزلت من مبدء 
جوهريتها الی منتهی سر مركزها هی يرجع اليها ذلك ذكر لمن اراد ان يذكر او 

ّن بيان حقيقة ذلك االمر هو اّن الممكن لم ا.  ينبغی الی ذی العرش سبيًال
يزل ممكن لم يقدر ان يعرف ربّه و اّن االزل ال يزال لن ينزل حتی يعرفه 
طلعته و لقد ابدع من فيض قدرته و مليك صنع ربوبيته آيًة فی حقائق االنفس 
و االفاق ليستدلوا بها علی معرفته و يعرفون بها و هی آية حادثة تدّل علی الله 

كما هو اهله اليعرفه غيره و اليصفه دونه و سب  حانه بما يمكن فی ذاتها اال 
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 كما ان بها يدلّ علی توحيد الله ۸۶»ال اله اال الله«هی آية حادثة كمثل قولك 
كَمِثْلِِه « فی السموات و االرض الذی  ۸۷فهی بمثلها و هی الْمَثَلُ االَٔعْلََى لَيْسَ 

 و من اّن غيرالله سبحانه هو المراد فی هذه اآلية  و هو العلّی المتكبّر۸۸»شَیْءٌ
او يرجع الی دونه حكم او يبقی دون وجهه فقد ضادّ الله فی حكمه و نازعه 

و انّما الوجه الذی يبقی .  فی ملكه و حاربه فی سلطانه و له عذاب شديد
 هو وجه الله سبحانه الذی نسبه الی نفسه و هو مقام آل ۸۹بعد فناء كلّ شیء

انا « عليهم السالم فی خطبته و قال ۹۰ه سالم الله عليهم حيث صرّح سيّدهمالل
 و اّن مثل هذه النسبة كمثل قولك بيت الله فهو ۹۱»وجه الله الذی اليموت

منسوب الی اللّه تشريفا له و تعظيما من عنده عليه االّ اّن وجه ذات االزل لم 
 الوجه الظاهر عن وجهه و يعرفه غيره حتّی يحكم ببقائه و فناء غيره بل هو

الدّال علی طلعته و الحاكی بقمص وجهته و بذلك وردت االخبار من شموس 
العظمة و االسرار حيث اليكاد يحصی لمن اراد ان يعرفها او ان يستدّل بها و 

فَصَعَِق مَن فِی السَّمَاوَاِت َو مَن «علی ذلك يشهد الكتاب فی قوله عّز ذكره 
آل اللّه سالم الله عليهم المراد و هم الوجه  ۹۲»ن شَاء اللَّهُفِی االَٔرِْض إالَّ َم فانّ 

ذلك ذكر فی سبيل الظاهر و ان اردت مسلك الباطن . الذی ليس لهم من نفاد
انّ عدّة الوجه هی اربعة عشر و هی عدّة قصبات اربعة عشر و هم االدّالء علی 

حمّد و ان من اسمائهم الله فی عوالم االمر و الخلق اوّلهم محمّد و آخرهم م
هو اليد حيث عرف اللّه سبحانه بجاللة شأنهم و علّو قدر هم بانّ ملكوت 

 ای فی قبضهم و ايديهم يحكمون و يفعلون ما ۹۳السّموات و االرض بيده
يريدون اليعجزهم شیء فی السموات و ال فی االرض و لكنّهم مايشاؤون االّ 

اّن عدة احرف الوجه هی .   شهيد و محيطان يشاءاللّه و كان اللّه ورائهم خبير
عدّة اسم اللّه الجواد و الوهّاب و اليد الذی هو فوق االيدی تلك عدّة حروف 
الهجائية فی آيتين منها تلك آيات اللّه بظهورها و الوجه الذی انزله الله فی 

 و هو اوّل الفيض و آخره هيكله هيكل الهاء و عدّته هی مساوی ۹۴ليلة القدر
 كلمته و كلمته هی طبق سرّه و عالنيته و اسمه المخمس فی رقوم عدّة

 و ذلك شكل الذی نقش علی خاتم سليمان بن داود عليهما *الهندسية هكذا 
 السالم و فعل بها ما فعل بأذن الله و انّ الله سبحانه ما خلق كلمة يحكی اوّله 



  ٰشرح حديث كنت كنز از حضرت اعلي                                                                                10سفينة عرفان دفتر 

61 

كلمة الهاء و لذا وقع فی  اوّل اسم االعظم هو عن آخره و سرّه عن عالنيته االّ 
و هو اذا ضرب فی نفسه يظهر اسم االعلٰى و هو علّی اعلٰى من كلّ شیء و 
كلمة  كل شیء يفنی االّ وجه رّبك و اّن حروفه هو االلف و مكرّر الياء و اّن 
هی اربعة القائم و القيّوم و القدوس و القديم و كلّ من تلك االربعة اذا فرق 

رين هاء و كلّ خمسة من كلمة بال زيادة حرف و ال بين المائة لم تجد االّ عش
و . انتقاص و انّ ذلك من فضل الله علی من يشاء و ان ذلك من فوز المبين

 اّن المراد بالرجوع الی الله هو الرجوع الی مقاماته و عالماته ۹۵اّن اخر اآلية
 الّن الذات هو الصمد لم يخرج منه شیء و لم يدخل علمه شیء قد خلق آياتاً
لنفسه و جعل الرجوع اليها الرجوع اليه و العود اليه العود اليها و اليه االشارة 

 اّن االشياء لم تبدوا من ذات و لم ۹۶»كَمَا بَدَأَكُْم تَعُودُوَن«قوله سبحانه 
 و جعلها مقام ۹۷»قد خلق الله االشياء بالمشية و المشية بنفسها«يرجعوا اليه 

 و ۹۸فی يوم الغدير) ع( صرّح بذلك خطبة علّی فعله فی األداء و القضاء كما
انما االشياء كلّها قد ذوّتت حقائقهم بها و يرجع اليها و ماكان ألمر الله من 

 .نفاد
 ۱۰۰ هو بمثل معنی اآلية كل شیء عندالله كعالم االكبر۹۹ و اّن معنی الحديث-۳

الحديث فيه مشهود كلّ شیء و اّن اللّه سبحانه قد اراد ان يبين فی هذا 
مقام القدر؛ : مقام االردة؛ مخفياً: مقام المشية؛ كنزًا: مراتب الفعل كنت

مقام االجل؛ : مقام االذن؛ فخلقت الخلق: مقام القضاء؛ ان اعرف: فاحببت
 ال يمكن ان يلبس حلّة ۱۰۱تلك مراتب سبعه. مقام الكتاب: لكی اعرف

امل االوّل محمّد الوجود شیء من عالم المفقود االّ بها، قد جعل الله ح
و الثّانی علّی و الثّالث فاطمة، و الرّابع الحسن و الخامس الحسين، و ) ص(

تلك مراتب اذا نزلت من عالم ) ع(و السّابع موسی ) ع(السادس جعفر 
الغيب الی الشّهادة يظهر احرف الوجه  و يكمل عدّة اليد و يعلن االسم 

شيئاً فی السموات و االرض االّ الجواد و يخفی اسم الوهّاب و ما خلق الله 
كالواحد منه هو ملك الذی قد ايّده الله ليستقّر علی ذلك ) عشر(بتلك االربعة 

و ان اردت . الركن و يكتب اعمال العالمين فی ظلّه ذلك فی مقام الظّهور
 سلك الباطن االوّل مقام البيان هو الذی يدعوا كنت و اليكون معه كنز و 
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مقام المعانی و الثالث االبواب و الرّابع مقام األمامة و المخفیّ ثم الثانی 
الخامس االركان و السادس النقباء و السابع النّجباء و ان ذلك التفسير هو 

 و ان اردت مسلك الباطن الذی هو ابطن من االوّل من االوّل ۱۰۲.عين االوّل
و علیّ و  فی ذكر محمّد و علیّ عليهما السالم ۱۰۳تلك ظهورات اسماء الحسنی

 الی ۱۰۴محمّد كل حرف من اسمهما يدلّ علی رتبةٍ من ذلك الحديث القدسّی
ان يتّصل الحكم بآخر ما ينزل فيه و كفاك ما قرئت لك ان تعرف حرفًا منه 
ولكن اليستطيع بذلك احد من يشاءالله و ان اليه يرجع االمر كلّه و استغفره و 

 ۱۰۵ما يصدر من الذنّب ذنب عندهاتوب اليه من كلّ ما ذكرت فی الحين الّن 
و سبحان الله ربّك رّب العزّة عنا يصفون و سالم «. و انّه لهو الغنّی المتعال

 ۱۰۶».علی المرسلين و الحمدالله ربّ العالمين
 ها و توضیحات یادداشت

  ۲۱۳، آیۀ )۲۶(سورۀ الشعراء . ۱
: ن اين استاز اين اثر فقط يك نسخه در دست نگارنده بود كه مشخّصات آ. ۲

تواقيع حضرت اعلٰى، نسخۀ خطّی متعلّق به خاندان ورقاء، كه : حضرت نقطۀ اولی
 ضبط بود و در ٤۰۳۳-cبه لجنۀ محفظۀ آثار امری ايران تقديم شد و تحت رقم 

 توسّط لجنۀ محفظۀ آثار امری به تعداد ۱۳۵۷ يعنی شهريور ماه ۲۳/۵/۳۷تاريخ 
 ضبط ۲۵۲–۲۴۲وقيع در خالل صفحات اين ت.  محدود تكثير شد و حفظ ماند

 .از اين پس فقط تحت نام توقيع كنت كنز ياد خواهد شد.  شده است
 ۲۴۳توقيع كنت كنز، ص. ۳
 .مقالۀ اين عبد در خصوص توقيع تفسير سورۀ قدر در جریان طبع و نشر است. ۴
 ۳۲۵همان مجموعه، ص. ۵
 .۱۸۴ص، ۱۳۵۳، نشر كيهان ۳قرآن مجيد: العابدين رهنما زين. ۶
 .۱۳۴همان، ص. ۷
، مؤسسۀ االعلمی، بيروت، لبنان، الطبعة ۴تفسير الصافی، : مالمحسن فيض. ۸

 .۲۰۳، نشر ايران، ص۳بحار االنوار، :  و نيز مجلسی۵۳م، ص۱۹۸۲الثانية، 
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م، ۱۹۸۶، دارالمعرفة للطباعة بيروت، لبنان، ۸-۷البيان،  مجمع: شيخ طبرسی. ۹
بنگريد به بحاراالنوار .  اند ياری ذكر كردهاين گفتۀ طبرسی را بس.  ۳۲۲ص

 .۱۷/۳۶مجلسی، 
ای، انتشارات علمی،  ، به تصحيح الهی قمشه۷تفسير رازی، : ابوالفتوح رازی. ۱۰
گويا تمامی مفسّران بر اين نكته واقفند كه نبايد حضرت .  ۳۷۹تاريخ، ص بی

ع مع الله الها آخر فال تد: "نويسد يكی از اينان می.  محمّد مخاطب آيه بوده باشد
و ال تجعل مع (فتكون من المعذّبين الخطاب للرسول و المراد به غيره و هكذا قوله 

و .  و انما يضرب المثل بالخيار) لئن اشركت ليحبطن عملك(و قوله ) الله الها آخر
االسرار و  كشف: ميبدی)..." فان كنت في شّك ممّا انزلنا اليك(هكذا قوله 
 .۱۶۲ش، ص۱۳۵۷، ۳اصغر حكمت، اميركبير، چ به تصحيح علی، ۷عدّةاالبرار، 

، مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات، بيروت، لبنان، ۳تفسير البيضاوی، : بيضاوی. ۱۱
 .۲/۱۴۸ و نيز بنگريد به تفسير القمی ۲۶۷م، ص۱۹۹۰الطبعة االولٰى 

 .۳۲۸، نشر اسماعيليان، قم، ص۱۵الميزان، : طباطبائی، محمدحسين. ۱۲
فال تدع مع الله الها آخر، ای، التلتفت الی وجود الغير بظهور : "سدنوي یم. ۱۳

النفس، و ال تحتجب فی الدعوة بالكثرة عن الوحدة؛ فتكون من المعذّبين، بالقاء 
الشياطين، و ان امتنع تنزّلهم بالموافقة و المراقبة كقوله القی الشيطان فی امنيته، 

مبالغ عقول المنذرين، و نفوسهم القاءهم و فانّه ال يأمن فی االنذار و النزول الی 
منسوب به (عبدالرزاق كاشی ." ان أمن تنزلهم و مصاحبتهم و اغوائهم عند التقی

، تحقيق دكتر مصطفی غالب، الطبعة الثانية، ۲تفسير القرآن الكريم،): ابن عربی
 .۱۸۸م، ص۱۹۷۸
نفسه به اشاره به تعليم حضرت اعلٰى است كه در تفسير حديث من عرف . ۱۴

تفسير حديث من عرف : بنگريد به فريدالدين رادمهر.  خوبی ذكرش آمده است
 .نفسه
اشاره به ركن رابع شيخی است كه شيخ احمد و سيد كاظم به آن تصريح . ۱۵

 كسانی .   به بعد۱۰۱/القصيدة  و نيز شرح۲/۲۲۳الزيارة،  بنگريد به شرح.  كردند
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خان كرمانی كه خود هم ركن رابع را توضيح  مدّعی ركن رابع بودند، از جمله كريم
بنگريد به حاج محمّد .  دانسته است داده و هم خويش را حائز آن رتبه می

 . به بعد۱۳۳ش، ص۱۳۵۰، نشر سعادت كرمان، ۲ارشاد العوام، : خان كرمانی كريم
 .۲۵۳، ص۱۱، باب ۷بيان فارسی، واحد : حضرت اعلٰى. ۱۶
م، ۱۹۹۷، ۳، معارف بهائی كانادا، چ۱اعلٰى، جآثار قلم : حضرت بهاءالله. ۱۷
 .۱۶ص
هميشه در آثار الهی اين نكته هست كه تفسير كلمةالله بسيار دشوار و محتاج . ۱۸

النّ : "فرمايند به عنوان مثال جمال ابهٰى می.  وقت و مرهون فرصت بسيار است
كلمة نزلت من سماء الوحی علی النبيين و المرسلين انّها ملئت م ن سلسبيل كلّ 

حضرت بهاءالله، مجموعة ." المعانی و البيان و الحكمة و التبيان طوبٰى للشاربين
و نيز در جايی .  ۶م، ص۱۹۲۰الدين صبری، مصر، قاهره،  الواح مباركه، محيی

معلوم آن جناب بوده كه اين بيان را در هر عالمی از عوالم : "فرمايند ديگر می
ی بديعه بوده كه دون آن را اطّالع و علمی به آن النهايه به اقتضای آن عالم معان

و اگر تمام آن كما هو حقّه ذكر شود اقالم امكانيه و ابحر .  نبوده و نخواهد بود
 و از حضرت عبدالبهاء در همين ۳۵۱ص/همان." مداديه كفايت ذكر ننمايد

 و ۴۲ و ۳۴ و ۲۳صص / ۱مكاتيب، ج. خصوص نكات بسياری نازل شده است
 .غيره
ثّم اعلم بان المفسرين الذين فسّروا القرآن كانوا : " منظور اين بيان مبارك است.۱۹

صنفّينِ، صنفٌ غفلوا عن الظاهر و فّسروه علی الباطن و صنف فسّروه علی الظاهر 
و غفلوا عن الباطن ولو نذكر مقاالتهم و بياناتهم لتأخذك الكسالة بحيث تمنعك 

كار هم فی هذا المقام طوبی للّذين أخذوا الظاهر عن قرائة ماكتبناه لك لذا تركنا أذ
و الباطن اولئك عباد آمنوا بالكلمة الجامعة، فاعلم من اخذ الظاهر و ترك الباطن 
انّه جاهل؛ و من اخذ الباطن و ترك الظاهر انّه غافل؛ و من اخذ الباطن بايقاع 

 .هذه كلمة اشرقت عن افق العالم.  الظاهر عليه فهو عالم كامل
ش، ۱۳۵۵الزّيارة، چاپ سعادت كرمان،  شرح: بنگريد به شيخ احمد احسائی. ۲۰
 .۲۲۳ص
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اّن اوّل ما كتب الله عرفان مظهر وحيه و مطالع امره الذی جعله : "فرمايند می. ۲۱
 .۱، كتاب اقدس، بند "الله مقام نفسه فی عالم االمر و الخلق

لٰى، مؤسّسۀ ملّی منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه او: حضرت اعلٰى. ۲۲
 .، نقل از توقيع خطاب به محمّدشاه۱۴ب، ص۱۳۴مطبوعات امری، 

 .۶۵-۶۰اقتدارات، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، صص : حضرت بهاءالله. ۲۳
آفتاب خوبان، شرحی بر تفسير سورۀ والشمس، : بنگريد به فريدالدين رادمهر. ۲۴

 .خطی در آرشیو مجمع عرفان
، ۳ش، چ۱۳۶۱احاديث مثنوی، اميركبير، : ريد به فروزانفربرای اين حديث بنگ. ۲۵
تعليقات حديثة الحقيقه، نشر علمی، :  و نيز بنگريد به مدرّس رضوی۲۹ص
 .۱۰۱تاريخ، ص بی
فقهاء شيعی و .  در وثوق و اعتبار اين حديث بحث بسياری درگرفته است. ۲۶

ا به منويات گويند اين حديث جعلی است و صوفيان آن را ساختند ت سنّی می
دليل اينان آن است كه اين حديث در كتب قبل از قرن ششم كمتر .  خويش رسند
و ديگر اينكه خداوند در اين حديث غلط فاحش گفته است زيرا .  ديده میشود

مخفی از خفی فعل الزم اشتقاق گرفته و ساختن صيغۀ مفعول از فعل الزم غلط 
ا به، يعنی با حرف جّر اضافی شايد است مگر آنكه بگويد مخفيا عنه و يا مخفي

امّا اين حديث در اكثر كتب صوفيان به كار .  بتوان چنين اشتقاقی را توجيه كرد
رفته است و متون امر بهائی به همين اعتبار ناظر است و به شرط صحّت، به شرح 

 .پردازد معتبر آن می
 سعادت كرمان، ، چاپ۴الزيارة الجامعة الكبيرة، ج شرح: شيخ احمد احسائی. ۲۷

 .۲۴۵ش، ص۱۳۵۶
، مطبعۀ ۱-۲فهرست كتب مشايخ عظام، : بنگريد به ابوالقاسم ابراهيمی. ۲۸

 .۳۰۹ش، ص۱۳۵۵سعادت كرمان، 
گاه، ۲نامه،  مولوی: بنگريد به جالل همايی. ۲۹  .۸۰۸ش، ص۱۳۶۰، نشر آ
حديقةالحقيقه، : و نيز سنايی. ۳۸۷مثنوی، دفتر سوم، ص: بنگريد به موالنا. ۳۰

 و نيز موالنا در ادبيات بسياری از ۱۱۲به اهتمام مدرّس رضوی، نشر دانشگاه، ص
  ۲۴۳۹۲ و شمارۀ ۲۲۹۶، غزل ۵ديوان كبير، ج(ديوان كبير كه به عنوان در جايی 
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كه كنزا كنت مخفيا فاحببت بان اعرف براي : (گويد می) ش۱۳۶۳نشر اميركبير، 
 .)جان مشتاقان برغم نفس طنازه

من طلبنی وجدنی و من "و ..." من عشق و عف و كتم " حديث، اين چهار. ۳۱
چهار حديث ..." كنت كنزا مخفيا"و نيز ..." مايزال عبدی يتقرّب "و ..." وجدنی 

قدسی مشهورند كه صوفيان مراتب محبّت و عشق را بر اين چهار حديث بنا 
 به ۳۸ش، ص۱۳۷۴عشق صوفيانه، نشر مركز، : بنگريد به جالل ستاری. اند كرده
 .بعد
و مقصود از وجود انسان معرفت ذات و : "گويد برای مثال نجم رازی می. ۳۲

السالم پرسيد يا رّب لماذا  صفات حضرت خداوندی است، چنانكه داود عليه
." خلقت الخلق؟  قال كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف

، ۲ نشر علمی و فرهنگی، چمرصاد العباد، به اهتمام امين رياحی،: نجم رازی
 .۲ش، ص۱۳۶۵
، ۱شده، به اهتمام نجيب مايل هروی، چ رسائل، ده رسالۀ فارسی: ابن عربی. ۳۳

 .۱۳۷-۱۳۸ش، صص۱۳۶۷مولی، 
شرح گلشن راز، به اهتمام محمدرضا : برای نمونه بنگريد به الهی اردبيلی. ۳۴

 .۸۴ش، ص۱۳۷۶برزگر خالقی و عفت كرباسی، نشر دانشگاهی، 
المبين، به اهتمام نجيب  مصنفات فارسی، رسالۀ فتح:  عالءالدوله سمنانی.۳۵

 .۲۶۷ش، ص۱۳۶۹، ۱مايل هروی، چ
، به اهتمام ابوالعالء عفيفی، قاهره، ۱الحكم، ج فصوص: بنگريد به ابن عربی. ۳۶

 .۲۰۳ش، ص۱۳۶۶افست انتشارات الزهراء، 
، به اهتمام ۲الحكم، ج شرح فصوص: الدين تركه برای نمونه بنگريد به صائن. ۳۷

 .۸۸۳ش، ص۱۳۷۸بيدارفر، انتشارات بيدار، 
والعجب كل العجب انه اشار الی هذا : "گويد چنانكه سيد حيدر آملی نيز می. ۳۸

االستتار بالظهور و الی هذا الخفاء بالسفور فی قوله كنت كنزا مخفيا فاحببت ان 
 اظهر بصورة الخلق و ابرز اعرف و معناه انّی كنت كنزا مخفيا مستورا؛ فاردت ان 
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بتعيناتهم فظهرت بصورهم و برزت بتعيناتهم و ليس فيهم غيري، فكانّه اراد بذلك 
االسرار،  جامع." ان استتاره عين ظهوره و خفائه محض سفوره كما تقدّم تقريره

 ).گردد مشخّصات چاپی آن بعداً ذكر می (۱۶۴ص
 .۸۰ش، ص۱۳۶۲، ۵ اميركبير، چفيه ما فيه، به اهتمام فروزانفر،: موالنا. ۳۹
مرموزات اسدی در مزمورات داودی، به اهتمام شفيعی كدكنی، : نجم رازی. ۴۰

 .۲۸-۱۲ش، صص۱۳۵۲گيل كانادا،  نشر مک
 .۳۰۱ق، ص۱۴۰۳، مكتبة المصطفوية، قم، ۶الحكمة المتعالية، ج: مالصدرا. ۴۱
غانی، علمی و الحقايق، به اهتمام احمد مهدوی دام كشف: عزيزالدين نسفی. ۴۲

 .۱۵۱ش، ص۱۳۵۹فرهنگی، 
 . ۵۲-۵۱ق، صص۱۳۲۰، نشر قاهره، ۲مكاتيب عبدالبهاء، ج: حضرت عبدالبهاء. ۴۳
هايی از خرمن ادب و  تصوف و امر بهاء، خوشه: بنگريد به فريدالدين رادمهر. ۴۴

 .م۲۰۰۱، نشر آلمان، ۱۳هنر، ج
اهتمام هانری كربن، عثمان االنوار، به  االسرار و منبع جامع: سيد حيدر آملی. ۴۵

 .۱۰۲ش، ص۱۳۶۸، ۲اسماعيل يحيی، نشر علمی و فرهنگی، چ
برای .  نگارنده در الهيات موسيقی بر اين حديث شرحی مستوفی نوشته است. ۴۶

، چاپ ۱الكلم، ج جوامع: درك معانی حديث مشيت بنگريد به شيخ احمد احسائی
 .۱۲۲ق، ص۱۲۷۳سنگی، 

 .۲۴۵، ص۴الزيارة، ج شرح. ۴۷
 ب، ۱۲۹، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، ۸مائدۀ آسمانی، ج: خاوری اشراق. ۴۸

 .۱۹۲-۱۹۱صص
تاريخ  الهيات موسيقی، نشر ايران، بی: رسالۀ غناء، به نقل از فريدالدين رادمهر. ۴۹

 .و محل طبع
 .۸ق، ص۱۴۱۰، نشر طهران، ۲۶بحاراالنوار، ج: مجلسی. ۵۰
 .۲۱۵، ص۳الزيارة، ج شرح. ۵۱
 .۲۹، ص۲يفةاالبرار، جصح. ۵۲
، ۳۰م، ص۱۹۹۳فكر و منهج، دارالفنون، بيروت، لبنان، : عبدالجليل االمير. ۵۳

 .۲۸حاشيۀ شمارۀ 
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 .۲۱۵-۲۱۴، صص۳الزيارة، ج شرح. ۵۴
 و نيز مجموعۀ توقيعات ۱۰۶-۱۰۵، صص۶۱مجموعۀ تواقيع مباركه، نسخۀ تكثير . ۵۵

 .۲۶۰، صKمباركه، نسخۀ خطی تحت شمارۀ 
يد به شرح حضرت عبدالبهاء در خصوص اسم اعظم الهی؛ مائدۀ بنگر. ۵۶

 . به بعد۱۰۰، ص۲آسمانی، ج
 .۱۴، آیۀ )۳۶(قرآن، سورۀ یس . ۵۷
 .۱۲۲، ص۴مائدۀ آسمانی، ج. ۵۸
ان الله تعالی «: فرمايند برای نمونه در توقيع شرح حديث من عرف نفسه می. ۵۹

حال واحد االن كما كان فی قديم وحده و ليس معه غيره لم يزل و اليزول علی 
نفسه نفسه و الخلق فی صقع ملكه و هو سبحانه لما شاء فمشيته احداثه ال من شیء 
و هو لم يلد شيئاً بل خلق االشياء بالمشية و خلق بالمشية بنفسها و ان المشية اول 
 نقطة مذكورة فی االمكان و هو ذكر اوّل الذی ذكرالله نفسه بانّی انا الله ال اله اّال
انا كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكی اعرف و خلق الله 
سبحانه من داللة هذه الكلمة التی هی آخر مراتب النقطة ماء الذی به حيوة كلّ 
شیء و ليس عند منشئه اال حرفا و المشية فی مقام الشیء و هو عالم امكان المطلق 

 بنگريد به فريدالدين »....و ال رسم هناو االزل نفسه نفسه وحده وحده ال ذكر هنا 
، دارمشتات ۸شرح حديث من عرف نفسه، مندرج در سفينۀ عرفان، ج: رادمهر
 .م۲۰۰۵آلمان، 

، صفحۀ ۶، واحد ۱۳تاريخ و محل طبع، باب  بيان فارسی، بی: حضرت اعلٰى. ۶۰
۲۲۷. 
 االن اشاره است به حديث كان الله و لم يكن معه من شیء و جواب جنيد كه. ۶۱

جنيد بغدادی، نشر روزنه، : بنگريد به فريدالدين رادمهر.  يكون بمثل ما قد كان
 . به بعد۲۲۹ش، ص۱۳۸۰
 .۱۱، آیۀ )۴۲(قرآن، سورۀ الشوری . ۶۲
 .يحتمل منظور جبل چهريق يا شديد است كه در مقدمه اشاره شده است. ۶۳
 حضرت مهدی منظور دوازده امام شيعی است كه از حضرت علی شروع و به. ۶۴

 .گردد ختم می
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 اشاره به اركان اربعۀ بيت توحيد است كه از نظر شيخ احمد احسائی يكی از. ۶۵
 بنگريد به شيخ احمد احسائی، .  اين اركان همانا ركن واليت يا امامت است

 .۲۲۳ق، ص۱۲۷۱، تبريز، ۱الكلم، ج جوامع
 .اشاره به حضرت محمّد و عالم نبوّت است. ۶۶
 .۲۷ و ۲۶، آیات )۲۱(رۀ االنبیاء قرآن، سو. ۶۷
بنگريد به سيد كاظم .  بر طبق عرف شيخيه ركن رابع همان شيعۀ كامل است. ۶۸

 .۱۱۲ش، ص۱۳۵۴العارفين، سعادت، كرمان،  مقامات: رشتی
 .حديث قدسی كه شرحش در متن مقاله آمده است. ۶۹
لهيات موسيقی، ا: برای معنای ابداع و اختراع بنگريد به فريدالدين رادمهر. ۷۰

 .خطی
 . ۲۱۳، آیۀ )۲۶(قرآن، سورۀ الشعراء . ۷۱
مَّنْ يُطِِع الرَّسُوَل فََقْد "است كه ) ۸۰، آیۀ )۴(سورۀ النساء (تلميح به آيۀ قرآن . ۷۲

 .، يعنی كسی كه رسول را اطاعت كند، گويی خدا را اطاعت كرده است"أَطَاعَ اللَّه
الجنان،  مفاتيح(صيام بايد تالوت شود اين دعايی است كه در سحرهای ماه . ۷۳
اين با دعای سحر معروف كه نام بهاء در صدر آن قرار دارد فرق ).  ۱۸۶ص
 ).۱۸۴الجنان، ص مفاتيح(كند  می
نوشتۀ ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق " اصول كافی"منظور كتاب . ۷۴

اب جزو كتب اين كت.  باشد  قمری می۳۲۹ يا ۳۲۸الكلينی الرازی متوفی به سال 
، نشر ۳-۱ادوار فقه : بنگريد به محمود شهابی.  اربعۀ معتبره ميان شيعيان است

 .ش۱۳۶۷دانشگاه طهران، 
عن هاشم بن : "اين حديث در اصول كافی به صورت زير نقل شده است. ۷۵

الحكم انه سآل ابا عبدالله عن اسماءالله و اشتقاقها، الله مما هو مشتقّ؟ فقال يا 
ه مشتق من اله و اله يقتضی مآلوها و االسم غير المسمّی فمن عبداالسم الل: هشام

دون المعنی فقد كفر و لم يعبد شيئاً و من عبداالسم و المعني فقد اشرك و 
افهمت يا هشام؟  قال .  عبداالثنين؛ و من عبد المعنی دون االسم فذاك التوحيد

سم هو المسمّی لكان كل اسم لله تسعة و تسعون اسما فلو كان اال: زدنی قال: قلت
 اصول كافی، ..." (منها الها و لكن الله معنی يدلّ عليه بهذه االسماء و كلّها غيره 
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پرسد كه الله از چه مشتقّ شده است، حضرت امام  يعنی هشام می).  ۱۵۵، ص۱ج
اسم .  دهند كه الله از اله گرفته شده است و اله مقتضی مألوه است جعفر پاسخ می

كسی كه اسم را بدون معنای آن بپرستد كافر است و چيزی را .  ٰى استغيرمسّم
و كسی كه اسم و معنی را با هم بپرستد او ثنوی شده و دوگانه .  نپرستيده است

پرستيده است و مشرك شده است و كسی كه معنی را دون اسم بپرستد او به توحيد 
 .رسد می
ابوالحسن و لقبش نقّی بود و در منظور امام دهم شيعيان است كه کنيۀ وی . ۷۶

بنگريد به ابوالمعالی .   وفات يافت۲۵۴ در مدينه به دنيا آمد و در سال ۲۱۲سال 
 .۴۲ش، ص۱۳۳۳االديان، به اهتمام عباس اقبال، ابن سينا،  بيان: حسينی علوی

منظور زيارت جامعۀ كبيره است كه از شيخ صدوق در من اليحضره الفقيه و . ۷۷
ل آورده است كه از طريق موسی بن عبدالله نخعی از قول امام نقیّ عيون االعما

السالم عليكم يا اهل البيت : "شود روايت شده است كه با اين جمله شروع می
: برای اصل آن بنگريد به شيخ عباس قمی..." النبوّة و موضع الرسالة 

رت از قديم اين زيا.   به بعد۵۴۴ش، ص۱۳۶۵، ۲الجنان، انتشارات فؤاد، چ مفاتيخ
محل اعتنای متفكرّان اسالمی قرار گرفت و برای آن شروح بسياری نوشته شده 

الزيارة،  شرح: ترين شروح آن عبارتست از شيخ احمد احسائی يكی از مهّم.  است
 .ش۱۳۵۵، نشر سعادت، كرمان، ۱-۴
 ).۵۴۸الجنان، ص مفاتيح(اين جمله در همان زيارت جامعه است . ۷۸
ر اوّل، در مقام نخست، مشيّت اوّليه است و در مقام مظهريت، مراد از ذك. ۷۹

 .۲۳۳بنگريد به الهيات موسيقی، ص.  نفس حضرت اعلٰى است
 .الزيارة ، و نيز شرح بسيار زيبای شيخ احمد در شرح۵۴۸الجنان، ص مفاتيح. ۸۰
الزمان يا حضرت حجّت  منظور امام دوازدهم شيعيان يا حضرت صاحب. ۸۱
 . چهريق ندای قائميت بلند شددر.  باشد می
منظور دعائی است كه شيخ طوسی از طريق ابی جعفر محمد بن عثمان بن . ۸۲

بسم الله الرحمن : "شود سعيد نقل شده است كه از حضرت قائم روايت می
..." الرحيم، اقرء فی كلّ يوم من شهر رجب اللهم انّی اسألك بمعانی جميع ما 

 .۱۳۴الجنان، ص مفاتيح
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 .۱۳۴الجنان، ص مفاتيح. قل از دعای هر روز شهر رجب استن. ۸۳
به .  دوازدهمين سورۀ قرآن است كه برای آن تفاسير بسياری نوشته شده است. ۸۴

فريدالدين . اشاره شده است" سموات سلوك"برخی از اين تفاسير در كتاب 
 آن تفسير حضرت اعلٰى بر اين سوره مشهورتر از.  خطّی" سموات سلوك: "رادمهر

باب، نشر مؤسّسۀ : اللّه محمّدحسينی بنگريد به نصرت.  است كه به وصف آيد
 .م۱۹۹۵معارف بهائی كانادا، 

 . ۳۹، آیۀ )۱۲(قرآن، سورۀ یوسف . ۸۵
بنگريد به محمد .  ها نازل شده است آيۀ قرآن است که در بسياری از سوره. ۸۶

م، دار الكتب المصرية، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكري: فؤاد عبدالباقی
 . به بعد۳۸ق، ص۱۳۶۴قاهره، 

 .وَلِلّهِ الْمَثَلُ االَٔعْلََى:  است۶۰، آیۀ )۱۶(مثل اعلی اشاره به قرآن، سورۀ النحل . ۸۷
شروح بسياری بر اين جمله در آثار شيخ .  ۱۱، آیۀ )۴۲(قرآن، سورۀ الشوری . ۸۸

اين آيه مستند اهل .  رداحمد و سيد كاظم و حضرت باب و جمال ابهٰى وجود دا
: دمورت بنگريد به مك.  كالم يعنی معتزله بود تا اثبات تنزيه ذات الهی نمايند

 .ش۱۳۵۹های كالمی شيخ مفيد، ترجمۀ احمد آرام، نشر دانشگاه،  برخی انديشه
قرآن، سورۀ القصص " (كُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ إِالَّ وَجْهَُه"اشاره است به آیۀ كريمۀ . ۸۹

" رَبَِّك ذُو الْجَلَالِ وَاالِٕكْرَاِم وَيَبْقَى وَجْهُ كُلُّ مَْن عَلَيْهَا فَانٍ"، و نيز )۸۸آیۀ ، )۲۸(
، و نيز ساير آيات قرآن است كه اين )۲۷ و ۲۶، آیات )۵۵(قرآن، سورۀ الرحمن (

 .بنگريد به متن مقاله.  آيات در امر بهاء به تفصيل شرح و بيان شده است
 .است كه در خطبۀ طتنجيه به اين جمله ناطق بودندمراد حضرت علی . ۹۰
مشارق : بنگريد به حافظ رجب برسی.  های حضرت علی است منظور خطبه. ۹۱

 ۱۶۳انواراليقين، مؤسّسة االعلمی للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة العاشرة، ص
 .به بعد

 .۶۸، آیۀ )۳۹(قرآن، سورۀ الزمر . ۹۲
كُّلِ شَیٍْء وَإَِلْيهِ : "ستاشاره به اين آيۀ قرآنی ا. ۹۳ فَسُبْحَانَ الٍّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوُت 

 ).۸۳، آیۀ )۳۶(سورۀ یس " (تُرْجَعُوَن
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مراجعه كنيد به تفسير سورۀ قدر اثر حضرت اعلٰى كه توسط نگارنده شرحی بر . ۹۴
 ). باال۶شمارۀ (آن نوشته شده است 

 .منظور فتكون من المعذّبين است. ۹۵
كَمَا بَدَأَكُْم تَعُودُوَن"ه اين است كه اشاره ب. ۹۶ قرآن، "  (وَادْعُوُه مُخْلِصِيَن لَُه الدِّينَ 

 ).۲۹، آیۀ )۷(سورۀ األعراف 
، ۴، جبحاراالنوار و نيز ،۱۴۹، ص۱، جاصول كافیبرای اين حديث بنگريد به . ۹۷
 .،  و نيز شرح بسيار مستوفی آن كه در الهيات موسيقی به كار آمده است۱۴۵ص
، ۲۳، جبحاراالنوار(ای است كه به هنگام روز غدير نازل شد  منظور خطبه. ۹۸
 ).۱۰۳ص
برای شرح ديگر بنگريد به حضرت عبدالبهاء، .  منظور حديث كنت كنز است. ۹۹

 . ۵۲–۱، صص۲، جمكاتيب
تقسيم عالم به اكبر و اصغر نزد صوفيان مشهور است، ولی حضرت علی نيز . ۱۰۰

 :اند استناد كردهدر بيت شعری به آن 
 و فيك انطوی العالم االكبر  اتزعم    انك     جرم   صغير 
 باحرفه     يظهر     المضمر  و انت  الكتاب المبين  الذی 

 ".سير و سلوك در رسالۀ سلوك: "برای شرح اين ابيات بنگريد به فريدالدين رادمهر
اصول (مده است اين مراتب سبعه همانی است كه در حديث اهل تشيّع آ. ۱۰۱

پردازد  و در آن به شرح مراتب خلقت كه هفت رتبه است می) ۱۳۴، ص۱كافی، ج
برای توضيح اين .  و عبارتند از مشيّت، اراده، قدر، قضاء، اذن، اجل و كتاب

 ".الهيات موسيقی"لطايف بنگريد به 
ار و نيز توضيح بسي) ۸، ص۳ج (بحاراالنواربرای اين حديث سبعه بنگريد به . ۱۰۲

و نيز با قدری توضيح ) ۲۱۵، ص۳ج (الزيارة شرحمستوفای شيخ احمد احسائی در 
آمده ) ۲۸، حاشیۀ شمارۀ ۳۰ (فكر و منهجو نيز در ) ۲۹، ص۲ج (صحيفةاالبراردر 

 .است
سموات كه در " ايّاً ما تدعو فله االسماء الحسنی: "منظور آيۀ قرآنی است. ۱۰۳

 .رائه شده است، بحث مفصّلی از آن ا۱، شمارۀ سلوك
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منظور از حديث .  منظور حديث كنت كنز است كه حديث قدسی است. ۱۰۴
قدسی گفتۀ خداست كه چون در قرآن نازل نشده است به حديث قدسی ناميده 

 .شود و با حديث نبوی و حديث ولوی فرق دارد می
 .اشاره است به گفتۀ وجودك ذنب اليقاس به ذنب. ۱۰۵
تر تواقيع حضرت نقطه آمده است و تقريباً حكم امضاء اين جمله در آخر بيش. ۱۰۶

 .اين جمله تلفيقی از سه آيۀ قرآنی است.  هيكل مبارك را داشت
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 توقیعات حضرت نقطۀ اولٰى 
 نازله به افتخار خال اکبر

 
 مهری افنان

 
حضرت نقطۀ اولٰى در ایّام صباوت، پس از درگذشت والد محترم، در تحت 

ی سیّد علی بسر میبردند، و در ابتدای ایّام جوانی در کفالت خال اعظم، حاج
بوشهر به همراهی خال اکبر به تجارت مشغول بودند، و هر دو خال نهایت رعایت 

 .و محبّت و احترام در حقّ ایشان مبذول میداشتند
پس از اظهار امر در شیراز، سفر به مکّه جهت اعالن امر به شریف مکّه و اظهار 

دم پیش آمد و از آنجا که سفر طوالنی و وسائل سفر محدود بود امر به عامّۀ مر
 اوامر ̍های الزم، حضرت نقطۀ اولی لزومًا برای ترتیب امور تجاری و دستورالعمل

از تعداد .  ابالغ میفرمودند) ها خال(های مبارک  خود را طّی توقیعاتی به دائی
یاج به تحقیق های مبارک اطّالعی در دست نیست، و شاید احت عرائض خال

 توقیع خطاب به خال اکبر به ۵تری باشد، ولی از جوابهای مبارک تعداد  مفصّل
عربی، و یک توقیع به فارسی و عربی، به دست نگارنده رسیده است، و از آنجا 
که غالباً از اوّلین توقیعات آن حضرت صرفًا خطاب به افراد عائلۀ مبارکه است 

 .جالب توجّه است
های خال اکبر، جناب حاجی سیّد محمّد، به افراد فامیل  حوای نامهبطوری که از ف

اکثرًا از ) ها به غیر از حرم و والده و جدّه و دائی(آید، اعضاء عائلۀ مبارک  برمی
این اظهار امر ناگهانی و ادّعای عظیم بابیّت و مظهریّت در بهت و حیرت فرو 

 آنها و نقص امور تجاری آنان اعتباری رفته و نگران بودند که این امر موجب بی
گردد، و در صدد بودند به نحوی آن حضرت را، به خیال خود، از این ادّعا 

ولی خال اکبر که عالوه بر عالقه و احترام خانوادگی، قلبًا نیز تا .  منصرف نمایند
حدّ زیادی این ادّعا را مؤیّد به تأییدات الهی میدانستند در صدد بودند افراد 
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دیدند که عقاید و  ا تا حدّی قانع و مجاب نمایند، زیرا از یک طرف میخانواده ر
 افکار و سیر و سلوک حضرت اعلٰى همه در عوالم روحانی است و به کلّی از 

عوالم مادّی بیرون است، و از طرف دیگر نگران بودند که مبادا این اضطراب 
ی عظیمی شود و به های دشمنان ایشان موجب شورش و بلوا اقوام همراه با دسیسه

این مطلب از فحوای دو .  ای وارد شود وجود مبارک حضرت نقطۀ اولٰى صدمه
نامه از جناب خال به برادر خود، جناب حاجی میرزا سیّد علی، خال اعظم، و 
دیگری خطاب به برادر همسر ایشان، حاجی عبدالحسین، کامًال پیدا است، که 

 :گردد ئه میذیالً قسمتهائی از آنها به ترتیب ارا
دیگر شرحی در باب امر جناب سیّد و موالنا من اللّه علیا مقامه قلمی  "... -۱

فرموده بودید، مخدومی میرزا ابوالقاسم هم نوشته بودند، صاحبی حاجی 
آنچه دریافت شد همین است که این .  مضمون همه یکی است... عبدالحسین هم 

نین یافته که با تدبیر این خیاالت را حکایت را پابرجا ندانسته و صالح کار را چ
گذارده و اوقاتی صرف نمود که به تدریج این حرفها از ذهن مردم برود و واهمه 

.  اند که به این واسطه همۀ ماها مورد صدمات و ضررهای کلّی واقع شویم داشته
و امّا ... اند  عرض میشود به حسب اوضاع دنیاداری همین قسم است که فهمیده

ام،  شود، و حقیر چگونه متوجّه شده ها حجّت نمی اید این نوشته قلمی فرمودهاینکه 
ها بنفسه حجّت بوده باشد، از مثل جناب  عرض میشود گذشته از اینکه این نوشته

ایشان آدمی که تحصیل ننموده است حال بدون اینکه نگاه به کتابی نماید یا در 
نویسد آیا حجّت  این سیاق میجائی چیزی مطالعه نماید قلم برمیدارد و به 

اند  اید صاحبی ام حاجی عبدالحسین هم نوشته نمیشود، و حال آنکه خودتان نوشته
هر گاه کسی مورد .  که بواسطۀ ریاضات ترقّی کلّی به جهت ایشان حاصل شده

عنایت خداوندی شد که این قسم تفضّل در بارۀ آن بشود البتّه خداوند هم حافظ 
از تسویالت شیطانی محفوظ باشد و جناب ایشان در بسیاری از آن خواهد بود که 
اند هر گاه کسی در طریقۀ خود بر یقین است و امر مرا منکر  نوشتجات فرموده

کسی که این قدر بر خود مطمئن است چگونه میشود .  است بیاید مباهله نماید
ت عقل حقیر فرمائید پریشانی دماغ اس اگر می.  نعوذ باللّه بر باطل بوده باشد

 سواد بود؛ بعد از اینکه  تصدیق این را نمیکند که شخصی تا عاقل بود عامی بی
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.  باری آنچه باید مکرّر عرض شده.  ناخوشی دماغ بهم رسانید عالم فاضل شد
لیکن صاحبه والده و همشیره را از حقیر .دیگر شما تکلیف خود را بهتر میدانید

به جهت حقیر .   هم به ایشان حالی بفرمائیداحوال حقیر را.  عرض سالم برسانید
.  فهمم که این امر حقّ است بینم، می به وجدان می.  دلیل هم ندارم.  شبهه نیست

... صاحبی حاجی عبدالحسین ... خواهند اعتقاد فرمایند  دیگر ایشان هر چه می
ر نوشته بودند از قبل اخبا.  که امری خارق عادت ظاهر شود) هستند(خواهشمند 

گرفتند و از ما  ایم که دو پول سیاه می اللّه، مکرّر دیده سبحان.  الضمیر بدهند ما فی
بعد از آنکه .  اند نبوده است مگر از اجنّه و امور شیطانی داده الضمیر خبر می فی

عهد ." (ها چه مصرف دارد مقام علم افادۀ یقین نکند، به جهت کسی این نقل
 )۱۱۸اعلٰى، ص

در این اوان وفور : "اند رادر همسر، جناب خال چنین مرقوم فرموده و خطاب به ب-۲
اخالص مقتضی آمد که بدین ذریعه مصدّع اوقات فرخنده ساعات گردد، چون 

دانم بعد از ورود حضرات حاج به شیراز در باب حکایت از جناب مستطاب  می
لّه فرجه سخن باب علم حضرت امام صلواة اللّه تعالٰى علیه و علی آبائه و عجّل ال

خواستم به عرض شریف رسانیده باشم .  در میانۀ مردم بسیار مذکور خواهد شد
این مقدّمه را امر واهی ندانسته بدون تأمّل در مقام انکار برآمده نعوذ باللّه حمل بر 

حبّیت دنیا، یا اینکه اعتنائی نفرموده متحمّل این ... خبط دماغ یا اغراض نفسانی 
موجب خسران دارین خواهد بود، بلکه در کمال دقّت و اهتمام ها نشده که  نقل

الزمۀ سعی و کوشش را فرموده تا انشاءاللّه حقیقت امر منکشف گردیده تصدیق یا 
.  زیاده بر این مقصودی ندارم.  نعوذ باللّه تکذیب از روی بصیرت واقع شود
کرّر این قسم به خیال اینکه م.  مطلب حقیر همین است که غافل از کار نباشید

ادّعاها واقع شده و اصلی نداشته، به جهت حقیر شکّی بر صحّت این مقدّمه 
ام و از سابق، یعنی  نیست، زیرا که صاحب این مقام عالی و رتبۀ جلیل را شناخته

در سلک تجّار بوده، اگر .  ام از بدو عمر شریف ایشان، الٰى حال، بندگی داشته
بقدر خودهامون .  ند آنقدر نبوده که کارسازی شودا قلیل تحصیلی در علوم فرموده

اند الٰى قبل از ظهور این  خانه و بعد از آن مشغول شده بلکه کمتر هم در مکتب
 از جناب ایشان، بحسب ظاهر مثل خود ماها بوده، اطّالعی از علوم .  احوال
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ه نداشته و الحال امر به نحوی است که میفرمایند هر مسألۀ مشکل هر کس داشت
باشد، هر عالم فاضلی در تحقیق علوم دین هر چه خواهد سؤال نماید، و نه اینست 

همین مرحله دلیلی .  آیند به وجه اکمل و اتمّ محض ادّعا باشد، از عهده برمی
دیگر کتابی که از ایشان ظاهر شده و سایر .  است قوی و حجّتی است کافی

اند، به نظر شریف   نوشتهجات، من جمله شرحی خطاب به کافّۀ علماء نوشته
از سابقین الحقین علماء .  خواهد رسید و سبک و سیاق عبارت قرآن مجید است

خود .  و خطباء عبارات بسیار شنیده شده، به این سیاق گویا کسی نشنیده باشد
.  توانند مثل آن را بیاورند فرمایند اگر کلّ اهل عالم جمع شوند نمی ایشان می

اللّه علیه و آله، این  اللّه صلی جّت بود به جهت جناب رسولچنانچه قرآن مجید ح
بودن آن را حقیر از طریق  اگرچه وجه حجّت.  هم حجّت است به جهت من

دهم که مثل این تا حال از  توانم فهمیده باشم، امّا این را تمیز می فصاحت نمی
توانم  یفصاحت قرآن مجید را هم من حیث الفصاحه حقیر نم.  ام دیگری نشنیده

تمیز دهم، بلکه به مجرّد گفتۀ دیگران که در شریعت مقدّسه ثابت شده تصدیق 
امّا ظاهر است فهم حقیر بر .  بینم این را هم بر همان سبک کالم و سیاق می.  دارم

سرکار عالی خود باید دقّت فرموده تا امر ظاهر .  خودم حجّت است، نه بر دیگری
د عقل و ادراک خود را به دست دیگری از علماء یا انشاءاللّه خواهند فرمو.  شود

 )   ۱۲۰عهد اعلٰى، ص..." (غیر ایشان نخواهند داد 
حاجی عبدالحسین مذکور هرگز به ایمان توفیق نیافت و همواره به مخالفت و 

 .تفتین مشغول بود
مطالع توقیعات نامبرده در باال که از قلم حضرت نقطه خطاب به جناب خال اکبر 

 :شده به قرار ذیل استنازل 
خطّ المخا ... ( سبحان الّذی قد نزل اآلیات علی من یشاء من عباده –۱

مُخا شهری است در (الی الخال فی بوشهر،نسخۀ خطّی منتشر نشده 
 .)) مینامندMockaجنوب عربستان که امروز آنرا 

...  الحمدللّه الّذی قد نزل الکتاب بالحقّ فیه آیات بیّنات لقوم یسمعون –۲
 ))مسقط: محلّ صدور توقیع (۹۲عهد اعلٰى، ص(
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عهد ... ( اقرء کتاب ذکر اسم ربّک الّذی ینزل اآلن الیک کتاباً مبینًا –۳
 )۹۴اعلٰى، ص

منها سیّد ... ( شهداللّه انّه ال اله االّ هو و المالئکه و اولو العلم بالقسط –۴
 )تشر نشده، هوالحیّ القیوم ذوالجالل و االکرام، نسخۀ خطیّ من۹۲
 یا الهی انت المعبود وحدک الشریک لک بک عرفتک و بنفسک –۵

  )حرز خال، نسخۀ خطیّ منتشر نشده... (اعتصمت 
 شهد اللّه انّه ال اله االّ هو له الخلق و االمر یحیی و یمیت ثم یمیت و –۶

 )بدیع۱۵۲، دورۀ بیان، ٦ها، شخوشه... (یحیی 
 :میتوان به طور کلّی به دو نوع تقسیم نمودمطالب توقیعات نامبرده در فوق را 

 مطالب مربوط به امور تجاری و محاسبات و اداء دیون و خرید و فروش و –اوّل 
 بعضی امور خانوادگی؛

در اینجا .   مطالب مربوط به اظهار امر و ظهور خود آن حضرت است–دوّم 
ت و ایمان ای از بندگان الهی است و امر به اطاع خطاب مظهر الهی به بنده

 .واعتقاد به آیات آن حضرت است، نه مکالمه و مکاتبۀ دو خویشاوند
مینامند، و اینکه بدون اذن و اجازۀ " ذکر"در اکثر این توقیعات ابتدا خود را به نام 

فرمایند، ولی در عین حال از عظمت امر الهی و بُعد  حرفی نازل نمی" بقیّةاللّه"
اشاره به این نکته میفرمایند که خداوند در روز مردم از امر او سخن میرانند، و 

 رفتار میکند و ظالمین با سرهای افکنده به نار راجع میگردند، و هر عدلقیامت به 
که را خداوند بخواهد تأیید میفرماید و بر خود فرض میداند که در یوم قیامت به 

را نصرت ) لهیامر ا (کلمۀ پروردگارعدل رفتار کند و به جناب خال میفرمایند که 
اللّه  ولکن انصر کلمة ربّک و التخف فی سبیل:  "کن و در راه خدا از کسی مترس

و مکرّر به این نکته اشاره ."  من احد الّن اللّه ربّک لیجزی الصادقین جزاءً حسناً
میفرمایند که حضرتشان از کسی بیم ندارند و خوف را در ساحتشان راهی نیست 

و ما ارٰى بحول اللّه فی نفسی قدر ): "۲ن، توقیع شمارۀ ، دورۀ بیا٦ها، شخوشه(
لک و اللّه ̍اللّه االّ اقلّ من ذ خردل من خوف و ما اجد کلّ الخلق فی جنب حکم

 ) ۲، دورۀ بیان، توقیع شمارۀ ٦ها، شخوشه." (خبیر علیم
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و از آنجا که از تعلّق خاطر و نگرانی جناب خال در مورد خطراتی که آن حضرت 
دید میکند آگاه بودند، مکرّرًا در این توقیعات ایشان را متذکّر میدارند که را ته

برای هر کس اجلی محتوم است، و جناب خال نباید به خود ترسی راه دهند و 
و اّن الّروح : "وعدۀ تأیید خداوند را که در قرآن نازل شده مکرّر یادآور میشوند

 )   ۳توقیع شمارۀ ." ( حمیدٌیؤیّدنی فی کلّ حین باذن اللّه و اللّه قوی
 مبارک را به اظهار امرنکتۀ جالب توجّه در این توقیع این است که سیر تدریجی 

و مبعوث از " ذکر"وضوح نشان میدهند، زیرا همان طور که گفته شد خود را به نام 
مینامند، و در همان ) ۳توقیع شمارۀ " (بقیةاللّه حجّة ربّک امام حقّ سمیع"جانب 
:  خود به قرآن استشهاد میفرمایندرسل به وعدۀ نصر و تأیید خداوند در مورد توقیع

ولکّن اللّه قد کتب حکمنا فی القرآن من قبل و اللّه سمیع علیم کتب اللّه ال غلبّن "
که به خوبی بر ادّعای ) ۳توقیع شمارۀ ." (انا و رسلی انّه ال اله االّ هو لقوّی عزیز

 به ۱۴)۳توقیع شمارۀ (ت، و بعد در توقیعی دیگر  ایشان گواه اسرسالتمقام 
" مکلّم موسی"فرمایند که بشارت به ظهور  خطبةالغدیر و خطبۀ تطنجیّه استشهاد می

بر شجرۀ طور دارد و مفهوم آن آنست که آنچه بر حضرت موسی از شجرۀ طور 
ظاهر شد جزئی از یک ذرّه است، در حالی که ظهور حضرتشان به منزلۀ ظهور 

م موسی است، که دلیل بر مظهریّت نفس مبارکشان میباشد، و پس از اشارات مکّل
دیگری به مطالب قرآن کریم و تحقّق آن در خود آن حضرت، اشاره به بیان 

السّالم میفرمایند که با ظهور حضرتشان تحقّق یافته است، یعنی  حضرت علی علیه
 میشود و عرض آن از آسمان صراطی که از مو باریکتر است، امّا برای مؤمنین وسیع

 است، و به عبارت دیگر اشارات مربوط به یوم امر مبارکتا زمین است، همین 
 .قیامت را همه در ظهور خود و امر مبارکشان متحقّق میدانند

، از آنجا که حضرت خال هر روز صبح تالوت )٦ها، جخوشه(در توقیع دیگری 
میپردازند و " سرّ آل محمّد" تفسیر معنی به" آمنت به سّر آل محمّد،"اند  میفرموده
 مینامند که در آن کلمۀ اثبات بر نفی تقدّم یافت، ۱"ظهور سّر" را اوّل ۱۲۶۰اوّل سنۀ 

چونکه ظهور سّر ظهوراللّه : "... و سّر محمّد و آل محمّد ظاهر شد، و میفرمایند
در این توقیع به و ..." است، نه ظهور به شأن نبوّت، و والیت بل به ظهور ربوبیّت 

 از این جهت بود : "صراحت مقام خود را ظهور قائم آل محمّد و ظهور قیّوم مینامند



  به افتخار خال اكبرنازله  ٰتوقيعات حضرت نقطة اولي                                                       10 سفينة عرفان دفتر

80 

که اشاره به )  ٦ها، ج خوشه." (که در بدو ظهور، سورۀ اسم خود را تفسیر کرد
 و برای جناب خال صریحًا ۲است" تفسیر سورۀ یوسف"یا " االسماء قیّوم"کتاب 

غیراللّه : "... ای نازل فرماید  خداوند کسی قادر نیست آیهتوضیح میدهند که غیر از
قادر نیست آیه نازل فرماید، که اگر این امری بود که از شأن بنده بود از یوم نزول 

 کسی آیه آورده بود، و همین قدر که کسی ۳ سال گذشت۱۲۷۰ که ۱۲۶۰قرآن تا سنۀ 
ِل او است و دلیل واقع آیه آورد دلیل است که غیر از خداوند نیست، بل از قِبَ

 )    ٦ها، ج خوشه..." (وجوده اثباته و آیاته دلیله 
حضرت رسول و ائمۀ اطهار در این ) روحانی(و در بقیۀ توقیع اشاره به رجوع 

ظهور میفرمایند که اشاره به حروف حّی است و اشاره به اینکه خداوند به وعدۀ 
سورۀ " (...لَى الٍّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرِْض َو نُرِيُد أَن نَّمُنَّ َع: "خود وفا فرمود
هزار سال است ظاهر  و قیامت صغرٰى  برپا شد و روزی که پنجاه) ۵القصص، آیۀ 

گردید و همۀ اشیاء حشر و نشر شد و کلّ به جزای خود رسیدند ولی اقارب و 
کنم  اخل میولی اقارب را از جهت فضل در استثناء د: "فامیل را استثناء فرمودند

زیرا هر چند که محجوب بودند ولی ایشان را به ظاهر ." الجل حّب ایشان
میشناختند، و بعد میفرمایند که اگر به عدلی که مردم منتظر آن هستند بخواهند جزا 

 .دهند احدی مستحقّ نمیشود، مگر آنکه به فضل با آنها معامله شود
در لباس : "...  میفرمایند کهو در قسمت آخر توقیع اشاره به ظهور خود چنین

عبودیّت ظاهر میشود به حجّتی که دین ایشان برپاست و شاهد میگیرد هر نفسی را 
هر کس در باب داخل است در نور، و .  بر عملش، فرق نار، نور عدد باب است

 ."  را به همین بشناسیدنار و جنّتامروز  اهل .  االّ در نار
ترس نگارنده قرار دارد در باالی آن نوشته شده و باالخره توقیع آخری که در دس

که دعائی است تمامًا به لسان عربی و جهت " حرز خال روحی له الفداء: "است
حفظ و حراست خال اکبر نازل شده و بسیار دلنشین و زیبا است و ذیًال درج 

 :میشود
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 حرز خال روحی له الفداء"
 بسمه العلیّ العظیم

دک الشریک لک بک عرفتک و بنفسک اعتصمت یا الهی انت المعبود وح
بکینونیّتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لوال انت لم یک شیئاُ حتّی 
یعرفک بک انت االله الحّی القیوم و الصمد الوتر المحمود قد خلقت الکل 
بامرک و دبرّت فی االمر بنفسه فکّل بمشیّتک منقادة لعظمتک و بارادتک خائفة 

و باذنک سیّارة الی محلّ قضائک و قدرک و ال لشئ حکم اّال من سطوتک 
بسلطانک  انت الّذی کنت اقرب منی  من کلّ شیء و انت الّذی کنت ارحم بی 
من کلشیء لم یزل سجد لوجهک وجوه الجبّارین و ذلّ لعزتک اعناق المتکبرین و 

ی اللّهم اطاع امرک طوعا ُ وکرها کل من فی ملکوت السموات و االرضین فاعصمن
بقوّتک من کلّ زلل یباعدنی من رحمتک و ایّدنی بنفحاتک و تجلّیاتک فی کّل 
حین و بعد حین و احفظنی من سیئات الدهور و جریرات یوم النشور بحقّ اسمائک 
العظیمة و آیاتک القدیمة و عالماتک البدیعة بما انت تعلم حقها السواک و بما 

لّه جمال السّموات و االرض و انّک انت انت تعرف قدرها الدونک انّک انت ال
اللّه جالل السّموات و االرض و انّک انت اللّه بهاء السّموات و االرض و اّنک 
انت اللّه عماد السّموات و االرض اللهم انت تعلم کلشیء و الیتعاظمک شیء فی 
السّموات و االرض فاحرسنی بعینک الّتی التنام و اکفنی بمنعک الّذی الترام و 
ادخلنی فی حصنک بسلطانک الّذی ال تضام فانیّ بک ارجی و ادفع و بک اصل 
و انقطع و بک اقهر علی االعداء و اغضب و بک ادرء فی نحورهم و احفظ نفسی 
من شرورهم فاکفنی ما اهمنی وکن لی ظهیرًا و حصنا حسبنا الله و نعم الوکیل نعم 

 ."المولی و نعم النّصیر و الحمدلله رب العالمین
از مطالعه و زیارت مجموعۀ این تواقیع میتوان بخوبی دریافت که لطف و عنایت 
حضرت اعلٰى روح ماسواه فداه در مورد دائی مبارکشان چقدر عظیم است و از 
طرفی این استدالالت و اظهار امر و ابراز مقام الهی حضرتشان چگونه در روح و 

ا که قسمتهایی از آن در ابتدای هایی رقلب جناب خال نفوذ نموده که ایشان نامه
این مقاله درج شد، به اقوام خود نوشتند و از طرف دیگر پس از ظهور جمال 

 " رسالۀ خالیّه"اقدس ابهٰى، سؤاالت خود را به محضر اطهر تقدیم داشته با دریافت 
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نامیده شد مفتخر شده به مقام یقین وایمان کامل " ایقان"که بعداً به کتاب مستطاب 
 . شدندواصل

 
 ها یادداشت

 . است۲۶۰ به حساب ابجد مساوی عدد سّرکلمۀ . ۱
 . است۱۵۶ ، و عدد قیّوم به حساب ابجد مساوی۱۵۶= عدد یوسف . ۲
 . مقصود از تاریخ بعثت حضرت رسول تا یوم ظهور است. ۳
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  "بيان فارسي"خذ چند حديث در كتاب Ĥم

 
 وحید رأفتی

 
مقدّسۀ بهائی صادر شده مشحون از نقل مستقیم، آثار و الواحی که از اقالم طلعات 

توان در کتب  اشارات، تلمیحات، و استعاراتی است که مآخذ و سوابق آنها را می
آنچه در ذیل .  مقدّسۀ قبل و معارف فرهنگی و مذهبی گذشتگان جستجو نمود

حدیث اسالمی است که حضرت خواهد آمد مطالعۀ اجمالی مآخذ و مصادر چند 
.  اند  به نقل و استشهاد به آنها پرداختهبیان فارسی در کتاب مستطاب ٰىرّب اعل

 به نحوی با احادیث بیان فارسیمطالعۀ دقیق همۀ مواضع و مواضیعی که در کتاب 
 .اسالمی ارتباط دارد محتاج به تحقیقات بسیار عمیق در آیندۀ ایام است

 
 "بیان فارسی"مآخذ چند حدیث در کتاب 

 در باب شانزدهم از واحد دوّم کتاب بیان چنین اعلٰى حضرت رّب –اوّل 
که ظهور حضرت ع ظهور حقیقت مسئول عنها است که در :  "... فرمایند می

 ..."حدیث کمیل مذکور است 
طبع بابیه، : طهران (دالیل سبعه در اشاره به حدیث کمیل در حضرت رّب اعلٰى

 :فرمایند نیز چنین می) ۵۸تاریخ، ص بی
وعود منتظر همان ظهور حقیقت مسئول عنه است که در حدیث کمیل ظهور م"... 

و در ثانی، محو .  کشف سبحات الجالل من غیر اشارة ببین.  دیدۀ در سنۀ اول
و در رابع، .  و در ثالث، هتک الستر لغلبةالسر.  الموهوم و صحو المعلوم

علی .  الزلا و در خامس، نور اشرق من صبح.  ببین.  االحدیة لصفةالتوحید جذب
اگر خود هارب .  خواهی دید.  ببین و نور مشرق از صبح ازل را.  التوحید هیاکل

 ..." نگردی و مضطرب نشوی 
) ۱۰۹ و ۶۶م، صص۱۹۹۸لجنۀ نشر آثار، : النگنهاین (کتاب ایقانجمال قدم نیز در 

 .اند فقراتی از حدیث کمیل را نقل فرموده
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ر آثار فوق نقل شده، کمیل بن زیاد نخعی مقصود از کمیل که یکی از روایات او د
است که از خواصّ یاران حضرت علی امیرالمؤمنین و از اصحاب سّر آن حضرت 

از کمیل چند روایت و .  بوده و به دست حجاج بن یوسف به شهادت رسیده است
از جمله .  باشد در کتب اهل تشیّع نقل گردیده است دعا که در غایت اشتهار می

است که در آثار مبارکۀ بهائی به کرّات مذکور شده و بعضی از آن حدیث حقیقت 
دیگر حدیث مربوط به شناسائی و حقیقت نفس است که طریحی .  آثار نقل گردید

، ۴المکتبة المرتضویة، ج: طهران (البحرین مجمعدر " نفس"آن را در ذیل 
ن زیاد دعای نیمۀ شعبان و شبهای جمعه از کمیل ب.  آورده است) ۱۱۶-۱۱۵صص

اثر حاج شیخ ) ۱۱۸-۱۱۹طبع کتاب، صص: طهران(الجنان  کلیات مفاتیحدر کتاب 
عبّاس قمی مذکور شده، و بعضی از کلمات امیرالمؤمنین خطاب به کمیل در ذیل 

: طهران (البالغه نهج در بخش کلمات قصار آن حضرت در ۲۵۷ و ۱۴۷شمارۀ 
) ۀ دکتر سیّد جعفر شهیدیمترج. ش. ه۱۳۷۰انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 

شرح مفصّل احوال کمیل بن زیاد نخعی از جمله در .  مطبوع و منتشر است
مندرج ) ۴۰۸–۴۰۱، صص۶ج( میر سیّد محمّدباقر خوانساری الجنات روضات

قاموس ایقان در کتاب " روایت کمیل"خاوری نیز در ذیل  گشته و جناب اشراق
ارۀ شرح احوال و روایات او به رشتۀ مطالب الزمه را در ب) ۷۸۵–۷۸۱، صص۲ج(

  .اند تحریر کشیده
) ۴۰۳ص(الجنات  روضاتحدیث حقیقت و ترجمه و توضیح مختصر آن به نقل از 

 :به شرح ذیل است
 .بوده) ع(در رجال نیشابوری مینویسد کمیل از ویژگان حضرت امیرالمؤمنین "... 

ئی به عرض رسانید در ضمن پرسشها.  هنگامی در رکاب آن حضرت شرفیاب بود
با حقیقت چکار، فقال  راو الحقیقه حقیقت چیست؟  فقال مالک و الحقیقه تءما

الکمیل اولست صاحب سرک؟  مگر من از اصحاب سر شما نیستم؟  فقال بلی 
ولکن یرشح علیک ما یطفح منی، فرمود آری، ولکن اگر ترشحی از من به تو بشود 

 اثر جوشش مقداری از دیگ کماالت من سازد بر جام استعداد تو را لبریز می
 فقال او مثلک تخیب سائال؟  آیا مانند شما که سراپا رحمتید سائل .  خواهد بود
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فرمود .  سازید؟  فقال الحقیقه کشف سبحات الجالل من غیر اشاره را محروم می
حقیقت آن است که نقابهای جالل و عظمت او را بدون اشاره از چهرۀ ذات 

.  قال محوالموهوم و صحوالمعلوم.  بیش از این بفرمائید.  ل زدنی بیاناقا.  بزدائید
اساس است از ریشه برکنی و آنچه اصل و  حقیقت آن است که آنچه موهوم و بی

پابرجاست در مظاهر هستی به ظهور برسانی و حقّ را همه جا در چهرۀ خلق 
ل هتک السترلغلبه السر قا.  بیش از این بفرمائید.  فقال زدنی بیانا.  مشاهده کنی

تا به آنجا که بر اثر چیرگی اسرار حقیقت پرده برداشته شود و باطنی که همه چشم 
گفت ظرفم بیش از این کن مال .  قال زدنی بیانا.  انتظار او هستند هویدا گردد

حقیقت آن است که جناب احدّیّت، باطن .  االحدیة لصفةالتوحید قال جذب.  مال
.   توحید خود مجذوب سازد و او را دیوانۀ یکتائی خود گرداندسالک را به صفّت

االزل فیلوح  قال نور یشرق من صبح.  با بیان دیگرم دمساز کن.  قال زدنی بیانا
درخشد و هیاکل  نوری است که از بامداد ازلیت می.  آثاره علی هیاکل التوحید

وار  باز عاشق.  بیانافقال زدنی .  سازد توحید و مظاهر ربّانی او را درخشان می
فرمود چراغ ظاهر را خاموش .  قال اطف السراج فقد طلع الصبح.  گفتا کن بیان

چراغ حقیقت، نه بلکه خورشید .  کن که صبح حقیقت دمید با آنچه گفته شد
دیگر با ظهور مظهر حقیقی او نیازی به .  حقیقت، در لباس مرتضائی آشکار شد

 ..."هوالحقّ .  باشد ای نمی هیچ حقیقت و هیچ مرتبه
 

 چنین بیان در باب شانزدهم از واحد دوّم کتاب ٰى حضرت رّب اعل–دوّم 
این است حقیقت جنّت در عالم حیات و بعد از موت ال یعلم اال : "... فرمایند می

اللّه هنالک ما ال عین رأت و ال اذن سمعت و ال خطر علی قلب بشر قد خلق اللّه 
 ..."من فضله سائلون فیها من کل ما کل عنه 

ای است که به صورت ذیل  حدیثی که در عبارات فوق نقل شده از احادیث قدسیه
 :مذکور شده است) ۶۱ص (االحادیث القدسیةدر کتاب 

اعددت لعبادی الصالحین ما ال عین رأت و ال اذن سمعت، و ال : قال اللّه"... 
 ۶۱ح آن به صفحات برای مالحظۀ مآخذ این حدیث و شر."  خطر علی قلب بشر

 .   کتاب فوق مراجعه فرمائید۶۴ تا
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به این صورت ) ۲۳۱۹، حدیث شمارۀ ۴۶۷، ص۲ج (القدیر فیضحدیث مزبور در 
اّن فی الجنة ما ال عین رأت و ال اذن سمعت، و ال خطر علی "نیز آمده است که 

 ."قلب احد
از .  اند ودهحضرت عبدالبهاء در آثار خود به کرّات به این حدیث استشهاد فرم

 :جمله در یکی از الواح آن حضرت چنین آمده است
بلی در بیانات الهیه این ذکر موجود که جنّت عرفان حقّ است و نار احتجاب "... 

از این بیان مقصود این نیست که دیگر عالم الهی نه و فیض .  االرباب از رب
 که عرفان و بلکه مقصد چنین است.  استغفراللّه عن ذلک.  نامتناهی نیست

در .  احتجاب به منزلۀ شجر است و نعیم و جحیم در جمیع عوالم الهیه به منزلۀ ثمر
در عالم فؤاد عرفان نعمت و .  ای از مراتب نعمت و نقمت موجود هر رتبه

احتجاب نقمت است، زیرا اساس هر نعمت و نقمت در عوالم الهیه این دو است، 
 رأت عینٌ و ال سَمعَت أذنٌ و ال خََطَر بقلِب ولی در جهان حق نفوس مقبله را ماال

بَشٍَر موجود، زیرا این عالم فانی مانند عالم رَحِم است که کماالت و نقائص 
جسمانیۀ انسان در عالم رَحِم معلوم نه، چون از عالم رَحِم به این عالم آید، نقائص 

خبر   دو بیو کماالت جسمانیه ظاهر و آشکار گردد و انسان در عالم رحم از هر
 ) ۲۸۴–۲۸۳، صص۱من مکاتیب عبدالبهاء، ج( ..."

 
 چنین بیان در باب چهارم از واحد سوّم کتاب  حضرت رّب اعلٰى–سوم 
طوبی از برای نفسی که در نزد هر ظهور متقمّص قمیص حدیث : "... فرمایند می

قنا القدس فی جنان الصاقورة ذاق من حدائ اللّه علیه گردد که روح عسکری صلوات
 ..."الباکوره و مراد کلمات بدیعه از شجرۀ حقیقت است 

ای از آن  مذکور شده و فقره) ۲۶۵، ص۲۶ج( مجلسی بحاراالنوارحدیث فوق در 
القدس  روح عهدنا منه الوفاء، و فالكليم اُلبس حلّة االصطفاء لمّا: "... چنین است

 الناجیة و الفرقة الزاکیة  جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا الباکورة و شیعتنا الفئةیف
"... 

حضرت عبدالبهاء در نقل و استشهاد به حدیث فوق در یکی از الواح مبارکه چنین 
 :فرمایند می
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 تفلیس "
 جناب آقا سیّد رضا علیه التّحیّة و الثّنآء

در روایت صحیحه وارد که شخصی از حضرت امیر علیه .  اللّه یا ابن رسول 
گفت یقین .   حافظ انسانست؟  فرمود بلیالسّالم سؤال نمود که خدا

فرمود مرا .  عرض کرد پس خویش را از بام بینداز.  داری؟  فرمود مطمئنم
سزاوار نه، مرا شایان نه که حقّ را امتحان نمایم، بلکه حقّ را سزاوار که 
مرا آزمایش و امتحان فرماید، زیرا کفّۀ میزان انسان تحمّل آن بار گران 

این است .  فّۀ حتّی شاهین میزان پراکنده و متالشی شودننماید، بلکه ک
مطلوب باید طالب را امتحان .  حقیقت حال هر طالبی حقّ امتحان ندارد

با وجود این انّا .  نماید، استاد تلمیذ را امتحان نماید، نه تلمیذ استاد را
 نتحمّل منک هذا األمر العظیم فانظر الی االشارة ألّن فیه البشارة و فی
الحدیث الصّاقوره ذاق من حدائقنا الباکوره الشّجرة نامیه و النّعمة وافیه و 

 .الرّحمة سابغه و الموهبة الحقه و علیک التّحیة و الثّنآء
اگر انصاف باشد در این ظهور اعظم نفس ظهور به جمیع شئون معجزات 

دهند و  حتی معجزات باهره نیز به حسب ظاهر اغیار شهادت می.  است
عراق در بغداد حیران بودند، ولی ما اظهار چنین امور ننمائیم، زیرا از اهل 

مسموعات است و برهان از برای دیگران نگردد، ولی کلّ منصفان شهادت 
 از جمیع شئون و اطوار و آثار اظهار معجزات بهاءاللّهدهند که حضرت  می
ر زیر ای اعظم از این که امرش را در سجن اعظم د چه معجزه.  فرمود می

این یک معجزه از .  زنجیر بلند فرمود و شرق و غرب را به حرکت آورد
م صادقین و علیک البهآء فاتوا بمثلها ان کنت.  بهاءاللّهمعجزات 

 "ع  ع.األبهی
حدیث مورد مطالعه به کرّات و مرّات در آثار شیخ احمد احسائی مورد نقل و 

 :فرماید می) ۱۲۶، ص۱ج (هالزیار شرحاز جمله در .  توضیح قرار گرفته است
القدس فی جنان الصاقورة ذاق  و روح«: السالم قال أبو محمّد العسکری علیه"... 

 و الباکورة أول الثمرة أی أول ثمرة الوجود و أول من ذاقها » من حدائقنا الباکورة
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القدس و هو العقلی الکلی و هو أول خلق من الروحانیین عن یمین  أی قبلها روح
 ."..العرش 

 
 چنین بیان در باب دوازدهم از واحد سوّم کتاب  حضرت رّب اعلٰى–چهارم 

 ..."انا النقطة تحت الباء ) ع(این است سرّ کالم امیرالمؤمنین : "... فرمایند می
چنین ) ۴۷۶–۴۷۵صص(الدّین محمّد الهیجی   اثر شمسشرح گلشن رازدر کتاب 
   :آمده است

 » کس یابد اسرار طریقتنه هر  مجازی نیست احوال حقیقت«"
اند،   از آن اِخبار فرموده– علیهم السّالم –یعنی احوال حقیقت که انبیاء و اولیاء 

من رآنی فقد رأی «و » لی مع اللّه وقت«و » رأیت ربّی فی احسن صورة«مانند 
انا نقطة باء بسم اللّه و انا  «– علیه السّالم –و مثل قول علّی بن ابی طالب » الحقّ

اللّه الّذی فرطتم فیه و انا القلم و انا اللّوح المحفوظ و انا العرش و انا جنب 
و حکایت در این معنی از اولیاء بسیار » الکرسّی و انا السّموات السّبع و االرضون

انا «و » لیس فی جبّتی سوی اللّه«و » سبحانی ما اعظم شأنی«است، مانند 
لیس بینی و بین ربّی فرق االّ انّی تقدّمت «و » انا الفاعل فی هذا العالم«و » الحقّ

و غیر هذا کسی فکر باطل نکند که » ربّی بسنتین] من[انا اقّل «و » بالعبودیة
سخنان چند مجازی غیرواقعی بوده و حقیقتی نداشته است؛ چه این همه احوال 
آن کامالن است که در مراتب کشف و شهود برایشان ظاهر شده و ایشان به آن 

اند و نه چنان است که هر کسی  اند و بیان حاالت واقعی خود فرموده گشتهمتحقّق 
تواند دریافت؛ چه آن معنی مشروط به شرایط بسیار است از  اسرار طریقت می

قابلیّت فطری و ارشاد پیر راهبر و سلوک و ریاضات و قطع منازل که ارباب 
 ..."ال اند و تأییدات الهی و استقامت در احو طریقت تعیین نموده

انا نقطة باء بسم اللّه «در بارۀ عبارت ) ۶۹۰ص(و در فصل تعلیقات همین کتاب 
 :چنین مذکور است» ...

نسبت ) ع(به حضرت علی » انّا النقطة الّتی تحت الباء المبسوطة«به صورت "... 
 انا نقطة باء بسم « و همچنین است ۲۱، صمشارق انوارالیقین.  داده شده است
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، ۳ و ج۲۰۵، صرسالۀ هدایت، ۲، جاللّه ولی های شاه نعمت رساله. ک.ر» اللّه
 .۱۷، صرسالۀ ذوقیّات

الرّسالة منسوب به شبلی است و در » انا نقطة باء بسم اللّه «۱۱۴، صتمهیداتدر 
 و «: ، این عبارت از قول مردی خطاب به شبلی بیان شده است۷۶، صالقشیریّه

.  یا سیّدی الّنقطة الّتی تحت الباء: فقالما انت؟  : جاءه رجل فقال له الشّبلی
 » .انت شاهدی ما لم تجعل لنفسک مقاماً: فقال

 ۲۷، ص۲، جالبحرین مجمعکه در عبارت متن موجود است، در » انا جنب اللّه«
انا الّلوح و انا القلم و انا العرش و انا « محسوب شده است و ) ع(قول علی 

مشارق .  نقل شده است) ع(ز از حضرت علی نی» الکرسّی و انا السّموات السّبع
 ."۱۵۹، صانوارالیقین

 السّیاحه ریاضالعابدین شیروانی در  کالم حضرت امیرالمؤمنین را حاجی زین
از حضرت سرور اولیاء علی : "... به این نحو نقل نموده است که) ۳۶۰ص(

معبود و انا بالباء ظهر الوجود و بنقطة تمیّز العابد عن ال: مرتضی مأثور است که
 ."اللّه نقطة تحت باء بسم

 شیخ االنوار االسرار و منبع جامعبرای مطالعۀ شرح مباحث در این مقوله به کتاب 
، اثر امیر سیّد علی اسرار النقطه، و نیز به کتاب )۷۰۱–۷۰۰صص(سید حیدر آملی 

.   تصحیح و ترجمه و تعلیق محمّد خواجوی مراجعه فرمائیدهمدانی با مقدّمه و
در بارۀ ) ۱۲ص (الیقین مشارق انوارشیخ حافظ رجب بن محمّد برسی در کتاب 

 :نویسد نقطه و باء چنین می
و ) ص(اللّه  و امّا االلف المبسوط و هو الباء ب فهی اوّل وحی نزل علی رسول"

اوّل صحیفة آدم و نوح و ابرهیم و سرّها من انبساط االلف فیها و سّر القیامة بقیام 
سرّ عالم االختراع و االنوار و االسرار الحقیقة مرتبطة بنقطة الباء و الیها طرفه و هو 

انا النقطة التی تحت الباء و سرّ الباء و المبسوطة ) ع(االشارة بقول امیر المؤمنین 
الدین  یسیر الی االلف القائم المبسط فی ذاتها المحتجب فیها و کل قال محی

 ." رتفعت الباء لشهد الناس ربّهمالطائی الباء حجاب الربوبیة و لو ا
 :نویسد  شیخ رجب برسی چنین میمشارق انوار الیقین کتاب ۳۵و در صفحۀ 



  "بيان فارسي"مĤخذ چند حديث در كتاب                                                                               10سفينة عرفان دفتر 

90 

فعلم اّن الفیض االوّل عن حضرة االحدیة هی نقطة الواحدة و عنها ظهر "
 نقط واحدة و واحدة ۳الف الغیب و امتدّ حتی صار خطّه و هو مرکّب من 

القدس و حروفها االلف و منها   العقل و روحو واحدة فالواحدة لها العلم و
اللّه و نفخت   النقطة الواحدة و هی روح۲یبتدی الموجودات و الیها ینتهی 

فیه من روحی و حرفها الباء و هی الحجاب و هی ظاهر النقطة الواحدة و 
جسدها و لها الحکم الظاهر و حقیقتها النبوّة و عنها ظهرت الموجودات و 

واحدة قال ع عن الباء ظهر الوجود و بالنقطة تبیّن العابد عن باطنها نقطة ال
المعبود و قال حکم بالباء عرفه العارفون و ما من شیء االّ و الباء مکتوبه 

 ..."علیه 
 

چنین بیان  در باب چهارم از واحد چهارم کتاب  حضرت رّب اعلٰى–پنجم 
 :فرمایند می

گردد بهیکل انسانی و   میملخّص این باب آنکه ارواح کلّ اشیاء راجع"
جنّت کلّ اشیاء در جنّت انسانی است که مثال آن این است که اگر قطعۀ 
الماس بالمثلی در نزد مؤمنی باشد اعزاز آن الماس باعزازی است که 

گردد و همچنین کلّ شیء و این هیکل  بواسطۀ آن در نزد مؤمن ظاهر می
لی اللّه است در ظلّ له گردد باسم و صفت اگر فوآد او مدّل ع راجع می

گردد و اگر از صفت است در صفات او  االسماء الحسنی عنداللّه ذکر می
.  این است علّو معنی حدیث لیس االّ اللّه و اسمائه و صفاته.  گردد ذکر می

آنکه در نزد هر  و این هیکل حکم اسمیّت و صفتیّت بر او نمی گردد االّ 
آن ظهور داخل گردد و االّ مرتفع میشود حکم ایمان از او و ظهوری در ظلّ 

 ..."چگونه حکم اسمیت و صفتیّت 
نیز نقل نموده ) ۴۴۵–۴۴۴صص (پنج شأن رّب اعلٰى حدیث فوق را در حضرت
  :فرمایند چنین می

... گردند  مت در ظهوراللّه داخل میادالء اسماء و عبادی که به دلیل و حک"... 
زیرا کینونات آنها در مقام مرآتیت اسماء آنها اعز و اجل قدرند از ذکر و وصف، 

 بوده و هست و ظواهر آنها در مقام داللت بر شمس حقیقت بوده و خواهد بود و 
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در هر ظهور به آنها دین ظاهر .  در آنها نیست اال مثل شمسی که در مرآت است
شود و این است معنی سرّ حدیث لیس اال اللّه و  گردد و از برای آنها باهر می می

اسمائه و صفاته که در مقام ظاهر لم یکن االّ شمس الحقیقة و ادالئها بیان آن 
 ..."گردد  می

سورۀ ( است قرآنحدیث فوق را در کتب اصلی احادیث اهل تشیّع نیافتم، امّا در 
 "اللَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى: "که) ۸، آیۀ )۲۰(طه 

 :نویسد می) ۲۱۴–۲۱۳، صص۱ج(الزیاره  شرحر شیخ احمد احسائی د
إن کل ما فی الکون صفاته من الذوات و الصفات الجواهر و األعراض ألنها "... 
و اآلثار صفات فمعنی توحید الصفات أنه لیس إال صفاته و آثاره و اآلثار .  آثاره

ره و صفات ال یری فیه نور إال نورک ألن األشیاء آثا: السّالم صفاته، کما قال علیه
أفعاله و أفعاله صفاته و صفات الصفات صفات، فکما أنک إذا نظرت إلی 
الشمس ال تجد إال الشمس و أشعتها وهی آثارها و صفاتها فکذلک فی التمثیل 

 ..."آثار اللّه 
 اثر مصنّفات فارسیکه در کتاب " بیان االحسان الهل العرفان"و در رسالۀ 

 :سمنانی چنین نوشته است) ۱۹۱ص(ه عالءالدوله سمنانی به طبع رسید
 فرموده است که لیس شیء فی الوجود سوی اللّه –اللّه سره   قدس–آنچه جنید "... 

تعالی، چنین فهم کنی که هیچ چیز وجود ندارد جز ذات حقّ و صفات او، که به 
پس .  شود ذات او قائم است و مصادر افعال اوست، و از آن افعال اشیاء ظاهر می

موجود باشد یا اثر او باشد که به سبب فعل او ظاهر شده، یا فعل او باشد هر چه 
که از صفت او صادر گشته، یا صفت او بُوَد که مر ذات او را ثابت است و به ذات 

 ."او قائم، یا ذات او باشد که به خود قائم است و همۀ اشیاء بدو قائم
الدوله سمنانی چنین  نوشتۀ عالءمصنّفات فارسی کتاب ۲۲۶–۲۲۵و در صفحات 

 :آمده است
الوجود است که به صفات کامله متصف است ازال و   وجود حقّ، ذات واجب"... 
و وجود مقید آن اثری .  شود و وجود مطلق فعل او که از صفت او صادر می.  ابداً

و چون در وجود غیر از ذات حقّ و .  پیوندد است که به سبب این فعل به ظهور می
 فعال او و آثار او هیچ چیز دیگر نیست، وحدت در کثرت محقّق، و صفات او و ا
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الوجود سوی اللّه  حقیقت أال کل شیء ما خال اللّه باطل نصب دیده، و سّر لیس فی
و توحید در این مقام دست مرافقت در گردن موافقت انداخته بر سریر .  تر روشن

اتّحاد و حلول و شبهۀ تشبیه بحمداللّه و منه، و از فوطۀ .  سر عارف متمکن نشسته
 ..."و تعطیل خالص یافته 

 
 چنین بیان در باب چهارم از واحد چهارم کتاب  حضرت رّب اعلٰى–ششم 
 ..."این است معنی حدیث فیه سنة من یوسف یباع و یشتری : "... فرمایند می

آمده ) ۱۴۲، ص۵۱، و ج۲۸۳، ص۱۲ج (بحار االنوارحدیث مورد اشاره دو بار در 
 :متن حدیث مزبور چنین است.  است
عن الحمیری، عن أحمد بن هالل، عن ابن أبی نجران، عن فضالة، عن سدیر "... 
: أنَّ فی القائم سنّة من یوسف قلت: سمعت أبا عبداللّه علیه السالم یقول: قال

و ما تنکر من هذا هذه االُمّة أشباه الخنازیر إنَّ : کأنّک تذکر حیرة أوغیبة قال لی
 یوسف کانوا أسباطًا أوالد أنبیاء تاجروا یوسف و بایعوه و خاطبوه و هم إخوته إخوة

فما تنکر .  أنا یوسف: و هو أخوهم، فلم یعرفوه حتّی قال لهم یوسف علیه السالم
هذه االُمّة الملعونة أن یکون اللّه عزَّ و جلَّ فی وقت من األوقات یرید أن یستر 

مصر و کان بینه و بین والده مسیرة ثمانیة عشر حجَّته، لقد کان یوسف إلیه ملک 
یوماً فلو أراد اللّه عزَّ و جلَّ أن یعرِّف مکانه لقدر علی ذلک و اللّه لقد سار یعقوب 
و ولده عند البشارة تسعة أیَّام من بدوهم إلی مصر، و ما تنکر هذه االُمّة أن یکون 

سواقهم و یطأ بسطهم و هم اللّه یفعل بحجَّته ما فعل بیوسف أن یکون یسیر فی أ
: الیعرفونه حتّی یأذن اللّه عزَّ و جلَّ أن یعرِّفهم نفسه کما أذن لیوسف حین قال

هل علمتم ما فعلتم بیوسف و أخیه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنّک ألنت یوسف قال «
 ."»أنا یوسف و هذا أخی

، ۱۱–۱۰ صص،۲ج (کمال الدین و تمام النعمةشیخ صدوق نیز حدیث مزبور را در 
 مضمون فارسی حدیث با توجّه . آورده است) ای اللّه کمره با ترجمۀ فارسی آیت

فرمود  گوید که از امام ششم شنیدم که می  میبه مأخذ فوق آن است که سدیر
گفتم گویا حیرت یا غیبت .  به یوسف وجود دارد) سنتی(براستی در قائم شباهتی 

 همانند خنازیر منکر نباشند که برادران یوسف فرمود این امّت .  فرمائید او را می
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کردند  پیغمبرزاده و اسباط بودند و با آن که برادر یوسف بودند و با او تجارت می
این امّت چرا انکار .  او را نشناختند تا خود یوسف به آنها گفت که من یوسفم

ود را کنند که خدای عّز و جلّ در یک وقتی از اوقات اراده کند که حجّت خ می
.  یوسف پادشاه مصر بود و فاصلۀ او با پدرش هجده روز راه بود.  پنهان نگهدارد
به خدا وقتی مژدۀ وی به .  داد خواست جای او را به وی نشان می اگر خدا می

این امّت چرا .  روزه این راه را درنوردید و از بیابان به مصر آمد یعقوب رسید نُه
حضرت .  حجّت خود آن کند که با یوسف کردمنکرند که خدای عّز و جلّ با 
نهد، ولی مردم او را  گردد و بر فرش آنها گام می حجّت در بازارهای آنان می

شناسند تا خدا اجازه دهد که خود را به آنان معرّفی نماید، چنانچه به یوسف  نمی
گویا دانید در نادانی با یوسف چه کردید؟  گفتند  اجازه داد و به آنها گفت آیا می

 .گفت من یوسفم و این برادر من است!  تو خود یوسف باشی
مفهوم این مطلب که بین حضرت حجّت و یوسف این شباهت وجود دارد که خلق 

شناسند در حدیث دیگری از امام جعفر صادق نیز  بینند، ولی او را نمی او را می
به شرح زیر ) ۲۲۴، ص۵۱ج( مجلسی بحار االنوارآمده است که متن آن به نقل از 

 :است
سنَّة : إنَّ فی صاحب هذا االَٔمر سنناً من االًٔنبیاء: قال أبو عبداللّه علیه السالم"... 

من موسی ابن عمران، و سنَّة من عیسی، و سنَّة من یوسف، و سنَّة من محمّد صلّی 
و أمّا سنَّته من عیسی .  فأمّا سنَّته من موسی فخائف یترقّب.  اللّه علیه و علیهم

و أمّا سنَّته من یوسف فالستر جعل اللّه بینه و بین .  یقال فیه ما قیل فی عیسیف
و أمّا سنّته من محمّد صلّی اللّه علیه و علیهم .  الخلق حجاباً یرونه و الیعرفونه

 ."فیهتدی بهداه و یسیر بسیرته
در شباهت بین حضرت حجّت و حضرت یوسف حدیث دیگری نیز غالباً مورد 

گیرد که در آن وجه تشابه این دو نفس سجن و غیبت بیان شده  ار میاستشهاد قر
به شرح ذیل ) ۳۴۷، ص۵۲ج (بحار االنوارمتن حدیث مزبور به نقل از .  است
 :است
فی صاحب هذا األمر شبه من أربعة : سمعت أبا جعفر الباقر علیه السالم یقول"... 
 ف، و شبه من محمّد شبه من موسی، و شبه من عیسی، و شبه من یوس: أنبیاء
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و ما : قلت.  خائف یترقّب: ما شبه موسی؟  قال] و: [فقلت.اللّه علیه و آله صلی
فما شبه یوسف؟  قال : قلت.  قیل فیه ما قیل فی عیسی: شبه عیسی؟  فقال

إذا قام سار : اللّه علیه و آله؟  قال و ما شبه محمّد صلی: قلت.  السّجن و الغیبة
اللّه علیه و آله إالّ أنّه یبیّن آثار محمّد، و یضع السیّف ثمانیة  یاللّه صل بسیرة رسول

فکیف یعلم رضا اللّه؟  قال یلقی اللّه فی : قلّت.  أشهر هرجًا هرجًا حتّی یرضی اللّه
 ."قلبه الرّحمة

طبع (بحار االنوار ترجمۀ حدیث به نقل از ترجمۀ فارسی جلد سیزدهم کتاب 
 :رح ذیل استبه ش) ۳۲۷، ص.ق.ه۱۳۰۲سنگی، 

شنیدم میفرمود که در صاحب این امر شباهتی هست به چهار ) ع(از باقر "... 
پیغمبر، شباهتی به موسی، و شباهتی به عیسی، و شباهتی به یوسف، و شباهتی به 

عرض کردم که شباهتش به موسی از چه راهست؟  فرمود که ).  ص(محمّد 
، چنانچه موسی در وقت گریختن از مصر خآئِفٌ یَتَرَقَبُ، یعنی ترسان و منتظر است

عرض کردم که شباهتش به عیسی از چه .  به مداین شعیب ترسان و منتظر بود
راهست؟  فرمود که در حقّ او گفته میشود چیزی که در حقّ عیسی گفته شد، یعنی 
در حقّ او گفته میشود که او مرده است یا هالک گردیده، چنانچه در حقّ عیسی 

  عرض کردم که شباهتش به یوسف از چه راهست؟  فرمود که زندان .گفته گردید
از چیست؟  فرمود از این ) ص(عرض کردم که شباهتش به محمّد .  و غیبت است

رفتار ) ص(راهست که آن حضرت در وقت خروجش با سیرت و طریقۀ رسول خدا 
گاه شوید که او آثار محمّد .  میکند اند و را بیان میکند و ظاهر میگرد) ص(آ

شمشیرش را هشت ماه میکشد و طوایف مختلفه را از خالیق به قتل میرساند تا به 
عرض کردم که آن حضرت چگونه میداند که خدا .  حدّی که خدا راضی شود

آن .  اندازد و به خالیق رحم میکند راضی شده؟  فرمود که خدا به دلش رحم می
 ..." وقت میداند که خدا راضی شده 

 
 چنین بیان در باب یازدهم از واحد چهارم کتاب ت رّب اعلٰى حضر–هفتم 
کنند  بینی که در دین اسالم می این همه بزرگی مجتهدین که می: "... فرمایند می

 بواسطۀ قول امام علیه السّالم است که فرموده در حدیث مطوّل که محل ثمره این 
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اللّه و الرّاد علیه الرّاد   علی رسولاست که الرّاد علیه الرّاد علینا و الرّاد علینا الرّاد
 ..." علی اللّه 

 :به این صورت آمده است) ۱۲۲، ص۱۰۰ج (بحار االنوارحدیث فوق در 
أیّما : دخلت علی الکاظم علیه السّالم فقلت له: عن عبدالرّحمن بن مسلم قال"... 

السّالم أو لفالن اللّه علیه أوألبی عبداللّه علیه  أفضل الزّیارة ألمیر المؤمنین صلوات
یا عبدالرّحمن بن مسلم من زار :  أو فالن و سمیّت االئمة واحدا واحدا؟  فقال لی

أوَّلنا فقد زار آخرنا، و من زار آخرنا فقد زار أوّلنا و من تولّی أوَّلنا فقد تولّی آخرنا 
و من تولّی آخرنا فقد تولّی أوَّلنا، و من قضی حاجة ألحد من أولیائنا فکأنما 

یا عبدالرّحمن أحببنا و أحبب فینا و أحبب لنا و تولّنا و توّل من .  ضاها لجمیعناق
اللّه علیه  اللّه صلی یتوالنا و أبغض من یبغضنا أال و إنَّ الرّاد علینا کالرّاد علی رسول

أالیا .  اللّه علیه و آله فقد ردّ علی اللّه اللّه صلی و آله جدّنا و من ردَّ علی رسول
حمن من أبغضنا فقد أبغض محمّدًا و من أبغض محمّدًا فقد أبغض اللّه جّل عبدالرَّ

و عال، و من أبغض اللّه جّلِ و عال کان حقّاً علی اللّه أن یصلیه النّار و ما له من 
 ."نصیر

 
 چنین بیانکتاب  در باب یازدهم از واحد چهارم  حضرت رّب اعلٰى–هشتم 

ح بقره ذکر شده که جوهر ذکر این است من در حدیث تفسیر شر: "... فرمایند می
 ..."سرّ مؤمناً فقد سرّنی و من سرّنی فقد سرّاللّه 

عن ابی : "... به این نحو آمده است) ۲۸۷، ص۷۴ج(بحار االنوار این حدیث در 
من سّر مؤمناً ): ص(اللّه  قال رسول: یقول) ع(سمعت ابا جعفر : حمزة الثمالی قال

 " قد سرّاللّهفقد سرّنی و من سرّنی ف
و : "همین حدیث این چنین نقل شده است) ۷۴ج (بحار االنوار ۴۱۳و در صفحۀ 

من سّر مؤمنًا فقد سرّنی، و من سرّنی فقد سرّ : انه قال) ع(نروی عن الصادق 
 ."اللّه فقد سرّاللّه، و من سرّاللّه ادخله جنّته و من سرّ رسول) ص(اللّه  رسول

در کتاب " من سرّ مؤمناً کمن سرّنی"ا به صورت  حدیث فوق رحضرت رّب اعلٰى
 .اند نیز نقل فرموده) ۴۴۱ص (پنج شأن
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 : فرمایند چنین میبیان کتاب  در باب دوّم از واحد هشتم  حضرت ربّ اعلٰى–نهم 
این است قول مرحوم شیخ در وقتی که کسی از ایشان سؤال نموده بود از آن "... 

 سیزده نفر که در آن روز اتقیای آن ظهورند کلمه که حضرت میفرماید و سیصد و
بعد از .  ذکر کاف در حقّ ایشان میکند) ع(متحمّل نمیشوند و حضرت صادق 

نهی بسیار که نمیتوانی متحمّل شوی فرموده بودند که اگر حضرت ظاهر شود و 
الفور ابا و  فی.  بردار تو برمیداری) ع(بگوید که دست از والیت امیرالمؤمنین 

و ظاهر است نزد اهل حقیقت که کلمه را از .  ع نموده بود که حاشا و کّالامتنا
 ..."لسان حضرت به او شنودند و او چون متحمّل نشد کافر شد ولی ملتفت نشد 

بحار متن حدیث امام جعفر صادق که در بیان فوق به آن اشاره شده به نقل از 
 :چنین است) ۳۲۶، ص۵۲ج (االنوار
کأنّی انظر إلی القائم علی منبر الکوفة و حوله : لیه السّالمقال الصّادق ع"... 

أصحابه ثالث مائة و ثالثة عشر رجًال عدَّة أهل بدر، و هم أصحاب األلویة و هم 
حکّام اللّه فی أرضه علی خلقه، حتّی یستخرج من قبائه کتابًا مختوماً بخاتم من 

 فیجفلون عنه أجفال الغنم، فال اللّه صلّی اللّه علیه و آله ذهب عهد معهود من رسول
 .یبقی منهم إالّ الوزیر وأحد عشر نقیباً کما بقوا مع موسی بن عمران علیه السّالم

فیجولون فی األرض فال یجدون عنه مذهباً، فیرجعون إلیه و اللّه إنّی ألعرف 
 .الکالم الّذی یقوله لهم فیکفرون به

 ." أجفل القوم أی هربوا مسرعین:توضیح
آن ) ۳۱۷ص(جلد سیزدهم بحار االنوار این حدیث به نقل از ترجمۀ فارسی ترجمۀ 

 :که
بینم در حالتی که  صادق آل محمّد فرمود گویا قائم را در باالی منبر کوفه می"... 

اصحاب او که سیصد و سیزده نفر مرد که به قدر اصحاب بدر اند در اطرافش 
و ایشانند حکّام خدا در روی باشند و ایشانند صاحبان والیت و دوستی ما  می

پس آن حضرت از زیر قبایش مکتوبی که با مهر طال سر به .  زمین بر مخلوقاتش
وقتی که اصحاب آن .  ایست از رسول خدا آورد و آن عهدنامه مهر شده بیرون می

بینند مانند گوسفند از سر او متفرّق و پراکنده میشوند و از  حضرت عهدنامه را می
 ت آن حضرت کسی نمیماند مگر وزیر و یازده نفر نقیب، چنانچه ایشان در خدم
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پس آنان که متفرّق میشوند در اطراف .  این مقدار در نزد موسی بن عمران ماند
به خدا .  زمین میگردند و چاره نمیجویند، باز به خدمت آن حضرت برمیگردند

ان میگوید و ایشان سوگند یاد میکنم هر آینه من میدانم آن سخن را که قائم به ایش
 ."آن را انکار کرده از او میگریزند

آمده است که ) ۳۵۲، ص۵۲ج (بحار االنوارحدیث دیگری با مضامین فوق در 
 :گوید می

علیه قباء، ] الکوفة[کأنّی بالقائم عل منبر : عن أبی عبداللّه علیه السّالم أنّه قال"... 
 ذهب فیفکّه فیقرأه علی النّاس ] نم[فیخرج من وریان قبائه کتاباً مختوماً بخاتم 

فیجفلون عنه إجفال الغنم، فلم یبق إالّ النقباء، فیتکلّم بکالم، فالیلحقون ملجأ 
 ..."حتّی یرجعوا إلیه و إنّی ألعرف الکالم الّذی یتکلّم به 

حدیث فوق ) ۹۴–۹۳صص (استداللیۀ مختصر صدرالصدورجناب صدرالصدور در 
 :اند توضیح آن چنین مرقوم داشتهرا نقل فرموده و در شرح و 

یعنی حضرت صادق علیه آالفُ التَحیِّة َو اَلثَّنآءِ فرمود گویا مشاهده میکنم قائم "
کبریاىُٔه را که بر مسند امر جالس گردیده و قبائی در بر دارد و از گوشۀ وی  جَلَّ 

ید و فرما گشاید و بر خلق قرائت می کتابی را مختوم بخاتم ذهب بیرون آورده می
گردند و جز نقباء احدی باقی  مردم چون گوسفندان از حضرتش گریخته متفرّق می

سپس به کالمی تکلّم مینماید و اصحاب بهر جهة متوجّه میشوند ملجأ و .  نمیماند
همانا .  گردند یابند و عاقبت بازگشت نموده بآستان مبارکش راجع می پناهی نمی

 ... پاشند  ید که احباب از گردش میمن میدانم بِچِه کالم تکلّم میفرما
 بودن جمال قِدَم َجلَّ  مقصود از قبائی که در حدیث شریف مذکور گردیده مستور

ذکرُه االعظم است به حجبات نوریّه، چه که اهل بیان در ابتدای ورود به 
دارالسّالم ذات مقدّس حقّ را از حروفات بیانیّه تصوّر مینمودند، تا اینکه طلعت 

 نوراء به ید باسطه کشف غطاء فرمود و به انامل قدرت ختام مسک را از قدسیّۀ
 ." کتاب الهی بگشود

حضرت بهاءاللّه در اشاره به حدیث فوق در یکی از الواح مبارکه چنین 
 :فرمایند می
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چون ناس ضعیف و محتجب مشاهده میشوند لذا فَضالً لَهُم شمس حقیقت "... 
ف قطره ناطق، اینست که نقطۀ أوّلیه باسم بابیّت بذکر ذرّه مشغول و بحر قدم بوص

والیت و أمثال  ظاهر شدند، و باین مقدار هم ناس راضی نشدند تا چه رسد بذکر
ای از بحر جودش ظاهر و  آن، و حال آنکه این مقامات کلّها و فوق آن بکلمه

 در این مقام در حضرت اعلٰى.  موجود گشته و بأمری معدوم و مفقود خواهد شد
بیان فارسی ذکری فرمود از قول شیخ أحمد أحسائی عَلَیِه بَهاءُاللِّه که نفسی از 

فرماید و سیصد و سیزده نفر که  ای که قائم بآن تکلّم می ایشان سؤال نمود از کلمه
جناب شیخ از ذکر کلمه .  در آن روز از أتقیا و نقبای آن ظهورند متحمّل نمیشوند

بعد از إصرار فرمودند اگر .   أنَّکَ لَن تَقدِر أَن تَحمِلَهاأبا و إمتناع فرمودند َو قالَ
الفور ابا و  قائم بتو بفرماید دست از والیت أمیر المؤمنین بردار برمیداری؟  فی

و ظاهر است نزد : و نقطه در این مقام میفرماید.  إمتناع نموده بود که حاشا و کالّ
م باو شنواند و او چون متحمّل أهل حقیقت که حضرت شیخ کلمه را از لسان قائ

 )۶۱–۶۰، صص۲، جلئالی الحکمة..."(نشد کافر شد ولی ملتفت نشد، انتهی 
 :فرمایند و نیز حضرت بهاءاللّه در لوحی دیگر چنین می

باید اهل بهاء از مالک اسمآء در کلّ احیان سائل و آمل شوند که شاید اهل "... 
 جمیع علماء به این کلمه ناطق بودند و . انشاء از فیوضات ایّامش محروم نمانند

مکرّر در زمان طفولیّت نفس حقّ اصغا نموده میگفتند آیا آن کلمۀ قائم چه 
بگو آن کلمه حال ظاهر و شما قبل .  ایست که نقبا از آن فرار اختیار مینمایند کلمه

 و آن کلمۀ مبارکۀ مکنونۀ مخزونۀ.  اید و ملتفت نیستید از استماع فرار نموده
اینست آن .  مصونه اینست هو در قمیص انا ظاهر و مکنون بانا المشهود ناطق

اللّه در جمیع کتب قبل  سبحان.  ای که فرائص مشرکین از آن مرتعد شده کلمه
عظمت این یوم و عظمت ظهور و عظمت آیات و عظمت کلمه و عظمت استقامت 

 ..."حتجب معذلک خلق از او غافل و م.  و عظمت شأن و مقام ذکر شده
اسرار و نیز نگاه کنید به کتاب  )۱۶۵، صای از الواح جمال اقدس ابهٰى مجموعه(

، ۳ج (الزیاره شرحتألیف جناب فاضل مازندرانی؛ و ) ۲۳۷، ص۵ج (اآلثار
 .  اثر شیخ احمد احسائی) ۷۷ص
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 چنین بیاندر باب چهاردهم از واحد هشتم کتاب   حضرت رّب اعلٰى–دهم 
در ظهور که میگردد اسفل خلق، ) ع(این است سّر کالم اهل بیت : "... فرمایند می

 ..."اعالی خلق؛ و اعالی خلق، اسفل خلق 
یجعل "مطلب مزبور را به صورت ) ۹۶ص (ایقانحضرت بهاء اللّه نیز در کتاب 

این بیان از حضرت علی .  اند نقل فرموده" اعالکم اسفلکم و اسفلکم اعالکم
 :فرماید چنین می) ۱۷ص (هج البالغهنامیرالمؤمنین است که در 

َو .  أَال َو إِنَّ بَلِیَّتَکُم قَد عَادَت کَهَیىَٔتِهَا یَومَ بَعََث اللُّه نَبِیَّکُم صَلَّی اللّهُ عَلَیِه َو آلِِه"... 
 سَوطَ القِدرِ حَتَّی یَعُودَ وَ لَتُسَاطُنَّ .  وَ لَتُغَربَلُنَّ غَربَلًَة.  الٍّذِی بَعَثَهُ بِالحَقِّ لَتُبَلبَلُنَّ بَلبَلًَة

کُم أَسفَلُکُم کُم َو أعَال کَانُوا قَصَرُوا.  أَسفَلُکُم أعالَ َو َلیَقُصَرنَّ .  َو لَیَسبِقَنَّ سَابِقُوَن 
کَاُنوا سَبَقُوا کِذبًَة.  سَبَّاقُوَن  َو لَقَد نُبِّئتُ بِهَذا .  َو اللِّه مَا کَتَمُت وَ شمًَة َو َال کَذَبُت 

 ..." مِ وَ هذَا الیَومِ المَقَا
بدانید که روزگار "...  :ترجمۀ فارسی بیان حضرت امیر به نقل از مرجع فوق آن که

دگرباره شما را در بوتۀ آزمایش ریخت، مانند روزی که خدا پیامبر شما را 
به خدایی که او را به راستی مبعوث فرمود، به هم خواهید درآمیخت، .  برانگیخت

افزار که در دیگ ریزند، روی هم خواهید  ر غربال ریزند، یا دیگو چون دانه که د
ریخت، تا آن که در زیر است زبَر شود، و آن که بَر زبَر است به زیر در شود؛ و آنان 

به خدا .  اند، واپس مانند اند، پیش برانند، و آنان که پیش افتاده که واپس مانده
 بر زبان نراندم که از چنین حال و ای از حق را نپوشاندم، و دروغی سوگند، کلمه

گاهم کرده  ..."اند  چنین روز، آ
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  :كلمات مكنونه

 سير از نقص به سوي كمال
 

 نيا فاروق ايزدی
 

 مقّدمه
 از جمله ،های مختلف مورد مطالعه قرار داد میتوان از جنبه کلمات مکنونه را

 : بررسی کرد متفاوتیۀ از سه زاومیتوان آن اثر مبارک را 
هذا ما نُزّل مِن "فرمايند   چه که جمال قدم بنفسه می:اوّل، با توجّه به گذشته

توان در آثار  و لذا می..." جبروت العزّة بلسان القدرة و القوّة علی النّبيّين من قبل
بعضًا عيناً در .  گذشتگان به جستجو پرداخت و به انحاء مختلف آنها را يافت

ای از مکتوب حضرت محمّد خطاب به   فقرهکلمات مکنونه آمده است، مانند
و بعضی ديگر به ظاهر ..." حاسب نفسک قبل أن تحاسب"ابوذر غفّاری که فرمود 

خلقتُک و ألقيتُ " امّا معنا را منتقل نموده است مانند بيان مبارک  شدهتغيير
لنعملّن االنسان علی "که اشارتی به آيۀ تورات است که فرمود ..." عليک مثالی

 ."نا ومثالناصورت
آثار و :دوم، با توجّه به آينده  يعنی اين که اين اثر در عين اختصار، شامل کلّ 

ای که مرکز   امّا به صورت جنينی است، به گونههالّلاحکام و تعاليم حضرت بهاء
 را به اين مملکت هالّلمن تعاليم حضرت بهاء"فرمايند  ميثاق در اسفار غرب می

حقيقت نمود و به عالم انسانی خدمت کرد، در ترويج صلح ام که بايد تحرّی  آورده
عمومی کوشيد و به جهت هدايت خلق جانفشانی نمود و به جميع خلق مهربان 

ندای ملکوت را بلند نمود؛ انسان بايد به صفات الهيّه متّصف باشد و در  بود،
." نونه استای از بحور مستوره در کلمات مک اين تعاليم قطره.  آيد علّيّين در ۀزمر

 )۲۶۷، ص۱، جاآلثار بدايع(
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ای از هدايات  توان مجموعه  کلمات مکنونه را می:سوم، با توجّه به زمان حال
  از نقطۀ نقص به اوج کمال نشان  راالهيّه مشاهده کرد که مسير حرکت انسان

دارد؛  حذر میدهد و از چاه بر کند، راه را نشان می در هر قدم هدايت می.  دهد می
دهد که چگونه انسان، که به صورت و مثال الهی خلق شده، جواهر  ی تعليم میيعن

مستورۀ مودعه در وجودش را به عرصۀ ظهور آوَرَد تا مورد استفادۀ خود او و اهل 
حصول مقصود به اجرای آنچه که در اين مجموعه نازل شده .  عالم قرار گيرد

نه تالوت نماييد و به کلمات مکنو"مشروط است، چه که مرکز ميثاق فرمود 
تا آن که هر يک شمعی روشن ... مضمون دقّت کنيد و به موجب آن عمل نماييد 

."  طّيبه منتشر نماييدۀگرديد و شاهد انجمن شويد و مانند گل گلشن رائح
 )۹۳، ص۳، جمکاتيب(

توان به صفات الهی متّصف شد و قابليت دخول در ملکوت  در اين حالت می
به صفاتم متّصف شويد تا قابل ورود ملکوت عزّم شويد "م فرمود يافت که حّی قيّو

 )۱۲۲، صدريای دانش." (و در جبروت قدسم درآييد
در .   مهمّی که در ابتدا بايد ذکر شود، عناوين فقرات کلمات مکنونه استۀنکت

اين بدان علّت است که احبّای .  ذکر شده است" يا ابن الرّوح"بسياری از موارد 
 حق ابناء روح محسوبند و بايد که از اجساد خود محزون نباشند و همواره الهی نزد

يا احبّائی أنتم ابناء الرّوح التحزنوا من أجسادکم؛ "مسرور به بشارات الهی باشند 
 و أمره ثّم هالّل ثّم استقيموا علی حّب.  أِن استبشروا ببشاراتِ الرّحمن برَوٍح و ريحان

 )۵۰، ص۶، جآثار قلم اعلٰى"  (.اتّبعوا ما نزّل فی الکتاب
عبارت از نفس مظهر ظهور " عرش"به کار رفته که " يا ابن العرش"در مواردی 

که بندگان را ) ۱۶۶، ص۸، جمائده ،"فلمّا حضر بين يدی العرش کتابک("است 
 . به خود نسبت داده است
 عهد و پيمان الهی

کنيم که در فقرات   مشاهده میالواقع عهد و ميثاق الهی را  سوم فییۀزاودر نگاه از 
قد "خوانيم،   میدر صلوة وسطٰى.  شوند مختلف کلمات مکنونه به ما يادآور می

 ، در حالی که در کلمات مکنونه مکرّراً يادآور "اظهرتَ أمرَک و وفيتَ بعهدک
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کنند  امّا، به ما يادآوری می".  بينم حال احدی را بر آن عهد قائم نمی"شوند،  می
 و نافرمانی آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از آن باقی غرور"که 

و برای آن که ما آن را به خاطر بياوريم، اشاره به آن صبح صادق روشن " نمانده
فرمايند که آن عهد را در ظلّ شجرۀ انيسا با ما بستند و کالم خود را به ما القا  می

س کنيد حال آن صحرا و آن فضا را اگر صدر را مقدّ"کنند که  کردند و هدايت می
 ."به نظر درآريد و بيان من بر همۀ شما معلوم شود

توان مشاهده کرد که علّت نزول کلمات مکنونه که در بدايت بخش  در اينجا می
ليوفوا "عربی آن بيان شده در واقع به خاطر آوردن عهد قديم و ادای آن است 

 ليکونن بجوهر الّتقی فی ارض الرّوح من  و يؤدّوا أماناته فی أنفسهم وهالّلبعهد
توان دريافت برای آن که بتوانيم در عالم روح به جوهر  در واقع می."  الفائزين

اوّل، وفای به عهد :  نايل گرديم، بايد دو فريضه را انجام دهيمٰىقوپرهيزگاری و ت
 .الهی، و ثانی، ادای امانات او در نفس خودمان

 وفای به عهد
، گلزار." (دارد حق باوفا بوده و وفا را دوست داشته و می" که ترديدی نيست

بدان که ملکوت وفا را قبل از "ستايند  گونه می جمال مبارک وفا را اين)  ۳۲۰ص
کلّ اسم بوده   احّب ازهالّلجبروت اسما بسلطان اراده خلق فرموديم؛ لهذا وفا عند

 )۳۱۹، صگلزار." (و خواهد بود
شود، که در   جمال قيّوم بستيم، به نام عهد الست از آن ياد میو امّا عهدی که ما با

َو اِذ أخذا ربُّک مِن بنی " به بعد آن داستان نقل شده است ۱۷۱سورۀ اعراف، آيۀ 
آدم مِن ظُهورِهم ذُرّيّتَهُم و أشهَدَهُم علی أنفُسهم ألسُت بربّکم قالو بلی شَهدنا أن 

اين عهد از آنها گرفته شد تا مبادا در ." ا غافلينتقولوا يوم القيامة اِنّا کُنّا عن هذ
 .  خبری کنند يوم قيامت اظهار بی

سه " و از آن به   فارسی نيز به اين عهد اشاره فرمودهۀجمال قيّوم در کلمات مکنون
ای دوستان رضای خود را بر رضای من اختيار مکنيد "اند که،  ياد کرده" کلمۀ طيّبه

های مرده که به آمال و آرزو آلوده  هرگز مخواهيد و با دلو آنچه برای شما نخواهم 
 ."  شده نزد من مياييد



  سير از نقص به سوي كمال: كلمات مكنونه                                                                         10سفينة عرفان دفتر 

103 

بنابراين يکی از اهداف کلمات مکنونه يادآوری آن عهد قديم به جميع عباد است 
 .تا ديگربار به خود آيند و به وفای به عهد قيام کنند

 ادای امانت الهی
در اينجا نيز اشاره به آيۀ کريمۀ .  ندفرماي هدف ثانی را ادای امانت الهی بيان می

قرآنيه است که فرمود بعد از خلق کائنات امانت خود را خواست که به يکی از 
إِنَّا "احدی توان آن را نيافت که آن را بپذيرد و حمل نمايد، .  مخلوقات بسپارد

يَْن أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَْن ِمْنَها فَأَبَ عَرَضْنَا الْأَمَانََة عَلَى السَّمَاوَاِت وَالْأَرِْض وَالْجِبَالِ
 )۷۲سورۀ احزاب، آيۀ  (."إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُوالً وَحَمَلَهَا الْإِنسَاُن

در اين خصوص که امانت مزبور چه بود، در آثار جمال قيّوم و مرکز ميثاق اشاراتی 
 است که بدان اين عبد سه مورد را در آثار مبارکه مالحظه کرده.  موجود است

 :شود اشاره می
فرمايند که حّب الهی امانتی است که به کلّ   میهالّلحضرت بهاء: اوّل، حبّ الهی

اشياء بدون استثناء عرضه شده و هر کس که آن را حمل کند نجات خواهد يافت و 
قد خلقنا کلّ األشياء علی "هر کس که اعراض نمايد به خداوند کافر شده است، 

رَضنا عليها أمانة حبّی بکلمٍة مِن لدنّا؛ فمن حمل نجی و أمن و کان حدّ سواء و َع
 المهيمن القيّوم و بها هالّلمن الّذينهم کانوا مِن فزع يومئذٍ آمنون و مَن أعرض کفر ب
، ۴، جآثار قلم اعلٰى." (فرّقنا بين کلّ العباد و فصّلنا بينهم و انّا کُنّا فاصلون

 )۲۸۳ص
فيضی در عالم وجود اعظم از "... فرمايند،   تبيين آن میحضرت عبدالبهاء نيز در

ولی چون شرائط و .  اين است آيت کبری، اين است امانت عظمی.  حّب نيست
شواهد آن بسيار عظيم است، لهذا جميع کائنات تحمّل آن نداشت و استعداد و 

اين موهبت .  قابليت ظهور آن را نيافت، لهذا از حمل آن عاجز و قاصر بود
اگر چنان که بايد و شايد شرائط و شواهد در .  تخصيص به عالم انسان يافت

الخالقين ظاهر و آشکار گردد و عليکما البهاء   احسنهالّل نفسی تحقّق يابد فتبارک
 "ع ع. األبهی

 به جای آوردن شرايط عبوديت و فنا کردن ارادۀ : آستان الهیدوم، عبوديت 
 ست نيز ذکر آن شد، کاری است بس دشوار و خود در ارادۀ الهی که در عهد ال
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لهذا، .  ای است که از بدايت تولّد در اين جهان انسان با نفس خود دارد مبارزه
کنند که آسمان و زمين نيز از  ياد می" ثقل اعظم"حضرت عبدالبهاء از آن به عنوان 

عبوديت آن ذات احديت امانت "فرمايند،  هيکل مبارک می.  حملش عاجز است
پس .  ظيمه است که ثقل اعظم است و آسمان و زمين و جبال از حملش عاجزع

حاضر شو که اين بار گران را در کمال روح و ريحان چون اين عبد حمل نمايی و 
ای از بحر  مورد طعن و سّب و شتم و تکفير و تفسيق و شبهات امم گردی تا قطره

–۱۴۶، صص۵، جاتيبمک." (باليای جمال قدم روحی لعباده الفدا نصيب بری
۱۴۷( 

دهند و اين که فقط انسان است که  در بيان ديگر به عظمت عبوديت شهادت می
 عبوديّت عظيم است عظيم؛ امانت  جمال ابهٰىۀای بند "حمل آن تواند و بس،

الهی و رحمت ربّانی است؛ آسمان و زمين از حملش عاجز و جبال پُرتمکين از 
مالحظه نما که اين چه .  اين امانت توانَدتحمّلش قاصر؛ انسان است که حمل 

عطائی و بخششی است که سبقت بر جميع کائنات نموده و قوای اعظم عالم 
 )۱۲۴، ص۳، جمنتخبات مکاتيب." (مقاومت نتواند

کردن ارادۀ خود  لهذا، بايد به شرايط عبوديت قيام کرد که محويت تامّ است و فانی
ای واقف در مواقف عبوديت، از "فرمايند،  حضرت عبدالبهاء می.  در ارادۀ الهی

مقتضای عبوديت خلوص نيت و فنا و محويت است، يعنی در جميع شئون فنای 
ای از وجود و  محض و فقر صرف و فدايی کلّی تام است؛ يعنی اثری و شائبه

.  هستی او باقی نمانَد و به فرائض محويت که از شرائط عبوديت است قيام نمايد
." ز مشرق تقديس انوار توحيد چنان بر او بتابد که همه انوار گردددر اين حال ا

 )۱۶۸، ص۸، جمکاتيب(
 خداوند اين عهد را با بنی آدم بست نه با ديگر :سوم، عهد و ميثاق الهی است

حضرت .  کائنات؛ پس امانتش را به او سپرد و انتظار داشت که امانت حفظ شود
کمر را بر خدمت امر  ... هاللّ خدمت امرای مشغول به"فرمايند،  عبدالبهاء می

محکم بند و در ثبوت و رسوخ ضعفاء بر عهد و پيمان بکوش؛ چه که ميثاق الهی 
 امانت ربّانی است که جبال و ارض و سموات حملِ آن نتوانستند؛ چگونه 
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عنصران حمل توانند؛ انّا عرضنا األمانة علی السّماوات و األرض و الجبال  سست
 ۱)۳۷، ص۸، جسفينۀ عرفان..." ( يحمِلنَها و أشفقنَ مِنها و حَمَلها اإلنسانفأبَينَ أن

است که در آيۀ قرآن به " جهول ظلوم و"ای که بايد در اينجا ذکر کرد معنای  نکته
اگرچه مفسّرين اسالمی ظلوم و جهول را صيغۀ .  انسان نسبت داده شده است

 :تمبالغه از ظالم و جاهل گرفتند و حافظ نيز گف
 قرعۀ  فال به نام منِ ديوانه زدند     آسمان بار امانت نتوانست کشيد

مراد از امانت جلوۀ "... و جناب فاضل مازندرانی نيز در شرح آن فرموده است، 
يزدانی در جهان و پيوستگی به آن سرچشمه و مراد از انسان آدم ابوالبشر و مظاهر 

ر و جهل و ناتوانی جسمانی بشر است و الهيه باشد؛ مبالغه در وزن و گرانی اين با
عرض امانت بر مادون انسان اظهار تکليف به آنها نيست، بلکه اشراق اين انوار 

اّما، ) ۱۹۴، ص۱، جاسراراآلثار." (باشد بر کلّ و فقدان استعدادشان در قبول آن می
آن امّا آيۀ قر"فرمايند،  را نوعی ديگر تبيين می" ظلوم و جهول"حضرت عبدالبهاء 

 فرمايد؛ اين ظلوم و جهول مبالغۀ  ظالم و  ظلوم و جهول میکه در حق امانت کبرٰى
 اش مظلوم و مجهول است؛ يعنی حامل امانت کبرٰى جاهل نيست، بلکه معنی

القدر است، قدر او را  نمايند، و مجهول مظلوم است، زيرا خلق انکار و استکبار می
 )۱۹۶، ص۱، جراآلثاراسرا / ۴۰ ، باب۲، جمائده." (دانند نمی

 شرايط سير و سفر
سفری بزرگ در پيش است، از بدايت خلقت تا نهايِت آن که عروج انسان باشد به 

بگو قدر اين ايّام را بدانيد و به تدارک "فرمايند،  جمال مبارک می.  اوج عزّت
سفر عظيم در پيش، فراموش منماييد؛ آنچه از برای سفر الزم .  مافات قيام نماييد

فرمايد به آنچه که سبب نجات و  ست به آن تمسّک جوييد؛ حق جلّ جالله امر میا
 )۱۳۷، ص۱، جلئالی حکمت( ."آسايش اهل عالم است

اوّل تطهير : فرمايند رسد جمال مبارک دو شرط تعيين می  سفر به نظر می اینبرای
ء عندی احّب األشيا"و ثانی رعايت انصاف، " إملک قلباً جيّداً حسناً"قلب است، 

 کنیماگر به اين دو شرط عمل ."  اإلنصاف، الترغب عنه إن تکن الَّی راغباً
 . در این سفر موفق شویمتوانيم می
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قلب محلّ تجلّی الهی است، محل ظهور الهی است، متعلّق به : اوّل، تطهير قلب
او است و ما از تصرّف در آن ممنوعيم، جميع آنچه در آسمانها و زمين است برای 

آفريده شده، االّ قلوب که محلّ تجلّی جالل و اجالل خود معيّن فرموده، امّا ما 
آهنگ مکان خود نمود غير خود را "حضرتش " ظهور قدس"اسفا که هر زمان 

فرمايد، برای آن که انسان  حال، می."  حرم جانان شتافت"؛ لذا المکان به "يافت
رموده فائز و نائل شود، بايد که به مُلک دائمی و ازلی که خداوند برای او مقدّر ف

در ميانۀ راه نيز ديگربار انسان را .  ابتدا تطهير قلب نمايد، تا نور الهی در آن بتابد
 ."فؤادک منزلی قدّسه لنزولی و روحُک منظری طهّرها لظهوری"شود که،  متذکّر می

 نيز ای در امر بهائی برخورداری از قلب پاک و خالی از آاليش و شرط هر مجاهده
سالکين سبيل "در بدايت ايقان بدان اشاره شده، .  بری از حبّ و بغض است

ايمان و طالبين کؤوس ايقان بايد نفوس خود را از جميع شئونات عَرَضيه پاک و 
مقدّس نمايند؛ يعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعلّقه به 

هره و چشم را از مالحظۀ  کلمات سبحات جالل و روح را از تعلّق به اسباب ظا
 )۳–۲صص..." (فانيه

از جمله شرايطی که شخص مجاهد بايد رعايت کند نيز همين طهارت قلب است، 
شخص مجاهد که اراده نمود قدم طلب و سلوک در سبيل معرفت سلطان قدم "

گذارد، بايد در بدايت امر قلب را که محلّ ظهور و بروز تجلّی اسرار غيبی الهی 
، از جميع غبارات تيرۀ  علوم اکتسابی و اشارات مظاهر شيطانی پاک و منزّه است

فرمايد و صدر را که سرير ورود و جلوس محبّت محبوب ازلی است لطيف و 
نظيف نمايد و همچنين دل را از عالقۀ آب و گِل، يعنی از نقوش شَبَحيّه و صُوَر 

 در قلب نماند که مبادا آن ظلّيّه، مقدّس گرداند، به قسمی که آثار حّب و بغض
دليل ميل دهد و يا بغض او را از جهتی منع نمايد، چنانچه  حّب او را به جهتی بی

شبان  اند و بی اليوم اکثری به اين دو وجه از وجه باقی و حضرت معانی باز مانده
 )۱۴۸، صايقان." (چرند در صحراهای ضاللت و نسيان می

 شد، بايد شرط ثانی را اجرا کرد و آن  چون قلب تطهير:دوم، رعايت انصاف
 رعايت انصاف است در جميع امور تا هر آنچه را که بايد ديد انسان با چشم خود 
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روی ديگران شود و به اقوال  ببيند و با علم و آگاهی خود بسنجد نه آن که دنباله
 .  ديگران قناعت کند

فته است، چه که به يکی اصل انصاف آنقدر اهمّيّت دارد که اوّل انسانيت قرار گر
بگو به احبّای الهی که اوّل انسانيت انصاف است و جميع "فرمايند،  از ياران می

تر آن که اگر کسی فاقد  و از آن هم مهم) ۲۹۳، صاقتدارات." (امور منوط به آن
اين عبد "فرمايند،  جمال مبارک می.  شود انصاف باشد، اصالً انسان محسوب نمی

الحقيقه هر  فی.  ی حين اهل ايران را به عدل و انصاف دعوت نموداز اوّل ايّام ال
." نفسی به اين دو صفت مبارکه مزيّن نباشد، از انسان محسوب نبوده و نيست

 ۲)۱۲۴، صحديقۀ عرفان(
و امّا اين که انصاف چيست بايد در بيانی ديگر به جستجوی معنی آن  پرداخت، 

م و التّقليد و التّفرّس فی مظاهر الصّنع االنصاف و هو خروج العبد عن الوه"...
  )۶۶، صگلزار." (بنظر التّوحيد و المشاهدة فی کلّ االمور بالبصر الحديد

 آغاز سفر
 بداند از چه مقامی برخوردار است، به هالّلدر ابتدای سفر، برای آن که مسافر الی 

فريده شده، اوّل آن که صرفًا به علّت حّب الهی آ: فرمايند دو نکته اشاره می
و ثانی آن که به صورت و مثال الهی خلق شده است، " أحبَبُت خلقََک فخلقتُکَ"
کسی که به صورت و مثال الهی خلق شده، به طور بالقوّه ".  و ألقيُت عليَک مثالی"

 که ۴ و يفعل مايشاء شود۳تواند به اعلی مدارج برسد و حتّی اسم اعظم گردد می
انسان خود را از حجبات نفس و هوی خالصی بخشد و البتّه منوط است به آن که 

چون معلوم آمد که مصدر خلقت محبّت بوده، .  بر حّب الهی ثابت و راسخ مانَد
بايد که پاسخگوی اين محبّت شد که به ظاهر محبّت خود را مشروط به محبّت 

 امّا اين خالف".  تحبّنی لن احبّک ابدًا احببنی ألحبّک؛ إن لم"کند،  عبد می
دوست معنوی شما را "محبّت بال قيد و شرط خالق به مخلوق است که فرمود، 

ألجل شما دوست داشته و دارد بلکه مخصوص هدايت شما باليای التحصی قبول 
؛ لذا بايد معنايی ديگر ."فرموده؛ به چنين دوست جفا مکنيد و به کويش بشتابيد

ند خورشيدی است که محبّت الهی مان.  برای آن يافت و مفهومی ديگر جُست
 بارد؛ امّا اگر کسی خود  تابد، و چون بارانی است که به گلشن و گلخن می دائم می
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بهره ساخته است، نه آن که فيض الهی  را در ظلمت نفس نگاه داشت، خود را بی
بسی واضح و مبرهن است که در فيض فيّاض "فرمايند،  می.  متوقّف شده باشد

اند، سبب آن  سی که از اين فيض منيع محروم ماندهنفو.  تعطيل نبوده و نيست
آثار ." (اند اند و به اصنام نفس و هوی معتکف شده است که متابعت اوهام نموده

 )۱۷۰، ص۷، جقلم اعلٰى
 ترک نفس و هوی

شود که اگر قصد وصول به مقصود داريم، بايد  از همان آغاز سفر، هشدار داده می
ادۀ خود چشم بپوشيم؛ اگر طالب نفس الهی که ترک نفس و هوی کنيم و از ار

هستيم، از نفس خود اعراض کنيم و اگر جويای رضای او هستيم از رضای خود 
إن تحبّ نفسی فأعرض عن نفسک و إن ترد رضائی فأغمض عن "روی بگردانيم، 

، چه که آسايش هنگامی دست دهد که از نفس اعراض کنيم و به "رضائک
دوست دارد فوق کلّ شی و به تنهايی محبوب حضرتش روی آوريم؛ خداوند 

کون محبوباً فوق کلّ شیء"باشد،  خواهيم به کسی يا  و اگر می" ألنّی اُحبُّ أن أ
 .چيزی فخر کنيم بايد به انتساب به او مباهات نماييم و به او متوکّل باشيم

آييم تا در امن و امان و دور از  چون چنين کرديم به حصنِ حّب خداوند در می
از طرفی .  امّا اين حصن خارج از وجود ما نيست.  خطرات شياطين باشيم

و بالفاصله برای اين که زياد هم در جستجوی اين " حبّی حصنی"فرمايد،  می
 ."حبّی فيک فاعرفه... حصنی انت فادخُل فيه "فرمايد،  حصن نباشيم، می

 مقام انسان
کيد واقع شده عظمت مقام ان سان است؛ او نبايد خود را آنچه که بسيار مورد تأ

حقير بشمارد؛ نبايد احساس ضعف نمايد؛ نبايد اين تصوّر به او راه يابد که ذليل 
، فناپذير است، "مِن جوهرالعلم أظهرتُک"، جاهل است، "صنعتُک عزيزا"است، 

؛ مگر آن که "مصباحی فيک فاستنر به"، تاريک است، "کيف تخاف عن فنائک"
در جميع مناجاتها نيز ما خود را با خداوند مقايسه .  سه کندخود را با خداوند مقاي

شويم؛ امّا در مقام عبوديت  کنيم و به ضعف و عجز و جهل خود معترف می می
الهی از جميع مواهب برخورداريم و نبايد نسبت نقص به خود دهيم که فرمود، 

 خداوند و توجّه به   البتّه جميع اين صفات عاليه با انتساب به ۵."ألنّ صُنعی کاملٌ"
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گردد، نور و  ای که چون به خورشيد متوجّه می شود، همچون آينه او حاصل می
 .سازد کند و به اطراف خود منعکس می حرارتش را کسب می

در ميانۀ عباد به قسمی "فرمايند،   میهالّلدر مورد عظمت مقام انسان حضرت بهاء
ه شماييد اوِّل وجود و اوّل عابدين رفتار کنيد که آثار حق از شما ظاهر شود؛ چه ک

فو اّلذی أنطقنی بما أراد که اسماء شما در ملکوت .  و اوّل ساجدين و اوّل طائفين
.  گمان مکنيد اين سخن وهم است.   مشهورتر است از ذکر شما در نزد شمااعلٰى

 يا ليت انتم ترون ما يری ربُّکُم الرّحمن مِن علّو شأنکم و عظمة قدرکم و سمّو
، اقتدارات..." ( أن التمنعکم أنفسکم و أهوائکم عمّا ُقدّر لکمهالّل نسئل.  مقامکم

 )۲۱۷ص
شود، چه که در بيان  امّا اين عظمت مقام فقط با اتّکاء تام به خداوند حاصل می

شود بندگانش را هدايت نمايد تا نفس و هوی آنها  فوق نيز از خداوند خواسته می
لذا در فقرات بعد نيز مکرّرًا به اين .  قدّر شده منع نکندرا از آنچه که برايشان م

إکفِ بنفسی عن ... وجّه بوجهی و اعرض عن غيری "فرمايند،  نکته اشاره می
زيرا روح الهی را در ."  إنسَ دونی و آنس بروحی... دونی و التطلب معيناً سوائی 

 ديگری اختيار ما به وديعه گذاشته و انتظار ندارد او را ترک کنيم و محبوب
 .نماييم

.  ما در اين سبيل حق نداريم خود را ذليل کنيم، چه که ما را عزيز آفريده است
های عالی که بر درخت باشکوه و مجلّلی  دهد که ميوه چندين مرتبه به ما هشدار می

تر  روييده برای ما در نظر گرفته و نبايد که از آن روی بگردانيم و به آنچه که پست
ما را ".  قدّرتُ لک من الشّجر األبهی الفواکه األصفی"ت قناعت کنيم، از آن اس

اين معنی را ."  خلقتُک عاليًا"متعالی خلق کرده، نبايد نفس خود را ذليل سازيم، 
المثل ما را از اعتراف به  فی.  يابيم  نيز میهالّلما در بيانات ديگر حضرت بهاء

ن بر جز حضرت رحمٰ" چه که ۶ند،کن گناهان و طلب غفران از ديگران منع می
کسی که هستی نيافته چگونه .  آمرزش گمراهان و گناهکاران قادر نبوده و نيست

).  ۲۵۸، صمجموعۀ الواح" (گذردطا درهستی بخشد و صاحب خطا چگونه از خ
 حقّ جلّ جالله ذلّت عباد "اين اقرار نزد بندگان سبب حقارت و ذلّت است، و 
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حضرتش بندگان را از بوسيدن )  ۱۱۹، صمجموعۀ الواح(." خود را دوست ندارد
کنند، چه   و تعظيم و تکريم در مقابل انسانها، حتّی مظهر ظهور نيز منع می۷دست

شود شايسته تعظيم و سجود است،  که فقط خداوندی که شناخته و ديده نمی
بوسی سبب ذلّت است و احدی نبايد  الغير، چه که اين تعظيم و انحناء و دست

 ۸.خود را نزد احدی ذليل سازد
  رعایت مقام جمیع انسانها

مندند، لذا  اين عظمت مقام منحصر به من و ما نيست، بلکه کلّيّۀ انسانها از آن بهره
کردن خود نهی   در طول اين سفر ضمن اين که ما را از ذليلهالّلحضرت بهاء

اوّل نهی از فخر فروختن در مقام .  کنند کنند، به رعايت مقام سايرين نيز امر می می
و خود را باالتر از سايرين " التفتخر علی المسکين بافتخار نفسک"به ديگران، 

."  بر برادر خود تفوّق جويد... غافلترين عباد کسی است که "دانستن است، چه که 
شخصی که در اين سفر به ديگری فخر فروشد اوّلين لعن را از خداوند دريافت 

اگر نهی از افتخار بر مسکين مطرح شده، تصوّر ."  ک الی األبدألعن علي"کند،  می
در سورةالبيان موارد ديگر را ذکر .  هالّلالو.  شود نشود موارد ديگر مجاز می

اند که استکبار بر ذليل ممنوع است؛ اگر اغنياء فقيری را ديدند بايد نزد او  فرموده
 جاهل فخر بفروشد و حتّی بنشينند و سرگذشتش را بشنوند؛ شخص عالم نبايد بر

إن وجدتم مِن ذليلٍ : "شخص نيکوکار حق ندارد شخص گناهکار را ريشخند نمايد
التفرّوا عنه ثّم اقعدوا معه ... يا مأل األغنياء إن رأيتم مِن فقيٍر ... التستکبروا عليه 

 فی تلک الحالة هالّلو استفسروا منه عمّا رشح عليه من رشحات ابحر القضاء ت
نّکم اهل مأل األعلی و يصلّين عليکم و يستغفرّن لکم و يذکرنّکم و يمجّدنّکم يشهد

يفتخَر علی دونه بعلمه و يا حبّذا  فيا طوبی لعالِمٍ لن.  بالسن مقدّس طاهرٍ فصيح
 عليه جريراته و انّه هو هالّليستهزء بمن عصی و يستر ما يشهد من ليستر لمحسٍن لن
 )۱۱۵–۱۱۴، صص۴، جلٰىآثار قلم اع."  (خيرالسّاترين

ولکن "البتّه چون آيۀ حق در جميع موجود، همه عزيزند، مقام همه عظيم است، 
، ادعيۀ محبوب." (خود را اعلم و ارجح و افضل و اتقی ديدن خطايی است کبير

 )۳۹۶طبع مصر، ص
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اين خضوع بايد بقدری باشد که ذرّات تراب به آن شهادت دهد، نه آن که خاک 
مع همۀ اين مقامات عاليه و "گويد که از ما برتر است و اظهار دارد، به زبان حال ب

 که جميع مايحتاج وجود از من ظاهر است به احدی فخر ظهورات التحصٰى
، اقتدارات." (نمايم و به کمال خضوع در زير قدم کلّ ساکنم ننموده و نمی

 )۲۲۰ص
 بدون آن که در خود لذا وقتی نزد ما گوهری موجود که دون ما از آن محروم، بايد

 ۹.علوّی يا سموّی مشاهده کنيم، در کمال شفقت به او القاء نماييم
شود، در واقع به علّت استکبار ورزيدن به حّق  اين لعنی که از خداوند دريافت می

  ۱۰.شود است، چه که استکبار نسبت به مخلوق به خالق او راجع می
ليم نفس ناری شده باشيم و زبان به آيد که تس لعن دوم زمانی بر سر ما فرود می

در اينجا ."  مَن کان علی ذلک فعليه لعنةٌ منّی"ذکر عيوب ديگران باز کرده باشيم، 
.  ايم ايم و در جستجوی نقائص ديگران برآمده عيوب خود را فراموش کرده

خداوند دوست ندارد به ذکر معايب ديگران بپردازيم، خود او از معايب و نقائص 
توانيم ما عيوب بندگانش را برمال  پوشد، ستّارالعيوب است، چگونه می چشم می
شود به  غفور و رحيم و رحمن و کريم خوانده؛ چگونه می"او خود را .  سازيم

هميشه حق ناظر ... امورات جزئيه از احبّای خود بگذرد و يا نظر رحمت باز دارد 
لحقيقه از او رائحۀ اعراض ا به اعمال خيريۀ بريّه بوده و هست، مگر نفسی که فی

 )۴ ، باب ح ، رديف۴، جمائده." (مرور نمايد
دارند، مبادا  حتّی اگر کسی غيبت ما را نمود، ما را از معامله به مثل بر حذر می

  حتّی در مواردی که نفوسی در امتحانات تاب شدايد را نياورده ۱۱.مانند او شويم
ون ميل ندارد احدی محروم بماند، و اعمال غيرمرضيه از آنها ظاهر شده، حق چ

کند که در کمال مدارا با او رفتار شود تا ديگربار به ظلّ رحمت ربّ  توصيه می
 ۱۲.خود رجوع کند

  با ديگرانروابط 
اگر نفسی ديگران را به معروف امر نمايد و خود عامل به منکرات باشد، نسبت او 

 جويند، چه  از او بيزاری می" منّیليس "کنند و با عبارت  به خود را به کلّی نفی می
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در مقام مثال، کسانی را که ."  يأمُُر النّاس بالعدل و يرتکُب الفحشاء فی نفسه"که 
نمايند، به چراغی  کنند و خود را فراموش می ديگران را به اعمال حسنه دعوت می

ن بخشد، امّا خود او با سوخت سوزد و ديگران را روشنی می کنند که می تشبيه می
اگر احياناً تأثيری در قول چنين نفوسی باشد، در اثر کلمات الهی .  شود نابود می

  در اين فقره از کلمات مکنونه به ارتکاب فحشا ۱۳.است، نه در وجود خود او
 و التفعلوا البغی هالّل خافوا عن"پردازند،  در بيانی به تبيين آن می.  اشاره شده است

اإلعراض عن جمالی و الوقوف علی امری بعد الّذی و الفحشاء فی ذواتکم و هما 
، ۴، جمائده." (أحاط اآلفاق انوار هذا اإلشراق المقدّس األظهر األمنع اللّميع

 )۱ ف، باب رديف
ضمنًا قانون طاليی را نيز بايد رعايت کند و آن اين است که برای احدی نپسندد 

را سرمشق عباد قرار در اين مقام، خود .  پسندد آنچه را که برای خود نمی
اعترض علّی ذوو قرابتی بعد اّلذی أنت "... فرمايند،  در مناجاتی می.  دهند می

 )۷۷، صمناجاة..." (تعلم بأنّی أحبَبتُهُم و أخترتُ لَهُم ما أخترتُ لنفسی
يشاوروا فی "... نمايند،  اعضاء محافل روحانيه را نيز به رعايت آن موظّف می

به )  ۳۰ ، بندکتاب اقدس..." ( کما يشاورون فی امورهمهّلال مصالح العباد لوجه
التحملوا علی النّاس ما التحملوه علی أنفسکم "کنند،  سالطين نيز آن را توصيه می

 مجموعۀ الواح نازله خطاب به ،سورةالملوک." (ترضوا ألحدٍ ما الترضونه لکم و لن
 )۲۷، صملوک

لو "دانند،  ل را بر آن مقدّم میخوانند و فض جمال مبارک آن را مقام عدل می
تکون ناظرًا الی الفضل ضع ما ينفعک و خذ ما ينتفع به العباد و إن تکن ناظراً الی 

،  مجموعۀ اشراقات،کلمات فردوسيه." (العدل اختر لدونک ما تختاره لنفسک
 )۱۲۰ص
 بعد در ارتباط با ديگران، وفای به عهد است و اگر انسان قادر نيست کاری ۀنکت
التقل ما "ا انجام دهد، بهتر آن است که از اوّل قول ندهد و تعهّدی ننمايد، ر

کنند، او را نصيحت  در ميان فرائضی که بر فرزند خود واجب می."  التفعل
و در اين حالت )  ۱۷، ص۲، جآثار قلم اعلٰى." (فی الوعد وفيّاً... کن "فرمايند،  می

 قل يا قوم إن تقولوا "کنند،  کرين تشبيه میانسانی را که به قول خود وفا نکند به من
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 ربّنا فلمّا جائهم علی ظلل هالّلما التفعلوا فما الفرق بينکم و بين الّذينهم قالوا 
 )۱۱۲، ص۴، جآثار قلم اعلٰى." (التّقديس اذا کفروا به و کانوا من المنکرين

و ما از عهدۀ نکردِن کسانی است که از ما درخواستی دارند  و در مقام بعد، محروم
از ."  التحرم وجه عبدی اذا سألک فی شیءٍ"آييم،  اجابت خواستۀ آنها بر می

نصيبان نصيب بخشد و از  بر بی"شرايط شخص مجاهد يکی هم اين است که، 
 )۱۵۰، صايقان..." (محرومان عطا و احسان دريغ ندارد

ن نکته اشاره پردازند عمدًة به همي جمال قدم زمانی که به نصيحت فرزند خود می
رو و  دارند که وقتی نعمتی داری انفاق کن، اگر نداری شکر خدای کن، خوش

رو باش، کنزی برای فقرا و اندرزگويی برای اغنيا گرد، ندای منادی را  خنده
اجابت کن، برای کسانی که در ظلمت هستند چراغ باش، کسی را که قرين غم و 

يراب نما، برای کسی که دچار حزن اندوه است شاد کن، کسی را که تشنه است س
ای برای غريبان، و  و الم است ملجأ و پناه باش و برای مظلوم يار و ياور گرد، خانه

پناهان و چشمی برای نابينايان و راهی  ای برای بی شفايی برای مريضان و قلعه
 ۱۴.برای گمراهان و بارانی برای زمين مساعد شو
 ر حق متعالبررسی اعمال قبل از رسيدن به حضو

دهند که قبل از آن که وقت از  جمال مبارک در کمال مالطفت بندگان را اندرز می
حاسب "دست برود به بررسی اعمال خود بپردازند و از نفس خود حساب بکشند، 

  ۱۵.ببينند آيا امروزشان با ديروز تفاوتی کرده است يا خير " نفسُک قبل أن تحاسَب؛
فرمايند در هر آن بايد   شود، گو اين که در مقامی میاين عمل بايد هر روز انجام

ای در دست بندگان باشد که بتوانند اعمال خود را  انجام شود و برای آن که وسيله
در آن حال، انسان بايد .  کنند مورد بررسی قرار دهند، ميزان الهی را نيز عنايت می
ثمّ "کشد،  ه محاکمه میبيند و ب نفسش را در مقابل خود قرار دهد، گويی او را می

 فی مقابلة عينيک ثّم اجعل نفسک فی مقام الّذی کان تراه ثمّ هالّل انصب ميزان
وزّن اعمالک به فی کلّ يوم بل فی کلّ حين و حاسب نفسک قبل أن تحاسَب فی 

."  و تضطرب فيه افئدة الغافلينهالّليوم الّذی لن يستقرّ فيه رِجلُ أحٍد من خشيّة
 )۴۱، صخطاب به ملوکالواح نازله (
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الحساب نبايد خوفی به دل راه دهد،  اگر انسان به آنچه که بايد عامل باشد، از يوم
ه پاها لرزان است و قلبها پرتشويش، مؤمنين قرين الّل چه که در آن يوم که از خشيت

  ۱۶.بهجت و مسرّتند
  نه حزن،  مسرّت استۀمرگ ماي

 هر يوم به رفع نقائص و کسب پس انسان چون به حساب نفس خود رسيد، و
کماالت پرداخت و در طريق تقرّب به حق قدم برداشت، ديگر خوفی از مرگ 

کند و به سرای  نخواهد داشت، بلکه در کمال مسرّت اين دار فراق را ترک می
 موت را بشارت و مژده هالّللذا، حضرت بهاء.  شتابد وصال با محبوب می

دهد،  ، چه که خبر از لقای الهی می"رةًجعلُت لک الموت بشا"خوانند،  می
الحمدلله الّذی جعل الموت باباً للقائه و سبباً لوصاله و علّةً لحياته و به أظهر أسرارَ "

 )۲۶۸، ص۱، جامر و خلق." (کتابه و ما کان مخزوناً فی علمه
ه صورت گيرد؛ الّل  امّا چه نيکوست که لوجه،نمايد در واقع موت جميع را اخذ می

 ولکن ،هيچ فضلی به آن نرسد و هيچ مقامی به آن برابری ننمايد"ين صورت در ا
آثار قلم ." ( فارغ و آزاد باشدهالّل در صورتی که روح در حين صعود از ماسوی

در اين حالت مسرّت اندر مسرّت است و بهجت اندر )  ۲۹۰، ص۶ج، اعلٰى
آن تجرّد و انقطاع از آن گذشته، وقتی که روح انسانی در اين عالم به .  بهجت

تواند باشد و علّت ظهور  دست يافت در حين عروج برای ديگران نيز مفيد می
  البتّه بايد به حق اعتماد نمود و در ۱۷.علوم و حِکَم و صنايع و بقای آفرينش است

همين حدّ کالمش را پذيرفت و اصرار در کشف اسرار ننمود، چه که اگر مقام و 
 کشف شود، جميع قصد عروج نمايند و نظم عالم زائل جايگاه روح در عالم بعد

 .خواهد شد
 بهجت و مسرّت

ماند، در  چون اين اطمينان حاصل شد، ديگر جايی برای غم و اندوه باقی نمی
دهد، ديگر علّتی  واقع چون روح قدسی ما را به انس با ذات الهی بشارت می

تار و افکار سبب دوری برای حزن وجود ندارد، مگر آن که به علّت اعمال و رف
لهذا، حزن در صورتی مجاز است که .  خود از حق و محروميت از فضل او شويم

؛ امّا راه اين انس را نشان داده "التحزن االّ فی بُعدک عنّا"از خداوند دور باشيم، 
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شوم که به ذکر من بپردازد، و انيس کسی  فرمايد، من با کسی مأنوس می می.  است
کنم که مرا بخواهد و کسی را در  من مهر بورزد و کسی را ذکر میگردم که به  می

شوم که به سوی من  دهم که به من توجّه کند و ياور کسی می حصن خود راه می
کنم  کنم که به درگاهم دعا کند و کسی را نصرت می اقبال کند و کسی را حفظ می

رگزيدگانم پس محزون مباش که هر خيری را برای ب.  که از من کمک بخواهد
   ۱۸.ام و از سماء فضلم به اجازۀ من نازل خواهد شد مقدّر کرده

افرح بسرور قلبک لتکون "در واقع بايد مسرور بود تا قابليت لقای الهی را داشت، 
؛ بايد قرين بهجت و مسرّت بود تا بتوان جمال الهی را که در يوم "قابالً للقائی

بهجت و سرور برای احبّای حق خلق .  الست به ما ظاهر فرمود منعکس سازيم
شده و دون آنها در حزن بوده و خواهند بود، حتّی اگر احبّاء به ظاهر فقير و ذليل 

مسرور .  باشند و دون آنها در اوج عزّت ظاهره و غنای آشکار قرار داشته باشند
علّت اين مسرّت اين .  کسی است که به ياد خدايش از جميع عالميان منقطع گردد

 که نفس مظهر ظهور احزان دوستان را خود تحمّل فرموده تا دوستانش در است
   ۱۹.کمال فرح و اطمينان باشند

بودن و شادمانه  دهند، و در واقع شادمان طريق مسرّت يافتن را نيز به ما نشان می
بايد از توکّل و ايقان مدد جُست و به آن دست يافت، واالّ .  زيستن امر الهی است

   ۲۰.بساط محال بوده و هستنشاط و ان
 اجرای اوامر و ترک نواهی

ترس از جهنّم و طمع بهشت اگر محرّک ما در اجرای اوامر و ترک نواهی باشد، از 
ه از ما   لهذا، حضرت بهاءالّل۲۱.سازد ما نه يک فرد مؤمن بلکه فردی مشرک می

م و برای خواهند صرفًا به خاطر حّب هيکل مبارک به اجرای اوامر بپردازي می
... اعمل حدودی حبّاً لی "حصول رضای حضرتش به ترک نواهی مبادرت کنيم، 

بايد حالوت ندا و شيرينی کالم خدا را يافت و ."  التنس وصايای ابتغاءً لرضائی
لعمری مَن وجد حالوةالبيان لَيعملُ ما اُمِرَ "به جان و دل به اجرای امر او قيام کرد، 

بايد رضای او را جُست، چه )  ۱۸۴–۱۸۳، صص۲، جٰىم اعلآثار قل." (اللّوح به فی
 است، ولی تحقّق اين صفت که اعظم حقيقت رضا اعظم موهبت جمال ابهٰى"که 

 منقبت عالم انسان است مشکل است، چه که بسيار صعب و سخت است، حين 
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بنابراين بايد به )  ۱۲۴، ص۲، جمنتخبات مکاتيب." (امتحان معلوم و واضح گردد
از مقتضيات روح رضا تسليم و انقياد به سلطان "يات روح رضا ناظر بود، مقتض

، ۲، جمنتخبات مکاتيب." (قضا و محويت تامّه و فنای محض در ساحت کبريا
 )۱۲۴ص

در واقع اگر نَفَسی به حّب الهی برآوريم و از دون او منقطع باشيم، آن نفس در 
.  برد طع بصير پی به اين منقبت میشود و فقط منق جميع حقايق اشياء مؤثّر واقع می

يتکلّم االّ لله و  لن"امّا اگر کسی به اين بلوغ حقيقی واصل شود، به شهادت حق، 
يشهَد  يمشی االّ فی سبيل رضائه و لن يسکَن االّ بامره و لن  و لنهالّليتحرّک االّ ب لن

، ۴، جمائده." (يخاف مِن احٍد لو يجتمعُ عليه الخاليق اجمعين االّ جماله و لن
 )۳رديف ف، باب

کند،  نقطۀ مقابلش ترک اوامر است که خداوند از چنين کسی اعالم برائت می
 مالک األسماء؛ اّن الّذی هالّلاعلموا أّن ما يجری من القلم األعلی انّه ألحبّاء"

 هالّل منه و يشهد اللّوح انّه بعيدٌ عن یٌ برهالّلتمسّک به انّه منه و الّذی أعرض اّن 
 )۱۶۴، ص۸، جمائده." (بّ ماکان و ما يکونر

 جز خداوند هيچ ياوری وجود ندارد
آسايش و راحتی را نخواهيم  ها و کهکشان اگر پهنۀ آسمان ها را درنورديم ابدًا 

يافت مگر آن که نسبت به خداوند خاضع و خاشع گرديم، سر تعظيم فرود آوريم، 
اسرع فی ميدان السّماء "... راضی به رضايش گرديم و خشنود به قضايش شويم، 

  نه ۲۲.هيچ مفرّی برای کسی وجود ندارد."  تجد الرّاحة االّ بالخضوع ألمرنا لن
توان به خداوند توکّل کرد و  کند، نه اعانت امم، فقط می خزائن عالم کمکی می

   ۲۳.بس
 ای: "اگر هم به قضای الهی راضی نباشيم، بايد که ربّ ديگری از برای خود بيابيم

يرض بقضائی فَليَطلُب ربّاً سوائی؛   در حديث است مَن لَم،طالب رضای الهی
رضای بقضا عبارت از اين است در راه خدا هر بالئی را به جان و دل بجويی و 
هر مصيبتی را به کمال سرور تحمّل نمائی؛ سمّ نقيع را چون شهد لطيف بچشی و 

 اليا اگرچه تلخ است، ولی ثمر زهر هالهل را چون عسل مصفّی بطلبی؛ زيرا اين ب



  سير از نقص به سوي كمال: كلمات مكنونه                                                                         10سفينة عرفان دفتر 

117 

يرض بقضائی  اين است معنی مَن لَم.  منتها بخشد شيرين دارد و حالوت بی
 )۳۸۶، صالّنور بشارة" (ع والبهاء عليک، ع. فليطلب ربّاً سوائی

 خضوع نسبت به خداوند
کون "بايد در مقابل ارادۀ الهی نيست محض بود و فنای صِرف،  کن لی خاضعاً أل

آوريم  در اين صورت است که فضايی را در وجود خود فراهم می."  اًلک متواضع
قسم به .  "که انوار فضل الهی در ما بتابد و نور جمالش از وجنات ما باهر شود

لئالی بحر علم الهی اگر ناس، يعنی مدّعيان محبّت، مشيت و ارادۀ خود را در 
شد؛  ود است مشاهده مینمودند، حال غير آنچه مشه  فانی میهالّل مشيت و ارادة

آنچه از ملکوت .  گشت عالم ديگر و خلق ديگر و اطوار ديگر ظاهر و هويدا می
بيان مخصوص تو و احّباء نازل شد مداومت نماييد تا اشراقات انوار شموس 

 )۱۲۰–۱۱۹، صص۵، جٰىآثار قلم اعل." (يد و منوّر داردکلمات قلب را اخذ نما
 ذکر الهی در عالم خاکی

خواهد که ذکرش در آن دائم و پايدار باشد؛ در  يا از آِن خداست و میاين دن
اذکرنی فی "عوض هر ذاکری را در آسمانش، در عالم ناپيدايش ذکر خواهد کرد، 

ذکر ما او را در اين دنيای خاکی سبب سرور او ."  ارضی ألذکرََک فی سمائی
در  .ما خواهد گشتخواهد شد و ذکر او ما را در آسمانش سبب نورانيت ديدگان 

اگر قلب .  کند ن آن را تأمين میواقع حيات جان نياز به آب دارد که ذکر رحمٰ
چراغ دل انسان حّب الهی .  انسان به اين آب زنده شود، باقی و پاينده خواهد بود

است، بايد به روغنِ ذکر برافروزد تا اين چراغ باطن، عالمِ ظاهر را نيز نورانی 
   ۲۴.کند

دهد که موالی ما به ما ناظر  مين که ما به ذکر خداوند مشغوليم، نشان میالبتّه ه
  البتّه فانی صرف بايد جرأت و جسارت ۲۵.نموديم است، واالّ ما بدان مبادرت نمی

داشته باشد که به ذکر خداوند بقا بپردازد و اين نيست مگر از فضل او که اجازه 
يدان اثبات جلوه نمايد و فنای صرف محو مطلق کجا قادر که در م"دهد واّال  می

   ۲۶."کجا تواند در عرصۀ  بقا قدم گذارد
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 استماع کالم حق به سمع حّق
هر گوشی اليق نه که کالم الهی بشنود و هر چشمی قابل نه که تجلّيّات خداوندی 

سمعُک سمعی "بايد که گوش را مقدّس و چشم را منزّه داشت، .  را مشاهده کند
مگر نه آن که حضرت مبشّر هشدار داد، ."  رک بصری، فابصِر بهفاسمع به و بص

به چشم او او را ببينيد و اگر به چشم غير مالحظه کنيد، هرگز به شناسايی و "
گاهی فائز نشويد آواز سروش را بايد در اين روز )   ۱۱۲، صلوح ابن ذئب." (آ

گوش نه "ت که، امّا بايد دانس.  فيروز شنيد؛ هرکس نشنيد او دارای گوش نيست
چشم نهان باز کن تا آتش يزدان بينی و .  گوشی است که به ديده از آن نگرانی

)  ۲۵۲، صمجموعۀ الواح." (گوش هوش فرا دار تا گفتار خوش جانان بشنوی
بنابراين بايد تمام وجود روح خالص شد تا قابليت استماع کالم الهی را داشت که 

صغاء توان گفت اليق ا قوّۀ سامعه تبديل شود میاگر قوّۀ روح بتمامها به "فرمود، 
 مرتفع واّال اين اذان آلوده اليق اصغا نبوده و ٰىاين نداء است که از افق اعل

بنابر اين بصر )  ۱۲۰، صمجموعۀ اشراقات، ورق سوم، کلمات فردوسيه( ."نيست
 را نيز اگر سمع.  را بايد از خداوند گرفت تا بتوان قدرت پروردگار را مشاهده کرد

خوشا .   از شجر شنيداز حق کسب کنيم همان را خواهيم شنيد که حضرت موسٰى
به حال کسی که ندای الهی را شنيد و وای به کسی که از آن ممنوع و محروم 

راه را نشان )  ۱۱۳، صدريای دانش(  حضرتش در لوح احمد فارسی ۲۷.گشت
لّيّات انوار النهايات از ای احمد ديده را پاک و مقدّس نما تا تج"داده است، 

جميع جهات مالحظه نمايی و گوش را از تقليد منزّه کن تا نغمات عندليب 
 ."وحدت و توحيد را از افنان باقی انسانی بشنوی

الها کريما رحيما اين است بصر من أمام "بنابراين بايد به خود حضرتش گفت، 
نمايد ای  ست و عرض میطلبد آنچه را که سزاوار بخشش تو ا وجه تو و از تو می

طلبم مرا محروم مفرمايی و اين  خدا، مرا از برای مشاهده خلق نمودی، از تو می
کند مرا از برای اصغا از عدم به وجود آوردی، ای  است سمع من و عرض می

 )۳۶۴، صادعيۀ حضرت محبوب." (کريم، مرا از اصغا محروم مفرما
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 شهادت در سبيل او
يم و جز او را نخواستيم و جز به ذکرش لسان نگشوديم چون راضی به رضايش شد

و جز به خاطر او حرکت و سکون را اختيار نکرديم، ما را به اهداء خون خود در 
کند تا در قباب عظمت که ورای سرادق عزّت است هميشه با او  سبيلش دعوت می

کنند،   می را بيانهالّل سبيل باشيم و به اين ترتيب مقام رفيع شهادت و شهدای فی
حُسن روح و قدر آن مخصوص آن است "زيرا، ."  استشهد فی سبيلی راضيًا عنّی"

و البتّه اگر در درگاه دوست قبول شود، محبوب " که در راه دوست انفاق شود
." مبارک نفسی که انفاق نمايد و دوست قبول فرمايد"نتيجه است،  است واّال بی

 )۲ ض، باب ، رديف۴، جمائده(
کند، پس چه بهتر که در کمال تسليم و   هر حال موت جميع را اخذ میچه که به

  حضرتش از خداوند ۲۸.رضا در راه خدا جان نثار شود و رضای او حاصل گردد
عباد خود را مؤيّد فرمايد بر دو امر بزرگ بعد از عرفان ذات مقدّس و "طلبد که  می

طرات دمی که در سبيلش بر  نازل شود؛ قهالّلعبراتی که از خشية: استقامت بر آن
حال، شهادت ."  العرش مقبول بوده و هست اين دو امر الزال لدی.  خاک ريزد

و چون ثانی نهی " لذا بايد امر ديگری جايگزين آن شود، ۲۹دهد، هميشه دست نمی
، همائد." (شد، ثالثی بر مقامش نشست و آن انفاق عمر است در سبيل شناسايی او

 )۲، رديف ش، باب۴ج
لبتّه اگر کسی در حال ايقان به خدا به مرگ طبيعی بميرد، و کسی که ارادۀ خود ا

 هالّلمَن مات و کان موقناً ب"را در ارادۀ الهی فانی سازد نيز، شهيد محسوب است، 
هر نفسی "و نيز، )  همان مأخذ." (ربّه و عارفاً نفسه و مقبًال اليه انّه قد مات شهيداً

 ناظر باشد، يعنی ملعب ظنون و اوهام خود واقع هالّلعنداز ما عنده بگذرد و بما 
نشود و به ارادۀ حضرت يفعل ما يشاء و يحکم ما يريد متمسّک، او از شهدا 

کل  )۴۰، ص۸، جمائده." (محسوب، ولو يمشی و يأ
 صبر عالمت حبّ است

شود، بلکه انواع و اقسام باليا و  در سبيل خدا فقط شهادت نيست که حاصل می
شود که صبر بر آنها عالمت حّب انسان به خدايش  نيز هست که نازل میقضايا 
 و البتّه احبّاء يقين " ی و اإلصطبار فی بالئیبر فی قضائعالمة الحبّ الصّ"است، 
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آنچه از برای آن نفس بهتر است هالّلشود بر نفسی من عند وارد نمی"دارند که،   االّ 
لهذا به )  ۲۸۹، ص۳، جئالی حکمتل" (از آنچه خلق شده مابين سموات و ارض،

آنها نسبت به حق بيشتر و بيشتر می کمال شوق باليا را می   ۳۰.شود پذيرند و حّب 
از آن گذشته بال مخصوص اولياء الهی است؛ مقرّبين کسانی هستند که بال را 

طلبند که گناهکار طالب  نردبانی جهت عروج قرار دادند؛ آنها آنچنان بال را می
المحبّ الصّادق يرجو البال کرجاء العاصی "ان از ساحت يزدان است، عفو و غفر
به انوار معرفت منوّر شد و از ذکر و ثنا و "بعد از آن که قلب آنها ."  الی المغفرة

محبّت و مودّت حق جلّ جالله پر گشت، ديگر محلّ باقی نه تا احزان عالم و 
 )۱۹۴، ص۶، جٰىآثار قلم اعل." ( و يا داخل گرددکدورات نازله در آن وارد شود

دانند جميع باليا به مقتضيات حکمت  اولياء حق بال را به جان طالبند، چه که می
   ۳۱.تر است الهی است، پس از جان محبوب

در هر دم بايد صد "البتّه اين کأس پرحالوت نصيب عاشقان است نه عاقالن، 
ا حبّاً بحضرت کبريا شکرانه نمود که مورد بال در سبيل هدی شديد و معرض جف

خبر ولی عاشقان از نشئۀ اين باده  عاقالن از حالوت اين کأس بی.  گرديديد
هر ديدۀ بينا که روی آن دلبر رعنا ديد آشفته گرديد، .  سرمست و پُرطرب

جانفشانی نمود؛ و هر گوش شنوا که آن نغمۀ ربّانی بشنيد مستمع از فرط طرب 
سراج الهی بال و پر بسوزد و سمندر حبّ در جانبازی فرمود؛ پروانۀ عشق حول 

آتش عشق برافروزد؛ مرغ بيگانه را از حرارت اين آتش بهره و نصيب نه و طير 
 )۱۷۱، صالّنور بشارة..." (ترابی را در اين دريای الهی خوض و شنايی نيست 

 فقر و غنا
ش بايد نه بايد به نعمت ظاهره شاد بود، و نه از ذلّت ظاهره محزون؛ نه به فقر

اندوهی به دل راه داد و نه به غنای ظاهری دل خوش داشت، که هر دو زائل گردد 
و إن يمسّک الفقر ... إن أصابَتک نعمةٌ التفرح بها "و ديگری بر جايش نشيند، 

 نعمتی است بزرگ، نبايد حقيرش شمرد زيرا که هالّل امّا، فقر از ماسوی."  التحزن
ود را نشان دهد و غنای الهی انسان را به او متّکی  روی خهالّلدر غايت آن غنای ب

از آن گذشته، خداوند فقير را دوست دارد و با او همنشين و مجالس .  سازد می
   ۳۲.است



  سير از نقص به سوي كمال: كلمات مكنونه                                                                         10سفينة عرفان دفتر 

121 

صبر بر فقر به مراتب بر شکر ثروت مزيت دارد، امّا شکر بر فقر به مراتب از صبر 
   ۳۳.از همه بهتر غنی منفق است.  بر فقر بهتر است

  البتّه کسانی ۳۴. عطا، فقر و غنا به ارادۀ حق است و آن نيز مبتنی بر حکمتاخذ و
 .نمايند که مقرّب درگاه کبريا هستند، جميع امور را به او تفويض می

توان ثروت و غنا را مالک شد،  بنابراين قلب را بايد از حّب دنيا طاهر ساخت؛ می
الدّنيا هی غفلتکم عن "چه که .  مشروط بر آن که ما را از حّب مولی باز ندارد

 انّها هالّلکلّما يمنعکم اليوم عن حّب ... موجدک و اشتغالکم بما سويه و اآلخرة 
امّا اگر کسی غنا را مالک شود ."  لهی الدّنيا أن اجتنبوا منها لتکوننّ من المفلحين

 که در و اين غنا او را از حق باز ندارد، ابدًا منعی بر آن نيست، چه که تمام آنچه
   ۳۵. ال غير،آسمانها و زمين آفريده شده برای بندگان مؤمن و موحّد است

امّا خداوند مايل است که ما به جای طلب ثروت و غنا و توجّه به دنيا، به ياد سفر 
چه که انسان وقتی .  ای برای آن عالم فراهم کنيم روحانی خويش باشيم و توشه

وقتی در عالم رحم عازم اين .  دارک ببيندعازم سفری است، بايد برای آن سفر ت
 ۀ نه حاال که عازم مرحلپرداختيم، بايست به تدارک ثروت و غنا می دنيا بوديم، می
   ۳۶.بعدی هستيم

پس بايد مال را، که از آن ما نيست و به صرف فضل و کرم الهی عنايت شده، به 
 و خزائن فساد ناپذيرش فقرا انفاق کنيم، تا خداوند در آسمان از کنوز فناناپذيرش

أنفق مالی علی فقرائی لتُنفَقَ فی السماء من کنوز عّز "به ما عنايت فرمايد، 
بايد از خود گذشت و به ديگران پرداخت و مساوات را بل مواسات را ."  التفنی

 را از آنچه حق جلّ جالله به او هالّلمساوات آن که انسان عباد"مدّ نظر داشت، 
اين مقام .  وم ننمايد؛ خود متنعّم و مثل خود را هم متنعّم نمايدعنايت فرموده محر

برند و از بحر فضل نصيب و  بسيار محبوب است، چه که کلّ از نعمت قسمت می
الحقيقه اين مقام فوق مقام است  دهند، فی آنان که سايرين را بر خود ترجيح می

 )۳۹۹، ص محبوبۀادعي / ۲۵۶، ص۳، جامر و خلق..." (
 ساختن محيط برای تجلّی خداوندمهيّا 

) ۳۰۸، ص۱، جمکاتيب." (گاه فيوضات ملکوت نمود عالم ناسوت را بايد جلوه"
 بايد از هر چيزی پيراسته شود تا محل استوای  "الوجود عرشی هيکل"چه که 
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ها   است، آسمانی اجزاء طبيعت مظهر اسم خالّق الههر يک از . خداوند گردد
ها   است، بايد به ديدۀ پاکيزه در آن نگريست و ستارههای بزرگی خداوند نشانه

در   )۲۵۲، صمجموعۀ الواح. (گواه راستی اويند، به اين راستی بايد گواهی داد
از علّو جود "کلّيّۀ اشياء تجلّی خداوند وجود دارد، بايد به آن احترام گذاشت، 

د را وديعه بحت و سموّ کرمِ صرف در کلّ شیء عمّا يشهد و يری آيۀ عرفان خو
گذارده تا هيچ شیء از عرفان حضرتش علی مقداره و مراتبه محروم نماند و آن آيه 

 )۲۱۳، ص۲، جپيام آسمانی( ."مرآت جمال اوست در آفرينش
فرمايند که خدايا هيچ شيئی نيست مگر آن که  ه در مناجاتی میحضرت بهاءالّل

قسم به عزّت تو، ای .  ندک شناساند و ذکر می آيات و ظهورات و شئونات تو را می
کنم مرا به علّو و ارتفاع و سمّو و بلندی مرتبۀ  خدا، هر زمان که به آسمان نگاه می

کنم ظهورات قدرت و بروزات نعمت تو  سازد و چون به زمين نگاه می تو متذکّر می
نگرم در بارۀ عظمت و اقتدار و سلطنت و  شناساند و هر زمان که به دريا می را می
های نصرت و عزّت تو  نگرم پرچم ها می گويد و هرگاه به کوه يی تو سخن میکبريا

   ۳۷.دهد را به من نشان می
آنچه در "اند،  نيز به اين نکته صريحًا اشاره کرده) ۷۵ص(در ايقان شريف 

 بروز صفات و اسمای الهی هستند، چنانچه در هر ها و زمين است محاّل آسمان
يقی ظاهر و هويدا است که گويا بدون ظهور آن تجلّی ذرّه آثار تجلّی آن شمس حق

 ."در عالم مُلکی هيچ شيئی به خلعت هستی مفتخر نيايد و به وجود مشرّف نشود
توان گفت که هيکل وجود، يعنی محيط زندگی ابناء بشر را بايد به  بنابراين می

انی ها پيراست تا محلّ استوای ذات الهی و تجلّی مظهر سبح نحوی از آلودگی
اين استقرار و استوای جمال رحمانی که در کلمات مکنونه ذکر شده در .  گردد

 :بيان حضرت عبدالبهاء متجلّی است
  ای ياران حقيقی و مشتاقان جمال الهی چون حّی قيّوم به جميع هالّلهو

اسماء و صفات و کماالت و شئون بر ماکان و مايکون تجلّی فرمود و 
نيّر المکان متجلی نمود، جوش و خروش در ذّرات مطلع امکان را به انوار 

کائنات افتاد، نيسان رحمت فيضان نمود و پرتو آفتاب درخشيد و نسيم 
 ها رسيد؛ دلها بطپيد و جانها برميد،  صهبا بوزيد و ندای الهی به گوش
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ها بسوخت و روی يار مهربان جلوه نمود؛ قلوب  ها برافروخت و پرده رخ
زد و چشم مشتاقان از سرور گريان شد؛ گلشن توحيد عاشقان شعلۀ سوزان ب

تزيين يافت و گلزار تجريد آراسته گشت؛ جشن فيوضات ترتيب يافت و بزم 
الرّحمن "الست آماده گشت؛ سرير سلطنت الهيّه استقرار جُست و 

 .محقّق گشت" العرش استوی علی
پس، اعظم تجلّی جمال قدم در اين بزم اتّم در هيکل ميثاق جلوه 
فرمود و بر آفاق اشراق نمود؛ مطرب الهی اوتار مثالث و مثانی به دست 

 :گرفت و به آهنگ پارسی اين ترانه آغاز کرد
اين عهد الست است اين، اين پيمانه به دست است اين، بازار شکست 

ميثاق وفاق است اين، پيمان و طالق است  است اين، از يوسف رحمانی
مت يزدانی اين عهد قديم است اين، اين، آفات نعاق است اين، از رح

 اين سرّ قويم است اين، اين امر عظيم است اين، از طلعت ابهائی
 )۴۱۳، ص۱، جمکاتيب عبدالبهاء(ع  روحی ألحبّائه الفداء ع

 و ءامّا اين که چگونه بايد اين هيکل وجود را منزّه و مطهّر داشت تا قابل استوا
 :ر ذکر شده استاستقرار مظهر الهی گردد، در ساير آثا

، حضرت "دو ندای فالح و نجاح" در لوح – معامله با عالم جسمانی ۀنحو: اوّل
چون نظر در انتظام ممالک و مدن و قری و زينت "اند که،  عبدالبهاء اشاره فرموده

دلربا و لطافت آالء و نظافت ادوات و سهولت سير و سفر و توسيع معلومات عالم 
مشروعات جسيمه و اکتشافات علميه و فنّيه نمايی طبيعت و مخترعات عظيمه و 

گويی که مدنيت سبب سعادت و ترقّی عالم بشری است و چون نظر در اختراعات 
آالت هالک جهنّمی و ايجاد قوای هادمه و اکتشافات ادوات ناريه که قاطع ريشۀ 

عنان  حيات است نمايی واضح و مشهود گردد که مدنيت با توحش توأم و هم
گر آن که مدنيت جسمانيه مؤيّد به هدايت ربّانيه و سنوحات رحمانيه و است؛ م

اخالق الهيّه گردد و منضم به شئونات روحانی و کماالت ملکوتی و فيوضات 
 )۳۰۸، ص۱، جمکاتيب عبدالبهاء." (الهوتی شود

 عرصۀ وجود نبايد محلّ جنبۀ –نهی از جنگ و جدال در عرصۀ وجود : دوم
 وانيۀ انسان گردد؛ بلکه بايد علويت فطريۀ او مجال ظهور و حيوانيه و نقائص شه
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انسان دو جنبه دارد؛ يکی علويت "فرمايند،  حضرت عبدالبهاء می.  بروز يابد
اگر در .  فطريه و کماالت عقليه و ديگری سفليت حيوانيه و نقائص شهوانيه
 کنيد و از ممالک و اقاليم آفاق سير نماييد از جهتی آثار خراب و دمار مشاهده

امّا خراب و ويرانی آثار جدال و نزاع .  جهتی مآثر مدنيت و عمار مالحظه فرماييد
همان، ..." (و قتال است ولی عمار و آبادی نتائج انوار فضائل و الفت و وفاق 

 )۳۱۳ص
چون انسان " به بيان حضرت عبدالبهاء، –تنزيه و تقديس و نظافت ظاهره : سوم

در جميع مراتب ... اهر گردد مظهر تجلّی نور باهر شود در جميع مراتب پاک و ط
تنزيه و تقديس و پاکی و لطافت سبب علويت عالم انسانی و ترّقی حقائق امکانی 

همان، ." (است؛ حتّی در عالم جسمانی نيز نظافت سبب حصول روحانيت است
 )۳۲۴ص

الرّحمن  در لوحی خطاب به يکی از اماءهالّل حضرت بهاء– نظافت منزل :چهارم
اند و از آن  اش وارد خانۀ او شده فرمايند که در غياب او و غفلتش از خانه می

گاه می رائحۀ تقديس استشمام نکرده سپس کلّيۀ نفوس را .  کنند اند و حال او را آ
هايشان از آنچه که موجب  دهند که به نظافت منازل و تطهير لباس مخاطب قرار می

فرمايند در جميع احوال طالب لطافت   و سپس می. کراهت خداوند است بپردازند
   ۳۸.هستند

از آن گذشته فردی که به لطافت و نظافت ظاهره متمسّک نباشد، اعمالش هدر 
کردن به او اکراه خواهند داشت، دعايش به ساحت  رود، اهل فردوس از نگاه می

   ۳۹.کنند خداوند صعود نخواهد کرد، مأل اعلی از او اجتناب می
اين عالم "فرمايند،   حضرت عبدالبهاء می– روشنی بخشيدن به طبيعت :مپنج

اش به چه چيز است؟  به اين  روشنايی.  طبيعت تاريک است بايد آن را روشن کرد
های بيهوده انبات نموده،  که زمينی که به اقتضای طبيعت خار بيرون آورده، علف
های بابرکت که رزق  د و دانهآن را شخم کنيم و تربيت نماييم تا گلهای معطّر بروي

انسانی است برويد؛ اين جنگلهايی که به حال طبيعی و ظلمانی است، فيض و 
 نماييم؛ جنگل بود  ثمر را بارور می های بی کنيم، درخت برکت ندارد، تربيت می
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نماييم؛ اوّل ظلمانی بود چون بوستان شد،  کنيم؛ درهم بود منتظم می بوستان می
 )۲۸۸–۲۸۴، صص۲، جخطابات مبارکه..." (نورانی گشت

 هر نفسی امروز به مثل اين عالم خلق شده و –کردن ديگران  نهی از محزون: مشش
قتل انسان مانند تخريب بنايی است که .  شود لذا حکم عالَم بر او اطالق می

نيز قتل يک نفس معادل ) ۳۶سورۀ مائده، آيۀ (  در قرآن ۴۰.خداوند ساخته است
بخشيدن به کّليّۀ نفوس محسوب   و احياء يک نفر بمنزلۀ زندگیقتل جميع نفوس

لذا اگر انسان بدون فراش بخوابد، پای برهنه راه برود و در بيابانها به .  شده است
   ۴۱.ناله و گريه بپردازد بهتر از آن است که شخص مؤمنی را محزون نمايد

جمال .  اند بساط آمدهاکنون تجلّی الهی صورت گرفته و جميع کائنات به فرح و ان
امروز جذب کلمۀ الهی عالم را اخذ "فرمايند،  مبارک به اين نکته تصريح می

گويد ای  آب می.  نموده؛ جميع اشياء به کمال فرح و انبساط به ذکر و ثنا مشغول
جبال .  خاک بيا ذکرهای عالم را بگذاريم و به ثنای مالک قدم مشغول شويم

 روز تغنّی و ترنّم است، چه که مقصود غيب و شهود بر گويد، ای اشجار، امروز می
.  نيکوست وقت ما و نيکوست روز ما و نيکوست حال ما.  کرسی ظهور مستوی

فضل محبوب عالميان احاطه نموده، انوار آفتاب شفقت تابيده، دريای رحمت 
  افضل است از قرون و اعصارهالّليک آِن اين يوم عند.  موّاج و نور بخشش مُشرق

امروز آفتاب به لک الحمد يا سيّد العالم ناطق و آسمان به لک الثّناء يا مالک ... 
 )۲۴۵، ص۳، جلئالی حکمت." (األسماء متکلّم
  نزول و ظهور الهی کنيمۀقلب را آماد

؛ جميع آنچه که در "فؤادک منزلی قدّسه لنزولی"قلب محلّ و منزل خداوند است، 
است، مگر قلوب که محلّ نزول تجلّی الهی آسمانها و زمين است برای انسان 

اين منزل را بايد حفظ کرد، نبايد به ديگری واگذاشت، نبايد در آن تصرّف .  است
خانه در آن وارد شد؛ نبايد به امر ديگری مشغولش  کرد، نبايد بی اذن صاحب

اند آن است که در روضۀ قلب گل عشق بکاريم  تنها اجازتی که به ما داده.  ساخت
نبايد .  دل مانند شمعی است که برافروختۀ دست قدرت الهی است.  الغيرو 

گذاشت بادهای نفس و هوی که مخالف روشنی شمع است، به هبوب آيد و شمع 
 .را خاموش کند
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ای است که بايد آن را صيقل داد تا انوار الهی در آن  به عبارت ديگر، قلب ما آينه
ی به صورت تجلّی جمال او است در آينۀ   در واقع نزول جمال اله۴۲.تجلّی کند

 و شرط ۴۳"نکوثر بيان رحٰم"خواهد و آن  تقديس و تطهير قلب وسيله می.  قلوب
کردن قلب از نقوش پيشين است، يعنی از هر آنچه ديده و شنيده و  تجلّی الهی پاک
   ۴۴.ادراک نموده

حمانی است و مقّر استواء ر"يکی از دالئل عدم تجلّی الهی در قلب، قلبی که 
رغم   ٰىمشغول بودنش به امور ديگر است، لذا از خداوند، عل" عرش تجلّی ربّانی

   ۴۵.ماند نزديکی حضرتش، محروم و محجوب می
انسان از خود غافل شود که  بسا می"امّا غفلت انسان سبب غفلت حق نيست، 

ر و  حق الزال محيط و اشراق تجلّی شمس مجلّی ظاهۀعلميّ ۀاست ولکن احاط
لذا، البتّه او اقرب بوده و خواهد بود؛ چه که او عالم و ناظر و محيط و .  مشهود

 )۱۲۳، صمنتخباتی از آثار." (انسان غافل و از اسرار ما خُلِق فيه محجوب
القدس، بايد سراج طلب را در قلب برافروخت،  بنابراين برای کسب تأييد روح
 علم و يقين همۀ ارکان وجود را روشن وزد و انوار نسيم محبّت از شطر احديّه می

شود و  کند، قلب و نفس و روح به صُور معرفت از خواب غفلت بيدار می می
دارد و انسان خود را  عنايات و تأييدات روح قدسی الهی حيات تازه مبذول می

   ۴۶.بيند صاحب قلب و فؤاد تازه می
رسد، ارتباط  يد میآيد، تأي چون قلب پاک شد، شرط خدمت و عبوديت فراهم می

ماند، کالم  شود، هيکل امر محفوظ می گردد، نصرت حاصل می متقابل قويم می
   ۴۷.شود شود، قلوب نفوس به اذن الهی فتح می نافذ می

خواهد، او را زينتی بايد و لباسی، بايد کوشيد تا به اوج  قلب زنده است، روح می
و اقرار بأنّه يفعل ما يشاء و يحکم  است و زينت اهالّلروحِ قلب معرفة"کمال برسد؛ 

 )۱۶۲، صاقتدارات..." ( و کمال آن استقامت هالّل مايريد و ثوب آن تقوی
  قلب ۴۸اش را نبايد به دست سارقين سپرد؛ قلب خزينۀ الهی است، لئالی مکنونه

 مشکاة قلب محلّ سراج روح ۴۹ای است که نبايد آن را از جريان باز داشت؛ چشمه
 بايد حجاب را از چشم قلب برداشت تا جمال دوست ۵۰فظش نمود؛است، بايد ح

 حجاب ديد، چه که بر خالف هميشه، محبوب طالب حبيبان گشته و معشوق  را بی
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 و تجلّی ۵۲خواهد،  ادراک اسرار الهی قلب پاک می۵۱جويای عاشقان شده؛
 سبحات اشراقات شمس علم و عرفان الهی مستلزم قلبی فارغ از ظنونات متعلّقه به

 حق را به چشم دل بايد آنگونه ديد که در اثبات وجودش به دليل و ۵۳جالل است؛
 امتياز انسان از حيوان به حيات قلب است نه حيات جسد، چه ۵۴برهان نياز نباشد؛

   ۵۵.که اين حيات را موت درنيابد و اين بقا را فنا اخذ نکند
 معراج انسان

شود که به آسمان الهی عروج کند،   میچون آمادگی حاصل شد، از انسان دعوت
تا به نوشيدن شربت وصال با محبوب نائل آيد، يعنی به مقصود از آفرينش خويش 

  البتّه مقصود از آسمان، جهت علّو و ۵۶.برسد و در جنّت و بهشت برين وارد شود
  آن سمائی که حضرت رسول به سوی او عروج ۵۷.بلندی است و منتهی مقام اشياء

 اين ۵۸الم خدايش را شنيد امّا خودش را نديد، اينک بسيار نزديک آمده؛کرد، ک
 پس بايد به روح نور ۵۹همان آسمانی است که حضرت مسيح به آن صعود نمود؛

که در مخزن فؤاد است عروج نمود، و به سوی خداوند صعود کرد بدون آن که 
ن شود حقّ معراج نفس انسان از آن خبر شود يا جسم و جسد آگاهی يابد؛ اگر چني

 و تشرّف به ٰى و افق ابهٰىواقع معراج جز عروج به ملکوت اعل در ۶۰ادا شده است؛
حضور پروردگار و استماع ندای او و اطّالع بر اسرار کلمۀ عليا و بلوغ به سدرۀ 

توان افق ديد را بلند نمود، به پر انقطاع پرواز کرد، نظر از نهر    می۶۱.منتهی نيست
   ۶۲. بحر ناظر شد، از ناسوت گذشت و بر فراز ملکوت مقر گزيدبرداشت و به

 قلّت فرصت 
گذرد  شود؛ قرنها می گذرد و انسان به هوای نفس و به راحت يومی قانع می ايّام می

رود؛ به  رسد و نَفَس پاکی به ساحت قدس الهی نمی و عمر گرانمايه به انتهی می
ماند  شود، و انسان غافل می ظر میسلطنِت زودگذر فانی از جبروت باقی صرف ن

اند و  انسانها خواب مانده.  آيند که جميع نفوس در خيمۀ يکرنگ تراب در می
بايد برخاست و ديده گشود، ".  اّن الشّمس ارتفعت فی وسط الزّوال"غافل از آن 

چه شبها که رفت و چه روزها که .  "باشد که انوار جمال الهی بر انسان بتابد
ها که به آخر رسيد و چه ساعتها که به انتهی آمد و جز به  ه وقتدرگذشت و چ

 سعی نماييد تا اين چند نفسی که باقی مانده .  اشتغال دنيای فانی نفسی برنيامد
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فانوس روشن و  شمع باقی بی.  عمرها از دست رَوَد و امور از شست.  باطل نشود
پروا بشتابيد و بر آتش   بیای پروانگان. منير گشته و تمام حجبات فانی را سوخته

." رقيب نزد محبوب دويد  دل و جان بِر معشوق بياييد و بی زنيد و ای عاشقان بی
 )۳۱، صدريای دانش(

خوف از آن بايد داشت که آنچه امروز فوت شود به ممّر دهور و اعصار جبران آن 
 نخواهيد  آنچه فوت شود ابداً بر تدارک آن قادر نبوده وهالّللعمر"ممکن نباشد، 

  )۱۶۲، ص۶، جٰىآثار قلم اعل." (بود
 گاه اسماء و صفات الهی جلوهانسان 

ازليت و احديّت خداوندی، نه آن است که در خور حضرت حق باشد، بلکه به 
ازليّتی ابداعی "فضل حضرتش ابداع شده تا انسان آن را چون قميصی به بر کند، 

ماء مانند ثوبی هستند که حضرت ؛ جميع اس"أبدعتُها لک فاجعلها رداءً لهيکلک
سازد و از هرکس هم بخواهد بازپس  حق هر کس را که بخواهد به آن مزيّن می

 و يحيی را ۶۴ همانطور که ميرزا منير کاشی را کسوت اسم اعظم پوشاند۶۳گيرد، می
   ۶۵.کسوت ازل داد؛ اوّلی قدر بشناخت و دومی غَرّه شد و آن را از دست بداد

اند که برای آنها  اينها اسماء الهی.   اسم ربوبيت و الوهيت استحضرتش اعظم از
   ۶۶.مظاهری در بين خلق آفريده و خود مقدّس و منزّه از آنها است

؛ نفوسی که اين شايستگی را کسب  امّا، هر نفسی اليق اسماء و صفات الهی نيست
 مشهود است آنچه موجود و"کنند ذکر و ثنا به ايشان راجع و سزاوار، چه که  می

    ۶۷."ايشان را از توجّه منع ننمود و از اقبال باز نداشت
توان نبی بود، رسول شد، امام گشت، ولی و وصی شد؛ انسان دارای عظمتی  می

تواند به جميع اين مقامات برسد، چه که نبی کسی است که نبأ الهی  است که می
الت الهی را ابالغ کند؛ را بشنود و به او ايمان آوَرَد؛ رسول کسی است که رسا

 فائز گردد؛ ولی کسی است هالّل امام کسی است که اَمام وجه حق بايستد و به ايّام
که در حصن واليتش داخل گردد و از غير او منقطع شود؛ وصی کسی است که 

   ۶۸.خودش و بندگان خدا را به محبّت و ذکر و ثنای الهی وصيت کند
  يا ۶۹ که به آنها امر نشد به آدم سجده کنند؟توان در زمرۀ نفوسی بود آيا نمی

 صدهزار بحر "کسانی که از غيب بقاء طالع شوند و به غيب بقاء راجع گردند که 
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عظمت در قلب منيرشان موّاج و از لبهايشان اثر تشنگی ظاهر و هزار هزار انهار 
 دفتر ،سفينۀ عرفان(؟ "قدس در دلشان جاری، ولکن در ظاهر اثری از آن مشهود نه

شوند که جز در  يا از جمله کسانی که به عنايت حق خلق بديع می)  ۱۷فحۀ ، ص۸
گردند و احدی نتواند آنها را منع کند و کسانی  ظلّ رحمت پروردگار مستقّر نمی

هستند که خرّمی و نورانيت ربّانی از سيمای آنها باهر و از قلوبشان ذکر اسم عزيز 
   ۷۰خداوند ظاهر؟

  الهی به علّت ضعف نفوسلزوم حفظ حبّ
چون انسان در اين سفر به اوج عظمت نائل آمد، بايد که اوّالً بداند آنچه که 

 چه که ۷۱خدايش بدو فرموده مطابق لحن و قول انسان است، نه لحن و قول الهی؛
آنچه در خزائن سّر الهی مکنون است، نظر به لطفی که با بندگان دارد، مخفی و 

ا نه عقول طاقت او را دارند و نه قلوب وسعت و گنجايشی که ماند؛ زير مکنون می
اگر کالمی از علم الهی ظاهر شود، کلّ نفوس مضطرب .  او را در خود جای دهند

 امّا چون فضل ۷۲گردند و ارکان جميع اشياء منعدم شود، اَقدام بلغزد و دلها بلرزد؛
همه به ظهور الهی کند تا  حق محيط است، علم ديگری را بر اهل ارض عرضه می

  خداوند را علوم ديگری نيز هست که قادر نيست حرفی از آن را ۷۳.يقين نمايند
   ۷۴.ذکر کند چه که احدی استطاعت شنيدن آن را ندارد

ثانياً بايد بداند که چون عقول طاقت ندارند، هر سرّی را نتوان برای همگان فاش 
توانند تحمّل نمايند، سعی  وس نمیچون نف.  نمود، و هر کالمی را نتوان باز گفت

خواهند نمود او را از حّب الهی باز دارند و به راه خود بکشند، از نور دور کنند و 
  هر نفسی که به طريقی سعی نمايد حبّ الهی را از قلب ما ۷۵.به ظلمت بکشانند

بزدايد، شيطانی است در هيکل انسان؛ پس بايد از او احتراز نمود و به حق پناه 
  ۷۶.ردب

کند و اسرار را افشا  بايد به رحمت الهی ناظر بود که با بندگانش مدارا می
داند اگر پرده از کالم الهی بردارد، زمين و آسمان بشکافد،  نمايد، چه که می نمی
  و اين نظر به ضعف ۷۷.پاره شود و بندگان به مقر قهر الهی راجع شوند ها پاره سينه

م به آفتاب صبح معانی که لسان الهی به شأن و قس"فرمايد،  می.  نفوس است
 اند؛ واالّ بابی از  فرمايد چه که اکثری از ناس به بلوغ نرسيده اندازۀ ناس تکلّم می
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فرمود که کلّ مَن فی السّموات و األرض به افاضۀ  علم بر وجه عباد مفتوح می
مستقرّ قلميّۀ او از علم ماسوی خود را غنی مشاهده نموده بر أعراض سکون 

شدند و نظر به عدم استعداد ناس جواهر علم ربّانی و اسرار حکمت صمدانی  می
در سماء مشيت الهی محفوظ و مستور مانده تا حين حرفی از آن نازل نشده؛ و 

، ۷، جهمائد." (بعد، األمُر بيده يفعل ما يشاء و ال يُسئُل عمّا شاء و هو العليم الخبير
 )۹ص

 لزوم حفظ وحدت و اّتحاد
با همۀ عظمت مقام، انسان بايد واقف باشد که از خاک آفريده شده و بايد که بر 

هل عرفتم لم خلقناکم من "احدی فخر نفروشد، مباهات نکند، خود را برتر نداند، 
؛ جميع بندگان در کمال وحدت و يگانگی "تراٍب واحد لئالّ يفتخَر أحدٌ علی احدٍ

ده شوند، هيکلی يگانه گردند، چه که باشند، آنچنان که چون شخصی واحد مشاه
   ۷۸.او اين چنين دوست دارد

 بوده و هست، و ديگر در هالّل اوّل در دين است که سبب نصرت امرۀاتّحاد در رتب
قول است، چه که عدم اّتحاد در قول سبب اختالف است و محروميت سايرين از 

اتّحاد مقام است معرفت حضرت ذوالجالل، و ديگر اتّحاد اعمال است، و ديگر 
برتری و بهتری که به ميان آمد عالم "که سبب ارتفاع امر است مابين عباد، چه که 

نفوسی که از "خواهد که،  خدا از بندگانش می."  خراب و ويران مشاهده گشت
 ناظرند بايد خود را در يک صُقع و يک اند و به افق اعلٰى ن آشاميدهبحر بيان رحٰم

گر اين فقره ثابت شود و به حول و قوّۀ  الهی محقّق گردد، ا.  مقام مشاهده کنند
و ديگر اتّحاد نفوس و اموال است که منبع فرح و ."  ديده شودعالم جنّت ابهٰى

، طبع مصر،  محبوبیۀادع. ( که به کلّ نفوس راجع استسرور و بهجت است
  )۴۰۰–۳۸۸صص

 پايان سفری بی
حراز دو شرط اساسی و اطّالع از سفری که انسان به عنايت حضرت باری و با ا

کند؛ آنگاه که، در اثر  کند، از مراحل متعدّده عبور می علّت خلقتش شروع می
دارد، و  کند، خدايش او را متذکّر می اندکی غفلت، از صراط مستقيم عدول می

 بيند و گويی از ادامۀ  اندازد و حقارت خويش را می آنگاه که نگاهی به خود می
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گردد و  شود، خدايش کنوز مکنونه در وجودش را به او يادآور می سفر نوميد می
بخشد تا سفرش را ناتمام نگذارد؛ زمانی که در اين سوی و  اميدی جديد به او می

های دنيا  اش به فريبندگی راهی که در آن در حال حرکت است، ديده آن سوی شاه
ای گوارايی را به او يادآور ه نمايد، خدايش ميوه افتد و قصد تمتّع از آنها را می می
 است و بايد که سفر را ادامه دهد تا  شود که در جنّت ابهی برايش مقدّر کرده می

ای سماوی به حرکت در سطح زمين بسنده  به آن فواکه برسد؛ زمانی که چون پرنده
در طول سفر، بارها .  کند کند، او را به ادامۀ سفر در بلندای آسمان دعوت می می

کند و  شود؛ بعضی را احقر از خود مشاهده می ، با ديگر سالکان مواجه میو بارها
اش آنها  دارد که در عظمت خدايی خواهد که فخر بفروشد؛ خدايش متذکّر می می

کند؛ زمانی که به اجرای  شود و او را از فخر فروختن منع می را نيز رهنمون می
دارد که اگر  او را بر حذر میکند؛  حکمی به اميد جنّات ال عِدل لها مبادرت می

نهايتًا در عالم .  برای حّب محبوبش نباشد، اجرای حکمش ارزشی ندارد
رساند که بايد آنهمه انذارات و هدايات را با خون  عنصری، سفر را به جايی می

خويش بنويسد، در اعماق جانش جای دهد، تا بتواند اين سفری را که در عالم 
پايان در عوالم روح ادامه دهد و بداند که چون  بیاجسام شروع کرد در سيری 

هايی که کسب کرده است  جسم را واگذاشت، با آنچه که اندوخته است و توانايی
تواند بی همراهی جسم، در آسمان روح پروازی هر چه بلندتر داشته باشد و  می

بيند که هرگزش امکان وصول به آن نيست،  چون کمال مطلق را در خدايش می
 .األبد به سوی کمال ادامه خواهد داد ی را که از نقص شروع کرد، الیسفر

 ختم کالم 
خداوند با اين کلمات مکنونه روائح قدس را به سوی بشر فرستاد و کالم را تمام 
کرد و نعمت را کامل فرمود و البتّه برای انسان همان را خواست که برای خويش 

ديگر تا همّت .  درگاهش را شاکرخواست، پس بايد به رضای او راضی بود و 
آيا کالم حق را .  بندگان چه ظاهر نمايد و از مراتب انقطاع چه پديدار شود

سازد که گويی با مداد نور بر لوح روح نوشته است،  آنچنان بر روح خود مؤثّر می
سازد تا به اين وسيله آن را در اعماق  تواند آيا از جوهر فؤاد مدادی می اگر نمی
 حک کند و اگر به هيچيک از اين دو قادر و توانا نيست، پس به خون وجودش 
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خويش شهادت بر حقّانيت حق دهد که مداد احمر که در راه او بر خاک ريخته 
 .شده، از هر امری برتر است

 
  ها و توضيحات يادداشت

 نيز مراجعه ۲۶۶، ص۲، جمنتخبات مکاتيب و نيز ۱۱۵، ص۸، جمکاتيببه . ۱
 .شود
االلباب، مَن ال  قل أن انصفوا يا اولی"فرمايند،  می) ۲۹۴ص (تداراتاقدر . ۲

 رفاه عالم انسانی از بيانيۀ ۳و بيانی نيز در انتهای بخش ." انصاف له ال انسانيّة له
 ..."قل ال انسان االّ باالنصاف"ذکر شده است، 

صنّ اّن األسماء لو يخّل"، ۲۱۱، ص الواح مبارکه طبع مصرۀمجموع، لوح اشرف. ۳
کلّها اإلسم األعظم لو أنت من العارفين  ."أنفسَهم عن حدودات اإلنشاء ليصيرنّ 

قسم به آفتاب معانی که اليوم "، ۱۶۹ الواح طبع مصر، صۀلوح نصير، مجموع. ۴
نات به يقين صادق در ظلّ اين اند که اگر جميع ممک کلّ از او محتجب مانده

د، هر آينه کلّ به خِلَع مبارکۀ يفعل  مبين درآيند و بر حبّش مستقيم گردنۀشجر
کلّ "فرمايند،  و نيز می." مايشاء و يحکم مايريد مخلّع و فائز آيند اليوم لو يخلّصنّ 

 کلّها قميص يفعل ما يشاء فی هالّل األشياء عن حجبات النّفس و الهوی ليلبس
منتخباتی از آثار حضرت ." (ملکوت اإلنشاء ليظهر آية سلطانه فی کلّ شیء

 )۱ ، رديف ت، باب۴، جمائده آسمانی / ۱۸۹، صههاءاللّب
به حجاب نفس خود را محتجب مسازيد، چه که هر نفسی "در لوح نصير نازل، . ۵

 )۱۸۶، ص الواحۀمجموع." (ا کمال صُنعم مشهود آيدرا کامل خلق نمودم ت
  "ليس ألحدٍ أن يستغفر عند احٍد"، ۳۴، بند کتاب اقدس. ۶
 ..."قد حرّم عليکم تقبيل األيادی فی الکتاب"، ۳۴، بند کتاب اقدس. ۷
اّن الّذی قصد الغاية القصوی و الحضور "، ۸۲–۸۱، صص۲، جآثار قلم اعلٰى. ۸

انّه .   أن يتّبع ما أمره القلم األعلٰى من لدن عزيٍز عليمتلقاء وجه مالک الوری له
 أردتم اللّقاء إن... يمعنعکم عن اإلنحناء و اإلنطراح علی قدمی و أقدام غيری 

ه و التکونوا فاحضروا بالرّوح و الرّيحان بآداٍب کانت من سجيّة اإلنسان اتّقوا الّل
 التقبلوا األيادی و التنحنوا حين الورود انّه يأمرکم بالمعروف و ... من الغافلين 
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... قد حرّم عليکم ما ذکرناه ... ليس ألحٍد أن يتذلّلَ عند نفسٍ .  هواآلمر المجيب
اّن السّجود ينبغی لمن ... حرّم عليکم التّقبيل و السّجود و اإلنطراح و اإلنحناء قد 

 ..." اليُعرَف و اليُری
ای و يا جوهری است که دون شما از آن محروم، به لسان  اگر نزد شما کلمه". ۹

اگر قبول شد و اثر نمود مقصد حاصل، واّال او را .  محبّت و شفقت القاء نماييد
اگر نفسی )  "۱۳۵، صاشراقات..." (يد و در بارۀ  او دعا نماييد نه جفا به او گذار

از ادراک بعضی مراتب عاجز باشد يا نرسيده باشد، بايد به کمال لطف و شفقت 
با او تکلّم نمايند و او را متذکّر کنند مِن دون آن که در خود فضلی و علوّی 

 )۲۲۱، صاقتدارات." (مشاهده نمايند
اگر نفسی لله "، اين بيان مبارک درج است، ۲۱۶، صقتداراتادر کتاب . ۱۰

الحقيقه به حق راجع است چه  خاضع شود از برای دوستان الهی، اين خضوع فی
در اين صورت اگر نفس مقابل به مثل او حرکت .  هالّلکه ناظر به ايمان اوست ب

جزای آن ننمايد و يا استکبار از او ظاهر شود، شخص بصير به علّو عمل خود و 
رسد و ضّر عمل نفس مقابل به خود او راجع است و همچنين اگر  رسيده و می

 من هالّلنعوذ ب.  نفسی بر نفسی استکبار نمايد، آن استکبار به حق راجع است
 ."األبصار ذلک يا اولی

ثّم اعرض عنه و .  و إن يغتبک نفسٌ أنت التفعل به کما فعل لئالّ تکون مثله. "۱۱
، ۴، جآثار قلم اعلٰى." (اء القدس فی هذا السّرادق المقدّس المرفوعتوجّه الی خب

 )۶۱ص
اند مداهنه با ايشان الزم که شايد   کبری مضطرب شدهۀنفوسی که در اين فتن. "۱۲

ز نفوس ضعيفند، لکن به اين معلوم بوده که اکثری ا.  به بحر اطمينان راجع شوند
روم نماند خاصّه نفوسی که در افتتان  الهيّه ناظر تا آن که نفسی محۀرحمت سابق

باری بر آن جناب الزم است که به امثال آن نفوس مدارا .  اند مّس شدائد نموده
مائدۀ به ) ۳، جامر و خلق." (نمايند که شايد کلّ از فضل الهی محروم نمانند

، خّط عندليب، مجموعۀ الواح مبارکه و نيز ۱۶۵ و ۷۱، صفحات ۸، جآسمانی
 . شود مراجعه۲۱۹ص



  سير از نقص به سوي كمال: كلمات مكنونه                                                                         10سفينة عرفان دفتر 

134 

ايّاکم يا قوم التکوننّ من الّذين يأمرون النّاس بالبرّ و ينسون أنفسهم؛ اولئک . "۱۳
يکذّبهم کلّما يخرج من افواههم ثّم حقايق األشياء ثّم مالئکة المقرّبين و إن يؤثّر 

يکن منهم بل بما قدّر فی الکلمات من لدن مقتدٍر  قول هؤالء فی احٍد هذا لم
 کمثل السّراج يسضیء منه العباد و هو يحترق فی نفسه و هالّلحکيم و مَثَلهم عند
 )۱۱۳، ص۴، جآثار قلم اعلٰى." (يکون من المحترقين

لوح  ۶۸ ۀ است که در صفح۱۸، ص۲ ج،آثار قلم اعلٰىاصل بيان مبارک در . ۱۴
 . نيز نقل شده استابن ذئب

لوح ." (اجعلوا اشراقکم افضل من عشيّکم و غدکم احسن من امسکم. "۱۵
 )۳۸، ص الواح طبع مصرۀمجموع، حکمت

اين بسی معلوم و واضح است که کلّ بعد از موت مطّلع به اعمال و افعال . "۱۶
 قسم به آفتاب افق اقتدار که اهل حق را در آن حين فرحی .  خود خواهند شد

دست دهد که ذکر آن ممکن نه و همچنين اصحاب ضالل را خوف و اضطراب و 
 )۲۲۹–۲۲۸، صصاقتدارات." (که فوق آن متصوّر نهوحشتی رو نمايد 

ارواح مجرّده که حين ارتقاء منقطعًا عن العالَم و مطهّرًا عن شبهات االمم . "۱۷
 انوار و تجلّيّات آن ارواح سبب و علّت ظهورات علوم و هالّلعروج نمايند، لعمر

ادراک و فنا آن را اخذ ننمايد و شعور و .  حکم و صنايع و بقای آفرينش است
انوار آن ارواح مربّی .  قوّت و قدرت او خارج از احصای عقول و اَدراک است

اگر اين مقام بالمرّه کشف شود، جميع ارواح قصد صعود .  امم است عالم و
  )۲۷۶، ص۱، جامر و خلق." (نمايند و عالم منقلب مشاهده گردد

نی و ذاکرًا لمن أرادنی و حصنًا إّنّی الُآنُِس مَن يذکُرُنی و أکون أنيسًا لمن يحّب. "۱۸
لمن توجّه الی وجهی و ُمعيناً لمن أقبل الی شطری و حافظاً لمن يدعونی و ناصراً 

التحزن مِن شیٍء کلّ خَيرٍ کُنز ألصفيايی تُنزل مِن سماء فضلی .  لمن استنصر منّی
 )۳، رديف ک، باب۴، جمائدۀ آسمانی." (بإذنی و إرادتی

ای دوستان الهی  به ذکرش مشغول و به يادش مسرور .  انیبه نام آفتاب مع. "۱۹
باشيد؛ چه که بهجت و سرور در حقيقت اوّليه از برای احبّای حقّ خلق شده و 

های ارض متنعّم  دون ايشان در حزن بوده و خواهند بود، اگرچه به تمام نعمت
 لؤ حبّ الهی  غنی آن است که لؤهالّلعند.  باشند و فقيرند اگرچه مالک کنوز گردند
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در خزانۀ  قلبش مکنون شود و مسرور آن است که به يادش از جميع عالمين منقطع 
ن خود تحمّل نموده، چنانچه در الحقيقه احزان دوستان را نفس رحٰم گردد و فی

شما به کمال فرح و اطمينان .  اين سجن بعيد مسجون و در دست اعدا مبتالست
 )۱۸۲، ص۲، جپيام آسمانی." (واصف گرديداز کوثر سبحان بنوشيد و به وصفش 

 و عنايته  ذکر اوّل آن که بايد در جميع احوال با فرح هالّل يا علی عليک سالم. "۲۰
و نشاط و انبساط باشی و ظهور اين مقام محال بوده و هست، مگر به ذيل توکّل 

ای الحقيقه درياق اعظم است از بر اين است شفای امم و فی.  کامل توسّل نمايی
مقام .  انواع و اقسام هموم و غموم و کدورات؛ و توکّل حاصل نشود مگر به ايقان

 ) ۲، ص۲، جپيام آسمانی." (ايقان را اثرهاست و ثمرها
عبادت کن خدا را بشأنی که اگر جزای عبادت تو را در نار بَرَد تغييری در . "۲۱

 زيرا که اين است شأن . پرستِش تو او را به هم نرسد و اگر در جنّت بَرَد همچنين
استحقاق عبادت مر خدا را وحده و اگر از خوف عبادت کنی اليق بساط قدس 

شود در حقّ تو و همچنين اگر نظر در جنّت  الهی نبوده و نيست و حکم توحيد نمی
ای خلق خدا را با او؛ اگرچه خلق  کنی و به رجاء آن عبادت کنی، شريک گردانيده

زيرا که نار و جنّت هر دو عابدند خدا را و .  شدمحبوب او است که جنّت با
ساجدند از برای او و آنچه سزاوار است ذات او را عبادت او است به استحقاق، 
بال خوف از نار و رجاء در جنّت؛ اگرچه بعد از تحقّق عبادت عابد محفوظ از نار 

ام بوده و هست، ولی سبب نفس عبادت نگردد که آن در مقو در جنّت رضای او 
." گردد الهيّه مقتضی شده جاری میخود از فضل و جود حق بر آنچه حکمت 

 )۵۳–۵۲، صصمنتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولٰى(
." يکن ألحٍد مفرٌّ و ال مستقرٌّ االّ فی ظلّ وجهی العزيز المنير  الحّق اليوم لمهالّلت. "۲۲
 )۵۵، ص۴، جآثار قلم اعلٰى(

 و توّجهوا هالّلتوکّلوا علی .  ائن العالم و ال اعانة االممهذا يومٌ التنفعکم خز. "۲۳
 )۱۴۹، ص۲، جآثار قلم اعلٰى." (الی افقه المنير

ن بوده و اگر قلب انسانی از اين ماء لطيف حيان جان به ماء ذکر رحٰم. "۲۴
 بوده؛ او را به هالّل مصباح دل حبّ.  روحانی زنده شود، باقی و پاينده خواهد بود

 ر برافروز تا به اعانت دُهن ذکريۀ مصباح حبّيّه به کمال نور و ضياء ظاهر دُهن ذک
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اين است نصيحت حق که از قلم .  شود و از آن نورِ باطن، عالم ظاهر منوّر گردد
 )۲۰۲، ص۶، جآثار قلم اعلٰى." (امر جاری شد

مادامی که به او .  ندای دوست را از گوش جان بشنو.  ای بندۀ دوست. "۲۵
جسد مقبلين مابين نفوس مثل ذهب .  ی، او به تمام چشم به تو ناظر استناظر

به تو ناظر است و .  اگر به تو ناظر نبود به ذکرش ناطق نبودی.  است مابين اجساد
 )۲۶، ص۶، جآثار قلم اعلٰى." (به ذکرت ناطق

يزل و اليزال مقدّس از حمد بوده و  حمد مقصودی را اليق و سزاست که لم. "۲۶
ج ثنا مالک اسماء را است که مخلصين و مقرّبين و موحّدين کلّ شهادت داده ساذ

که او مقدّس از ثنای دونش بوده و هست و چون بحر عنايت به موج آمد و عرف 
فضل متضوّع گشت، محض جود و کرم به حمد ذات مقدّس اذن فرمود و به ثنای 

شمِس اذن قوّت يافت و لذا السن از اشراقات انوار .  کينونت اقدسش اجازت داد
جسارت بر ذکر نمود؛ واّال محو مطلق کجا قادر که در ميدان اثبات جلوه نمايد و 

 عنايتش دست گرفت و کَرَمش .  فنای صرف کجا تواند در عرصۀ بقا قدم گذارد
، آثار قلم اعلٰى..." (له الحمد و له الشّکر و له الذّکر و له الثّناء .  اجازت بخشيد

 )۱۹۸، ص۶ج
 يرون منه قدرة ربّهم العزيز القدير و يسمعون منه هالّلاّن الّذين اوتوا بصائر من . "۲۷

طوبی الُذٍُن سمعت .  ما سمع الکليم من الشّجرة انّه ال اله االّ أنا العليم الخبير
 و لقلب اقبل الی کعبة المقرّبين و ويلٌ لذی شّم منعه عن الرّائحة الّتی تمرّ هالّلنداء

 ."لقميص و لذی اُذٍُن منعتها من النّداء الّذی ارتفع عنجهة عرشٍ عظيممن هذا ا
 )۳۷۶، صکتاب مبين(

دانند که موت ظاهره جميع را اخذ نمايد و مفرّی از برای  کل به يقين می. "... ۲۸
 هالّل در اين صورت اگر انسان به شهادت کبری فی سبيل.  احدی نبوده و نيست

های متعدّدۀ مختلفۀ  تر از آن که در فراش به مرض محبوبمرزوق شود، البتّه بهتر و 
 )۱۳۱، ص۵، جآثار قلم اعلٰى." (منکره جان سپارد

دهد االّ بندرت؛ آن هم ألجل حيات عالم و ظهورات  شهادت دست نمی. "۲۹
به قول .  وجود اين مقام مثل وجود عنقاست در اقطار عالم.  صنايع و علوم و فنون
 )۹ ، رديف ع، باب۴ج / ۴۵، ص۸، جمائدۀ آسمانی." (دمذکور و به فعل مفقو
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کلّما زاد البالء زاد اهل البهاء فی حبّهم؛ قد شهد بصدقهم ما انزله الرّحمن . "۳۰
 )۱۵۵، ص۲، جآثار قلم اعلٰى." (فی الفرقان بقوله فتمنّوا الموت إن کنتم صادقين

الحقيقه   ولکن فیقضای الهی اگرچه مبرم است و در ظاهر بغير رضای عباد،. "۳۱
تر؛ مقصود حق از آفرينش جود و کَرَم بود، البتّه  عند صاحبان بصر از جان محبوب

خير کلّ را خواسته؛ آنچه وارد شود از بأساء و ضرّاء و يا شدّت و رخا، جميع به 
 )۲۷۰، ص۷، جآثار قلم اعلٰى..." ( مقتضيات حکمت بالغه بوده

اگر بر تراب .   و با او مجالس و مؤانساو فقير را دوست داشته و دارد. "۳۲
ای محزون مباش، مُنزل مائده  جالسی غم مخور، مالک عرش با تُست؛ اگر گرسنه

إنّی أوآنسُ مع کلّ .  چراغی، دلتنگ مشو، مطلع نور حاضر به تو ناظر؛ اگر شب بی
ۀ ائدم." (فقير و اقعُُد مع کلّ مسکين و أتوجّه الی کلّ مظلومٍ و أنظُُر کلّ مکروب

 )، رديف خ، باب اوّل۴، جآسمانی
فقير صابر بهتر از غنی شاکر است؛ امّا فقير شاکر بهتر از فقير صابر است و . "۳۳

بهتر از همه غنی مُنفق است که از امتحان خالص مانده و سبب آسايش نوع انسان 
 )۱۸۵، ص۱، جاآلثار بدايع." (گشته
 سزاست که الزال اخذ و عطا از حمد محبوب عالم و مقصود امم را اليق و. "۳۴

اخذ نمايد آنچه را عطا فرمود و عطا فرمايد .  اش جاری و ظاهر يمين و يسار اراده
در اخذش صد هزار حکمت بالغه مستور و همچنين در .  آنچه را اخذ نمود

اين است که مقرّبين و ... بلندی و علّو مقام عطا را از اخذ معلوم نمود .  عطايش
اند و به استقامت تمام بر آنچه  خلصين جميع امور را تفويض نمودهموحّدين و م

لوحی با ." (اند، چه که انّه يعلم ما عندنا؛ النعلم ما عنده وارد شده صبر نموده
 ...")بسم ربّنا األقدس األعظم العلیّ األبهی "مطلع 
ألرض و  البأس عليه لو يزيّن نفسه بحلل اهالّليمنعه شیءٌ عن  اّن الّذی لن. "۳۵

لق کلّ ما فی السّموات و األرض لعباده الموحّدين  خهالّلزينتها و ما خُلق فيها ألّن 
 )۱۱۳–۱۱۲، صص۴، جآثار قلم اعلٰى..." (
إن کنتم تريدون الدّنيا و زخرفها ينبغی لکم بأن تطلبوها فی األيّام الّتی کنتم . "۳۶

آٍن تق رّبتم الی الدّنيا و تَبَعَدتُم عنها فی بطون امّهاتکم ألّن فی تلک األيّام فی کلّ 
 فلمّا وُلدتم و بلغ أشدّکم اذا تبعدتم عن الدّنيا و تقرّبتم الی .  إن کنتم من العاقلين
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التّراب، فکيف تحرصون فی جمع الزّخارف علی أنفسکم بعد الّذی فات الوقت 
له خطاب الواح ناز، سورةالملوک." (عنکم و مضت الفرصة فتنبّهوا يا مأل الغافلين

 )۲۵، صبه ملوک
.  الأری مِن شیٍء االّ و قد يعرّفنی و يُذکّرنی بآياتک و ظهوراتک و شئوناتک. "۳۷

و عزّتک کلّما يتوجّه طَرُف طرفی الی سمائک يُذکّرنی بعلوّک و ارتفاعک و 
سموّک و استعالئک و کلّما التفُت الی األرض انّها تعرّفنی ظهورات قدرتک و 

کلّما أنظر الی البحر يکلّمنی فی عظمتک و اقتدارک و بروزات نعمتک و 
سلطنتک و کبريائک و لمّا أتوجّه الی الجبال تُرينی ألويَة نصرک و أعالم عّزک 

 )۱۸۲، صمناجاة..." (
يا أمتی اِنّا بَعَثنَا العناية علی هيکل اللّوح و إنّا أرسلناه اليِک لتفتخری به بين . "۳۸

.  بيتَکِ حين غفلتِِک عنه و ما إستنشقنا منه رائحة القدسإنّا وَرَدنا .  العالمين
 هالّلنظّفوا يا قوم بيوتکم و غسّلوا لباسکم عمّا يکرهه .  کذلک يُنَبِّىُٔکِ الخبير
إنّا نحبّ اللّطافة فی کلّ األحوال ايّاکم أن تتجاوزوا عّما .  کذلک يَعِظُکُم العليم

 )۲۹۵، ص۳، جامر و خلق." ( العزيز الحميدهالّل اُمِرتُم به فی کتاب
تمسّکوا باللّطافة فی کلّ األحوال لئالّ تقع العيون علی ما تکرهه أنفسکم و . "۳۹

الحين و إن کان له عذرٌ يعفو  اهل الفردوس و الّذی تجاوز عنها يحبط عمله فی 
 و الّذی يُری فی کسائه وسخٌ اليصعُد دعائه الی...  عنه انّه لهو العزيز الکريم هالّل
إنّا أردنا نراکم مظاهر الفردوس فی األرض ليتضّوع .   و يجتنب عنه مالٌٔ عالونهالّل

 )۴۶، بند کتاب اقدس." (منکم ما تفرح به افئدة المقرّبين
 ۷۳، بند کتاب اقدس. ۴۰
لو تمشی بال حذاء و تنام بال وطاء و تنوح  ... هالّلعليک بالخضوع عند احبّاء. "۴۱

 )۲۰۲، صاقتدارات." ( أن تحزن مَن آمن و هدیفی العراء لخيرٌ لک مِن
خلّصوا مرايا قلوبکم لتجلّی األنوار مِن هذا الجمال اّلذی أشرق فی قطب . "۴۲

اإلستجالل و يستضیء فی مرکز الزّوال بضياء الّذی استضاء منه کلّ مَن فی 
 )۵۶، ص۴، جآثار قلم اعلٰى." (السّموات و األرضين

يان از افق سماء فضل مُشرق و نور ظهور مکلّم طور ای قوم امروز آفتاب ب. "۴۳
 ن مقدّس صدر و قلب و سمع و بصر را به کوثر بيان رحٰم.  اَمام أديان ساطع و المع
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 از جميع اشياء قد اتی الحق اصغاء هالّللعمر.  و مطهّر سازيد و بعد توجه نماييد
 )ود نيز توجّه شکتاب ايقان ۵۳به ص / ۴۸، صلوح ابن ذئب." (کنيد
اگر اين عباد در ظهور هر يک از مظاهر شمس حقيقت چشم و گوش و قلب . "۴۴

نمودند، البتّه از جمال  را از آنچه ديده و شنيده و ادراک نموده پاک و مقدّس می
 ."گشتند ماندند و از حرم قرب و وصال مطالع قدسيّه ممنوع نمی الهی محروم نمی

 )۱۱، صايقان(
گويد با  لذا می.   انسان نزديکترم از رگ گردنِ او به اوحق فرموده که من به. "۴۵

وجود آن که تجلّی حضرت محبوب از رگ گردن به من نزديکتر است، مع ايقان 
من به اين مقام و اقرار من به اين رتبه، من از او دورم، يعنی قلب که مقّر استواء 

ر غير مشغول؛ از رحمانی است و عرش تجلّی ربّانی، از ذکر او غافل است و به ذک
منتخباتی از به  / ۵۴، ص۱، جمائده..." (او محجوب و به دنيا و آالی آن متوجّه 

 ) نيز توجّه شود۱۲۳، صآثار
چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و شوق و عشق و وله و جذب و حبّ . "... ۴۶

در قلب روشن شد و نسيم محبّت از شطر احديّه وزيد، ظلمت ضاللتِ شک و ريب 
ر در آن حين بشي.   شود و انوار علم و يقين همه ارکان وجود را احاطه نمايدزايل

 الهی چون صبح صادق طالع شود و قلب و ۀمعنوی به بشارت روحانی از مدين
نفس و روح را به صور معرفت از نوم غفلت بيدار نمايد و عنايات و تأييدات 

 که خود را صاحب القدس صمدانی حيات تازۀ جديد مبذول دارد به قسمی روح
بيند و رجوع به آيات واضحۀ  چشم جديد و گوش بديع و قلب و فؤاد تازه می

 )۱۵۱، صايقان." (نمايد آفاقيه و خفيّات مستورۀ  انفسيه می
؛ هالّلاليوم هر نفسی ارادۀ نصرت نمايد بايد به ما له ناظر نباشد، بل به ما عند. "۴۷

قلب بايد از .   المطاعةهالّل  ترتفع به کلمةليس له أن ينظَر الی ما ينفعه، بل بما
 هالّل شئونات نفس و هوی مقدّس باشد؛ چه که سالح فتح و سبب اوّليۀ نصر تقوی

 را نصرت هالّل کند و حزب اوست دِرعی که هيکل امر را حفظ می.  بوده و هست
تح بها ف.  الزال رايت تقوی مظفّر بوده و از اقوی جنود عالم محسوب.  نمايد می

 )۱۳۹، صمجموعۀ اشراقات( ." ربّ الجنودهالّل المقرّبون مُدُن القلوب بإذن
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چشم وديعۀ من است، او را به غبار نفس و هوی تيره مکن؛ و گوش مظهر . "۴۸
جود من است او را به اعراض مشتهيّه نفسيّه از اصغای کلمۀ جامعه باز مدار؛ قلب 

 سارقه و هوس خائن مسپار؛ دست خزينۀ من است، لئالی مکنونۀ  آن را به نفس
..." عالمت عنايت من است، آن را از اخذ الواح مستورۀ محفوظه محروم منما 

 )۱۱۳، صدريای دانش / ۳۱۷، صمجموعۀ الواح(
مَعين قلب منير را به خاشاک حرص و هوی مسدود مکن ... ای مؤمن مهاجر . "۴۹

، دريای دانش؛ ۳۱۵، صلواحمجموعۀ ا." (و چشمۀ جاريۀ دل را از جريان باز مدار
 )۱۱۴ص
ای برادر سراج روح را در مشکاة قلب به دُهن حکمت برافروز و به زجاج . "۵۰

های انفس مُشرکه آن را خاموش نکند و از نور باز  عقل حفظش نما تا نَفَس
 )۴۷، صايقان( ."ندارد
ب اگرچه تا حال عاشقان از پی معشوق دوان بودند و حبيبان از پی محبو. "۵۱

دوان، در اين ايّام فضل سبحانی از غمام رحمانی چنان احاطه فرموده که معشوق 
نمايد و محبوب جويای احباب گشته؛ اين فضل را غنيمت شمريد  طلب عّشاق می

های باقيه را نگذاريد و به اشيای فانی قانع  و اين نعمت را کم نشمريد؛ نعمت
بصر دل بردريد تاجمال دوست برقع از چشم قلب برداريد و پرده از .  نشويد
 / ۳۳۴، صمجموعۀ الواح( ."حجاب بينيد و نديده ببينيد و نشنيده بشنويد بی

 )۲۹، صدريای دانش
ای از عرفان اين   هر کس بخواهد سّر معراج را ادراک نمايد و يا قطرههالّلو. "۵۲

 علوم بحر بنوشد، اگر هم اين علوم نزد او باشد، يعنی مرآت قلب او از نقوش اين
غبار گرفته باشد، البتّه بايد پاک و منزّه نمايد تا سّر اين امر در مرآت قلب او تجّلی 

 )۱۴۵، صايقان( ."نمايد
سالکين سبيل ايمان و طالبين کؤوس ايقان بايد نفوس خود را از جميع . "۵۳

قلب را از ظنونات متعلّقه به ... شئونات عَرَضيه پاک و مقدّس نمايند، يعنی 
 جالل و روح را از تعلّق به اسباب ظاهره و چشم را از مالحظۀ کلمات سبحات

تا آن که قابل تجلّيّات اشراقات شموس علم و عرفان الهی و محّل ... فانيه 
 )۳–۲، صصايقان( ..."ظهورات فيوضات غيب نامتناهی گردند 
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اتب  بايد چشم دل را از اشارات آب و گل پاک نمود تا ادراک مرهالّلانشاء. "۵۴
ما النهايۀ عرفان نماييد و حق را اظهر از آن بينيد که در اثبات وجودش به دليلی 

 )۷۱، صايقان..." (محتاج شويد و يا به حّجتی تمسّک جوييد 
  ۹۲، صايقان. ۵۵
هر نفسی که ... مقصود از آفرينش عرفان حق و لقای آن بوده و خواهد بود . "۵۶

 شد به مقام قرب و وصل که اصل جنّت و به آن صبح هدايت و فجر احديّت فائز
الجنان است فائز گرديد و به مقام قاب قوسين که ورای سدرۀ منتهی است  اعلی

 )۳۶۸، صمجموعۀ الواح." (وارد شد
انّا ما أردنا من السّماء االّ جهة العلّو و السمّو و منتهی مقام األشياء إن أنتم . "۵۷

 )۱۶۴، ص۴، جاسراراآلثار( ."من العارفين
 فی قطب جنّةالرّضوان يا أهل األکوان قد هالّل هذا يومٌ فيه نادی محمّد رسول. "۵۸

ظهر محبوب العالمين و مقصود العارفين؛ هذا هو الّذی سمعُت نداىَٔه فی المعراج 
 الملک هالّل و مارأيتُ جماله الی أن بلغت األيّام الی هذا اليوم الّذی به زُيّنَت أّيام

 )۱۴۶، ص۵ج ،اسراراآلثار( ."العزيز الحميد
انّی أنا السّماء الّتی صعد اليها ابن مريم يشهد بذلک لسان العظمة و القوم . "۵۹

 )۱۰۳، ص۲، جآثار قلم اعلٰى( ."اکثرهم من الغافلين
 فی سرائر سرّک لئالّ تلتفت هالّلالنّور فی فؤادک ثّم اصعد الی  عرّج بروح. "۶۰

لُک و کلّ ما لک و عليک و هذا حقّ بذلک نفسُک و قلبُک و جسدُک و عق
."  المقتدر المهيمن الجبّارهالّلالمعراج فی مراتب األسفار و غاية فيض 

 )۱۴۶، ص۵، جاسراراآلثار(
 و األفق األبهی فتشرّف بلقاء ربّه و سمع هو العروج الی الملکوت األعلٰى. "۶۱

 دنی فتدلّی فکان قوب النّداء و اطّلع باسرار الکلمة العليا و بلغ سدرة المنتهی و
 ملکوت هالّل و أراه قوسين او ادنی و دخل الجنّة المأوی و الفردوس األعلٰى

کلّ ذلک بوفوده علی ربّه فی هذه البقعة المبارکة النّورا و هذه .  األرض و السّماء
 )۱، جرحيق مختوم( ."الحظيرة المقدّسة البيضاء

امروز روز .  ات فارغ و آزاد شويداز عرصۀ الفاظ بگذريد و از مضمار رواي. "۶۲
 /پر  شاه[ نيست، به قوادم ]پرهای ريز بال پرندگان[ و خوافی] پرهای مرغ[اباهر 
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انقطاع پرواز نماييد که شايد از هزيز ارياح انّه ال اله االّ  ]پرهای بلند در جلو بال
ه و انهار چشم برداريد چ] جوی آب يا نهر کوچک[ هو استماع کنيد؛ از جداول

که بحر اعظم أمام وجوه است؛ از ناسوت و شئونات آن که سبب و علّت بغی و 
آثار قلم ( ..."فحشا و ضغينه و بغضاست بگذريد و بر فراز ملکوت مقر گزينيد 

 )۱۶۱، ص۶، جاعلٰى
قل اّن األسماء هی بمنزلة األثواب نزيّن بها مَن نشاء مِن عبادنا المريدين و . "۶۳

 من لدنّا و أنا المقتدر الحاکم العليم و مانشاور عبادنا فی ننزع عمّن نشاء أمراً
قل کلّ اسمٍ عرف ربّه و ماتجاوز عن ... اإلنتزاع کما ماشاورناهم حين اإلعطاء 

آٍن شمس عناية ربّه الغفور  حدّه يزداد شأنه فی کلّ حين و يستشرق عليه فی کلّ 
االّ عن موجده و الينطق االّ يحکی  الکريم و يرتقی بمرقاة اإلنقطاع الی مقامٍ لن

 )۲۴۷، ص۴، جآثار قلم اعلٰى( ..."بإذنه و اليتحرّک االّ بإرادةٍ مِن عنده
هواألمنع األقدس األبهی جمال الرّحمن عن افق الرّضوان خلف سحاب . "۶۴

أن يا اسمی األعظم اسمع نداء ربّک األبهی عن ... األحزان قد کان بالحقّ مُشرقا 
در اثری به امضاء خادم آمده است، ).  ۱۲۵، ص۱، جاسراراآلثار( ..."شطر الکبريا 

 هالّل چند ماه قبل سورۀ اصحاب از سماء و يمين عرش اعظم نازل شده و به اسم"
در مورد ساير اسماء و القاب )  ۱۲۶همان، ص( ."األعظم حضرت منيب ارسال شد

ه هذا لوحٌ من الّل"الهی که به جناب ميرزا منير عنايت شده، در لوحی آمده است، 
أن ... أن يا کلمة األعظم ... العزيز القدير الی جمال قدٍس منير؛ أن يا ساذج الرّوج 

 هالّلأن يا شجرة... أن يا بحر األعظم ... أن يا شمس األحديّة ... يا سماء القدس 
همان، " (... أن اشهد فی نفسک أنّه ال اله االّ هو هالّل أن يا اسم ... هالّلأن يا کنز... 
جناب ميرزا منير از اين عنايت نيز برخوردار شد که به کلمات بديعۀ الهيّه )  ۱۲۵ص

کند،   را اينگونه نقل میهالّلجناب نبيل بيانات شفاهيۀ حضرت بهاء.  تکلّم نمايد
نظر به حکمت ربّانيه لسان چند نفر را به کلمات بديعه ناطق نموديم تا توجّه "

قبل از وقت احدی بر مرکز التفات تمام نيابد و يکی از نفوس به اطراف باشد و 
 ۵، ج۲۶–۲۵، به نقل از صص۸، صحبيب و منيب..." (آن نفوس جناب منير بود 

 )ظهورالحّق
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بعثنا کلّ األوهام علی هيکل بشر و زيّّناه بقميص اسمٍ من اسمائنا ثّم اشتهرنا . "۶۵
بر ربّه و حارب معه و جادل به فلمّا استک.  ذکره بين العباد و کذلک کنّا فاعلين

، ۴، جآثار قلم اعلٰى( ."نزعنا عنه ثوب األسماء و اشهدناه ککّفٍ من الطّين
 )۱۷۵ص
ان الرّبوبيّة اسمی قد خَلَقُت لها مظاهرًا يربيّن الممکنات و انّا قد کنّا منزّهًا . "۶۶

يطن به العباد و عنها إن أنتم تشهدون و انّ االلوهيّة اسمی قد جعلنا لها مطالعاً يح
 )۲۸۱، ص۴، جآثار قلم اعلٰى." (يجعلنّهم عبدآء لله العزيز المقتدر المشهود

در جميع اوان آللی حکمت و بيان از خزانۀ قلمش ظاهر و نفحات وحی از . "۶۷
آياتش متضوّع؛ ولکن بصر و شامّۀ عالم ممنوع و محروم، مگر نفوسی که آنچه 

وجّه منع ننمود و از اقبال باز نداشت؛ از بحر موجود و مشهود است ايشان را از ت
ايشانند مشارق اسماء .  اند اند و از انوار آفتاب حقيقت منوّر گشته بيان آشاميده

الحقيقه ذکر و ثنا در اين مقام به ايشان راجع  فی.  الهی و مطالع صفات نامتناهی
، ۶، جلم اعلٰىآثار ق( ."و سزاوار؛ کتب و صحف و زبر در اين مقام شاهد و گواه

 )۵۱ص
قل اّن النّبی من سمع نبأی و آمن بنفسی و الرّسول من بلّغ رساالتی و اإلمام . "۶۸

من قام أماَم وجهی و فاز بأيّامی و الولّی مَن دخل حصنَ واليتی و انقطع عن 
سوائی و الوصّی من وصّی نفسَه ثّم العبادَ بحبّی و ذکری و ثنائی کذلک أشرقت 

 افق مشيّة ربّکم الرّحمن فی هذا الرّضوان المقدّس الممتنع شمُس البيان عن
 )۴۱۰–۴۰۹، صصکتاب بديع..." (المتعالی المنيع 

رادق العظمة اذاً تجدين قوماً يستضیء أنوار وجوههم ثّم ارجعی الی خلف س. "۶۹
انّهم ما اُمروا بسجدة اآلدم و ماحوّلوا وجوههم عن ... کالشّمس فی وسط الزّوال 

، ۴، جآثار قلم اعلٰى." (ک و هُم من نعمة التّقديس فی کلّ حين متنعّمونوجه رّب
 )۲۷۵–۲۷۴صص
  ۲۷۱، ص۴، جآثار قلم اعلٰى. ۷۰
قد کنز فی هذا الغالم مِن لحن لو يظهر اقّل مِن سّم اإلبرة لتندکّ الجبال و . "۷۱

 ود لهذا تصفّر األوراق و تسقط األثمار من األشجار و تخرّ األذقان و تتوجّه الوج
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الملک اّلذی تجده علی هيکل النّار فی هيئة النّور و مرّة تشهده علی هيئة األمواج 
 )۳، ص۴، جآثار قلم اعلٰى( ..."فی هذا البحر الموّاج 

يحمله أحدٌ من  يعرفه نفسٌ و لن و اّن علمی الّذی فی نفسی ما عرفه احدٌ و لن. "۷۲
 لَيضطرب کلّ النّفوس و ينعدم أرکان کلّ  الحقّ لو يظهر منه کلمةٌهالّلت.  العالمين

 )۲۸۸، ص۴، جآثار قلم اعلٰى( ."شیء و تزلّ أقدام البالغين
کلٌّ بظهور. "۷۳  و هالّلو لنا علمٌ اُخری لو نلقی علی الکائنات کلمةٌ منه ليوقنّن 

 علمه و يطّلعَن بأسرار العلوم کلّها و يبلغنّ الی مقام الّذی يشهدنّ أنفسهم غنيّاً عن
 )همان( ."علم األوّلين و اآلخرين

و لنا علومٌ اخری الّتی النقدر آن نذکرَ حرفاً منها و ال النّاس يستطيعن أن . "۷۴
 العالم الخبير و لو نجد مستطيعًا هالّل کذلک نبّأناکم من علم.  يسمعّن ذکراً منها

 )همان." (أللقيناه کنوز المعانی و علّمناه ما يحيط بحرفِ منه علی العالمين
تو و ساير دوستان بايد کمال جهد را مبذول دارند تا به رحيق استقامت فائز . "۷۵

اين است وصيّت حق دوستان خود را چه که خائنين و سارقين و مفترين .  شوند
، ۵، جآثار قلم اعلٰى( ."نمايند بسيارند و به اسم حق ناس را گمراه نموده و می

 )۲۰۱ص
 يمنعَک عن حبّ هذا الغالم فاعلم بأنّه لهو الشّيطان قد لو تشهد أحداً أراد أن. "۷۶

آثار قلم ( ." ثّم اطرده بشهاٍب مثقوبهالّلاذاً فاستعذ ب.  ظهر علی هيئة اإلنسان
 و انّک هالّل اعلم بأن يحضر عندک من يمنعک عن حّب) / "۱۰۷، ص۴، جاعلٰى

لهو الشيطان ولو يکون لمّا وجدَت منه روائح البغضاء عن جمال السّبحان أيقن بأنّه 
من أعلی اإلنسان اذاً تجنّب عنه ثّم استعذ باسمی القادر القدير المحکم 

، ۴، جآثار قلم اعلٰى ۱۱۷ و ۸۳به صفحات ) (۱۹۹، صمجموعۀ الواح( ..."الحکيم
 .)نيز مراجعه شود

قل انّه لو کشف القناع عن وجه کلمة من عنده، لتنشق األرض و تنفطر . "۷۷
صدورهم و يرجعوا ] شدن پاره پاره[ سموات العلی ولکن يداری مع عباده لئالّ يتميّز

 )۱۹، ص۴، جآثار قلم اعلٰى..." (الی مقرّ القهر فی هاوية السُفلی 
 .ان کنفسٍ واحدة و هيکل واحدانّ ربّکم الرّحمن يحبّ أن يَری مَن فی األکو. "۷۸
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..." اللّه و رحمته فی تلک األيّام الّتی مارأت عين اإلبداع شبهها  أن اغتنموا فضل
   )۱۱۴، صالواح نازله خطاب به ملوک، لوح ملک پاریس(
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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
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  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 



  البيانة سورمروري بر مضامين                                                                                            ١٠سفينة عرفان دفتر 

161 

 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
 

  يادداشت 
 )العدل نظری اجمالی در مضامین لوح رضوان( در همین دفتر ۲۳ص . ک.ر) ۱
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  ي چند در بارة كالم

 �ٰيكي از الواح جمال ابهي
 

      مینا یزدانی        
 

در این مقال به معرّفی یکی از الواح جمال اقدس ابهٰى مندرج در مجموعۀ 
این لوح مبارک .  پردازیم ، می۱۰۵ تا ۷۸، صفحات اقتدارات و چند لوح دیگر

ائیان ایران مجموعۀ آرشیو ملّی بههمچنین در چهار موضع از سه جلد کتب 
(INBA) ۳۵، مجموعۀ شمارۀ )۴۸۸ تا ۴۶۸صفحات  (۱۸، یعنی مجموعۀ شمارۀ 

 و ۱۹۲ تا ۱۷۷صفحات  (۳۸، و دو بار در مجموعۀ شمارۀ )۱۸۹ تا ۱۷۷صفحات (
 .  درج شده است) ۳۳۸ تا ۳۱۹نیز 

 Gleaningsحضرت ولی عزیز امراللّه ترجمۀ قسمتی از این لوح را در مجموعۀ 
from the Writings of Bahá’u’lláh اند، و نیز در توقیع   آورده۳۶ در قطعۀ شمارۀ

 ترجمۀ عبارت دیگری از (The Promised Day is Come) قد ظهر یوم المیعادمنیع 
را ذکر ) ۹۵، صاقتدارات" (هنگام فنای عالم و اهل آن رسید"آن، یعنی 

 مناسبت اشارۀ جمال  بهاسراراآلثارجناب فاضل مازندرانی در کتاب .  فرمایند می
االسماء  کتاب در این لوح، قسمت مربوطه را در ذیل مدخل اسماء کتابمبارک به 
 ).۱۳۶:۱-۱۲۸(فرمایند  درج می

 زمان نزول
زمان نزول لوح بنا به قرائن موجود در متن باید ایام ادرنه و بعد از فصل اکبر، 

باشد، چه که ) ۱۸۶۸  تا۱۸۶۶. (ق. ه۱۲۸۵ تا ۱۲۸۲های  یعنی در فاصلۀ بین سال
هیکل مبارک وقایع اسالمبول و عدم اعتنای ایشان به بزرگان مدینۀ کبیره، اعراض 

به قصد یحیی .  فرمایند و افکار یحیی و عدم اقبال بعضی از اهل بیان را ذکر می
، و از وی به عنوان )۷۹اقتدارات، ص(فرمایند  برای قتل هیکل مبارک اشاره می

 ). ۱۰۱، صاقتدارات(نمایند  می یاد االفاکین رئیس
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 مخاطب
چنانکه از محتوای بیانات مبارک در .  مخاطب لوح مبارک دقیقاً مشخّص نیست

آید، مخاطب سؤال یا سؤاالتی حضور جمال مبارک معروض داشته  متن لوح برمی
ها یا به طور کلّی بر موضوع  این پرسش یا پرسش).  ۱۰۰، صاقتدارات(بوده است 

جمال قدم و ظهور حضرت اعلٰى متمرکز بوده و یا احتوای بر این ارتباط ظهور 
این سؤال را به : "فرمایند مطلب عمده داشته است، چه که در موضعی از لوح می

.  اند که ابن زکریا آمد و ناس را به حقّ خواند و غسل تعمید داد عینه از روح نموده
 ).۱۰۱، صداراتاقت" (مقصود از ظهور او چه بوده و از این ظهور چه؟

، اقتدارات(دهند  قرار می" ای لبیب"بار مخاطب را مورد خطاب  در متن لوح یک
به جناب ف "، عبارت ۱۸، شمارۀ آرشیو ملّی بهائیان ایراندر آغاز نسخۀ .  )۸۵ص

جناب "، نام ۳۸؛ و در آغاز نسخۀ شمارۀ  )۴۶۸(درج شده است " اعظم برسد
 ).  ۳۱۹(درج شده است " شیخ حسن ک

نگارنده را نظر بر آن است که این نفوس مقدّسه یا واسطۀ عرض سؤال نفس 
اند، و یا لوح مبارک به دلیل  دیگری، و بنابر این واسطۀ دریافت پاسخ، بوده

اهمّیّت، جهت ایشان نیز، عالوه بر مخاطب اولیه، ارسال گشته است، چه که سؤال 
مال قدم و حضرت اعلٰى سائل و مخاطب لوح، مشتمل بر کیفیت ارتباط ظهور ج

رسد که در ایام ادرنه، و پس از فصل اکبر، هنوز این  بوده است، و بعید به نظر می
موضوع برای نفوسی چون جناب فتحعلی اردستانی و یا شیخ حسن زنوزی، که هر 

به عالوه، نحوۀ پاسخ .  اند، مبهم و مورد سؤال بوده باشد دو از اجلّه اصحاب بوده
سئوال و ارتباط  محتوای لوح با مضامین انجیل جلیل که شرح آن جمال مبارک به 

گر اصلی و مخاطب  خواهد رفت، حاکی از آن است که به احتمال بسیار پرسش
در هر حال، انجام .  لوح، فردی مسیحی یا دارای پیشینۀ مسیحی بوده است

 .رسد تحقیقات بیشتر برای دریافتن مخاطب این لوح ضروری به نظر می
 ای از سیر مطالب در لوح هخالص

رائحۀ احزان جمال "با ذکر .  است" به اسم محبوب یکتا"لوح مبارک مصدر به 
" رحمٰن را احاطه نموده و ابواب فرح و بهجت از ظلم اهل طغیان من مأل البیان

 هر ظهور قبلی ناس را به "پردازند که  هیکل مبارک به شرح آن می.  گردد آغاز می
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در نصیحت و تربیت اهل بیان ... ظهور قبل "و با آنکه " فرمودهظهور بعد بشارت 
سپس با اشاره به مضامین .  باز ایشان به عرفان حقّ فائز نشدند" اند، جهد فرموده

، به نصیحت و هدایت اهل بیان کتاب اسماءآثار حضرت اعلٰى، از جمله 
ارک را ذکر های ایشان با هیکل مب ها و ضّدیّت انواع مخالفت.  اند پرداخته

فرمایند، و با تلمیحات مختلف و مکرّر به مضامین کتب مقدّسۀ قبل، به اخبار  می
و " کلمۀ الهیه"اشاره فرموده، به ) از ظهور الهی(این کتب از اعراض معرضین 

اند، وحدت ظهورات الهیه و ارتباط آثار مبارکۀ  ظهور و تأثیر آن در عالم پرداخته
ت سابق تشریح فرموده، مطالب عمیق عرفانی و دانش هر ظهور الحق را با ظهورا

اعتقادی امر مبارک را بیان نموده، به مناسبت مقال قسمتی از یک لوح مبارک 
نقل " قسیسین نصاری را که در مدینۀ کبیره ساکنست"دیگر را خطاب به یکی از 

فرموده، بر تطبیق و شباهت ظهور مبارک خویش و ظهور حضرت اعلٰى با ظهور 
.  فرمایند ت مسیح و یحیی تعمیددهنده با نقل مضامین از اناجیل تصریح میحضر

 Sermon" وعظ در دشت" یا Sermon on the Mount" وعظ جبل"آیاتی به سبک 
on the Plain،به موضوع سؤال مخاطب در مورد ۲ حضرت مسیح نازل فرموده 

ند، در اثبات گرد کیفیّت ارتباط ظهور مبارکشان با ظهور حضرت اعلٰى باز می
حقانیّت ظهور خویش به مضامین آثار حضرت اعلٰى، به نزول آیات مبارکه، و نیز 
خارق عادات از نفس مبارکشان استناد فرموده، بر عظمت امر مبارک تصریح 

در این میان، در سراسر لوح .  خوانند فرمایند، و مؤمنین را به تبلیغ امر می می
ار از اهّم اعتقادات اهل بهاء، از جمله وحدت مبارک به بیان نکات و دقایق بسی

 و ۳القدس، مظاهر مقدّسه و استمرار ظهورات الهیه، احتیاج عالم به نفثات روح
پردازند، و موضوعات  تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم کلمۀ الهیه در عالم وجود می

 تنها آید فرمایند که در آنچه در این صفحات از پی می متعدّد مختلف را مطرح می
 . شود ها پرداخته می در حدّ گنجایش محدود مقاله ِبدان

چنانکه اشاره رفت هیکل مبارک در قسمتی از لوح به نقل یکی دیگر از الواح 
 و بعضی از آن را ۴پردازند مبارکۀ خویش خطاب به یکی از قسیسین نصاری می

 قول مبارک  که ظاهراً انتهای نقل اقتدارات ۹۵ تا ۹۱صفحات (فرمایند  ذکر می
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نگارنده تاکنون نتوانسته ).  گردد است و بیان مبارک از عربی به فارسی منتقل می
است ردّی از قسیس مذکور، و یا محل درج اصل لوح مبارک خطاب به وی را 

شده که مخاطبین آنها  قدر مسلّم این است که این لوح از الواح دیگر شناخته.  بیابد
الواح نازله بعد از مندرج در مجموعۀ  (لوح اقدس یاند، یعن  قسیسین مسیحی بوده

، )۲۲۰–۲۱۵، صص۳، جلئالی حکمت (لوح هوتیکو ) ۹–۳صص ،کتاب اقدس
به جاست که شناخت این قسیس و کیفیت ارتباط وی با امر .  متفاوت است

مبارک، و نیز یافتن اصل و شکل کامل لوح مبارک خطاب به وی، خود موضوع 
در اینجا ضروری است شرح مختصری از .  یّی قرار گیردتحقیق مستقل حائز اهّم

جمال مبارک قسیس مذکور را :  ارائه گردد قسیسمضامین قسمت منقول از لوح
اند، از جمله بیان مبارکه در بارۀ  به دریافت مطالب بدیع و لطیف مفتخر فرموده

، اقتدارات(آورد  شهادت حضرت مسیح که زیارت آن روح را به اهتزاز می
امراللّه ترجمۀ آن را   که چنانکه از پیش رفت حضرت ولی–در این بیان ).  ۹۳ص
 به اهمّیّت بسزای تأثیر شهادت حضرت مسیح در عالم –اند   آوردهGleaningsدر 

 و ظهور استعداد در کلّ اشیاء ۵پردازند، وجود و نتایج عظیمۀ آفاقی و انفسی آن می
 هر عالِم و صنعت از هر صانع و قدرت عالم، ظهور حکمت از هر کلیم، و علم از

، اقتدارات(فرمایند  از هر سلطان را از تأیید روح متعالی متصرّف حضرتش ذکر می
 ).۹۳ص

 مشحون از اشارات متعدّد دیگر به مفاهیم قسیسبه عالوه، قسمت منقول از لوح 
 به ای جالب اشاره: متعدّد مربوط به اناجیل اربعه و دیانت مسیحی است، از جمله

وضع پطرس حواری در حال حاضر که در ملکوت از نعمت باقیۀ ابدیه مرزوق 
، اعالم مجیء ثانی مسیح و )۹۲، صاقتدارات(نوشد  است و از کوثر حقایق می

، تجلّی حضرت )۹۴ و ۹۲، صص اقتدارات(معطّر شدن عالم به رجوع و ظهور او 
نائی، بهبود هر بیمار از مسیح در عالم و درمان هر اَبرَص از درد نادانی و نابی

، و نیز )۹۳، صاقتدارات(بیماری غفلت و هوی، شفای هر نابینا و تزکیه هر نفس 
 که از جمله عبارت است از هر آنچه عبد را ۶تفسیر مفاهیم سمبلیک بیماری بَرَص

سازد، به صدا درآمدن ناقوس و ناقور از ظهور مجدّد  از عرفان محتجب می
 ، و آمدن منادی در بریۀ قدس به اسم علی قبل )۹۴ص، اقتدارات(حضرت مسیح 
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، اقتدارات(نبیل و بشارت ایشان به ظهور حقّ در جنّت ابهٰى و ظهور ناقوس اعظم 
 ). ۹۵–۹۴صص

 منقول در آن، چنان قسیسبا این مرور مختصر بر مضامین لوح اصلی و نیز لوح 
 از  :پردازد  میر مادکه وعده داده شد، به شرحی از موضوعات مختلف لوح اصلی

ای به سبک و سیاق قسمتی  نکات بسیار جالب این لوح اشتمال بر بیانات مبارکه
معروف " وعظ دشت"یا " وعظ جبل"از اناجیل حاوی سخنان حضرت مسیح که به 

توضیح آنکه وعظ مذکور مشتمل است بر بیانات نصحیّۀ حضرت مسیح و .  است
.   نسبت به نیکوکاران۷»...شا بحال خو«نیز اظهار عنایات وی به صورت بیان 

.  وعظ مذکور در دو انجیل، یعنی انجیل متی و لوقا، از اناجیل اربعه آمده است
بنابر روایت متّی، وعظ مذکور در سر کوه بیان شده، و بنابر روایت لوقا، در پهنۀ 

تر است و    وعظ جبل طوالنی۸.این دو وعظ خود از جهاتی تفاوت دارند.  دشت
، در حالی که ) آیه در مجموع۱۰۹(گیرد   انجیل متی را دربر می۷ تا ۵ فصول تمام

 ۲۹، مجموعًا ۴۹ تا ۲۰آیات  (۶وعظ دشت در انجیل لوقا تنها قسمتی از فصل 
نیز در انجیل متی » ...خوشا بحال «بیانات مشتمل بر .  دهد را تشکیل می) آیه

به عالوه، این بیانات در ).  عدد ۴(است و در انجیل لوقا کمتر )  عدد۹(متعدّدتر 
دو انجیل از حیث اشتمال بر مفاهیم روحانی و مفاهیم مادی و دنیوی نیز 

 :در انجیل متّی، این عبارات کامالً راجع به مفاهیم روحانیّت است.  متفاوتند
.  خوشا بحال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است

خوشا بحال .  یشان تسلّی خواهند یافتخوشا بحال ماتمیان، زیرا ا
خوشا بحال گرسنگان و .  حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد

خوشا بحال .  تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد
خوشا بحال .  کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد رحم
کنندگان،  لحخوشا بحال ص.  دالن، زیرا ایشان خدا را خواهند دید پاک

کشان  خوشا بحال زحمت.  زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد
انجیل متّی، (برای عدالت، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است 

 ).۱۱ تا ۳، آیات ۵فصل 
 : امّا در انجیل لوقا به مفاهیم مادی و دنیوی نیز راجعند
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ل شما ای پس نظر خود را به شاگردان خویش افکنده گفت خوشا بحا
خوشا بحال شما که اکنون .  مساکین، زیرا ملکوت خدا از آن شماست

خوشا بحال شما که الحال .  اید، زیرا که سیر خواهید شد گرسنه
خوشا بحال شما وقتی که مردم به خاطر .  گریانید، زیرا خواهید خندید

 تا ۲۰، آیات ۶انجیل لوقا، فصل ... (پسر انسان از شما نفرت گیرند 
۲۲( 

ترند و راجع  تر و ساده شود عبارات مذکور در انجیل لوقا کوتاه چنانکه مشاهده می
عالوه بر این .  به مخاطبند، در حالی که در انجیل متی راجع  به شخصیّت غائبند

عباراتی داّل بر ویل و » ...خوشا بحال «ها، در انجیل لوقا به دنبال عبارت  تفاوت
 :شود ناخوش نیز بیان می

وای .  اید  وای بر شما ای دولتمندان، زیرا که تسلّی خود را یافتهلیکن
وای بر شما که االن .  بر شما ای سیرشدگان، زیرا گرسنه خواهید شد

وای بر شما وقتی که جمع .  خندانید، زیرا که ماتم و گریه خواهید کرد
مردم شما را تحسین کنند، زیرا همچنین پدران ایشان با انبیای کذبه 

 ). ۲۲ تا ۲۰، آیات ۶انجیل لوقا، فصل (ند کرد
هرچند در انتهای لوح مبارک اقدس نیز بیانات مبارکۀ هیکل قدم هر یک با 

" وعظ دشت"و " وعظ جبل"شروع شده و یادآور عبارات مذکور در » ...طوبی «
حضرت مسیح هستند؛ امّا شباهت متن مذکور در لوح مورد بررسی با عبارات 

توان گفت از حیث این شباهت در  به مراتب بیشتر است، و میمذکور در اناجیل 
 :فرمایند می.  بین آثار جمال قدم منحصر به فرد است

خوشا حال صدقیان ... وای بر نفوسی که از این ایام و ثمر آن غافلند 
خوشا حال عارفان که سبیل مستقیم الهی .  که به صدق مبین فائز شدند

خوشا حال مسروران و .  اند و توجّه نمودهاند و به ملکوت ا را شناخته
های قلوبشان به دهن عرفان نفس رحمن مشتعل و  مخلصان که سراج

روشن شده و به زجاجات انقطاع از هبوب اریاح احزان و افتتان 
دالن که از سطوت ظالمان قلوبشان  نیکوست حال قوی.  محفوظ مانده

 فنا هر دو مطّلع ضعیف نشده و نیکوست حال بینایان که بر بقا و 
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کاران که از اعمالشان عرف قبول  نیکوست حال درست... اند  شده
بد است حال غمّازان و مفسدان و ظالمان، اگرچه .  رحمن ساطعست

 ). ۹۸–۹۷، صصاقتدارات(مابین عباد به عزّت و ثروت ظاهر شوند 
وحانی بنابر این عبارات، این قسمت از لوح مبارک از حیث اشتمال بر مفاهیم ر

بیشتر شبیه به عبارات مشابه از انجیل متّی، و از حیث اشتمال بر وضع بدحاالن 
در هر حال، نکتۀ جالب توجّه آن .  باشد شبیه به قسمت مذکور در انجیل لوقا می

توان گفت ارادۀ هیکل اقدس عامدانه و با توجّه به فضا و مفاهیم  است که می
تعلّق گرفته " وعظ"ل آیاتی شبیه به این دو راجع به مسیحیّت در این لوح، به نزو

 . است
چنانکه از پیش گفته شد، این لوح مبارک همچنین حاوی بعضی دیگر از اهّم 

 :  شود آید شماری از آنها را یادآور می آنچه از این پس می. مفاهیم آثار مبارکه است

 )تفسیر کتب مقدّسه(هرمنوتیک بهائی 
ح مبارک بیانات حضرت بهاءاللّه در خصوص از موضوعات بسیار مهّم این لو

این بیانات را .  کیفیّت ارتباط مضامین کتب مقدّسۀ قبل و آثار دور بدیع است
 : فرمایند می.  توان از منابع عمدۀ تحقیق در اصول هرمنوتیک بهائی دانست می

اگر گفته شود کلّ در کتاب الهی مستور و مکنون بود و در ظهور نقطۀ 
 فی االمکان فداه طلعات معانی مقنّعه در غرفات کلمات بیان روح من

و اگر گفته .  الهیّه از خلف حجاب بیرون آمدند، هذا حقّ الریب فیه
شود از قبل بر سبیل اجمال ذکر شده و آمد مبیّن و مفصّل، حقّ الریب 

و اگر گفته شود که آنچه در ظهور بدیع ظاهر از قبل نبوده و کلّ .  فیه
قول هم صحیح و تمامست، چه اگر حقّ جلّ ذکره بکلمۀ بدیعست، این 

الیوم تکلّم فرماید که جمیع ناس از قبل و بعد به آن تکلّم نموده و 
، اقتدارات(لو کنتم تتفکّرون .  نمایند، آن کلمه بدیع خواهد بود

 ).۸۸–۸۷صص

 شناسی بهائی شناخت
شناسی امر   شناختتوان از منابع اصلی بیانات مبارکۀ دیگری در این لوح را می

 ای مقبل، در آنچه از قلم اعلٰى جاری شده : "فرمایند از جمله می.  مبارک دانست
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و خود را از بر وجه قلبت مفتوح شود  تا ابواب علوم النهایه تفکّر فرمائیددرست 
، که بر نوع )۹۰، صاقتدارات" (دون حقّ غنی و مستغنی مشاهده نمایی

ین دو میزان ادراک، یعنی عقل و دل در این دور همبستگی، هماهنگی و همراهی ب
غیاهب "در » بصر الهی«همچنین، اشارۀ مبارک به نظر به .  مبارک، داللت دارد

از جمله هدایاتی است که تحقیق عمیق در مفهوم آن برای ایجاد " کلمات منزله،
 العدل اعظم اعضاء جامعۀ اسم اعظم را که بیتنمونۀ جدید فعالیّت تحقیقی یک 

در : "فرمایند می.   الزم است۹اند، از پیر و جوان، زن و مرد بدان دعوت فرموده
انشاءاللّه ببصر .  غیاهب کلمات منزله جواب مسائل مذکوره و مستورۀ مکنونه نازل

 )۱۰۰، صاقتدارات..." (الهی در کلماتش نظر فرمائید لتعرف ما اردت 

 تأثیر کلمةاللّه در عالم
توان  می.  ن لوح مبارک کلمةاللّه و تأثیر آن در عالم استاز موضوعات اساسی ای

ای از جمال قدم است که بعداً در تبیینات  گفت از محتوای چنین بیانات مبارکه
تصرّفات قوّۀ ازلیّۀ قدسیّۀ "امراللّه از آن با عباراتی چون  هیکل مبارک حضرت ولی

در عالم وجود یاد " الهیهتأثیر غیرمستقیم کلمۀ " و نیز ۱۰"دافعۀ ساریۀ صمدانی،
 :فرمایند   جمال مبارک می۱۱.گردد می

بدان ای سائل که کلمۀ الهیّه جامع کلّ معانی بوده، یعنی جمیع معانی 
طوبی لمن بلغها و اخرج اللّئالی المکنونة .  و اسرار الهی در آن مستور

همان .  اشراق کلمۀ الهیّه را به مثل اشراق شمس مالحظه کن.  فیها
نماید، همان قسم شمس   که شمس بعد از طلوع بر کلّ اشراق میقسم

.  فرماید کلمه که از افق مشیّت ربّانیّه اشراق فرمود بر کلّ تجلّی می
استغفراللّه من هذا التّشبیه، چه که شمس ظاهره مستمّد از کلمۀ جامعه 

 ). ۸۴–۸۳، صصاقتدارات(فکّر لتعرف .  بوده

 هیهتفصیل علوم ظاهره از آثار ال
  ۱۲.کلمه هم نفس مظهر امراللّه است و هم کلمۀ نازله از ایشان، یعنی آثار الهیه

او از " عرصۀ عرفان"چون .  گیرد علوم ظاهره نیز از مظهر امرالله و آثار او نشأت می
اش وسعت گیرد، دانش بیکرانی از کلماتش  به شناسایی" وجود بالغین"برکت 

 لغین عرصۀ عرفان محبوب عالمین وسیع ای کاش از وجود با: "خواهند جست
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، اقتدارات." (شد تا از حروف ظاهرۀ کلمه علوم النهایه ظاهر و تفصیل فرماید می
 )۸۵ص

 خالقیّت کلمةاللّه 
شود، هرچند ظهورات  آنچه مظهر امراللّه بر آن تکلّم نماید در همان حین خلق می

  ۱۳:گیرد رور زمان صورت میو بروزات آن در عالم هستی به ناچار به تدریج و به م
شود و  فرماید، در آن کلمه روح بدیع دمیده می ای که حقّ به آن تکلّم می کلمه"

دیگر تا چه .  نماید نفحات حیات از آن کلمه بر کلّ اشیآء ظاهراً و باطنًا مرور می
، اقتدارات" (زمان و عصر آثار کلمۀ الهیّه از مظاهر آفاقیه و انفسیّه ظاهر شود

در موضعی دیگر از لوح نیز به تغییر و تحوّل کلّ اشیاء در عالم در نتیجۀ ).  ۸۸ص
همچه مدانید که : "فرمایند ظهور و کیفیّت تدریجی بروز آثار این تحوّل اشاره می

ظهور حقّ مخصوص است به اظهار معارف ظاهره و تغییر احکام ثابتۀ بین بریّه، 
ت و استعدادات التحصٰى شده و بلکه در حین ظهور کلّ اشیاء حامل فیوضا

، اقتدارات(" شود خواهند شد و به اقتضای وقت و اسباب ملکیّه ظاهر می
 ).۹۱–۹۰صص

 فیوضات ربانیه توسّط کلّ بریّه، بل نکتۀ لطیفۀ دقیقۀ آنکه این امر را، یعنی حمل
در این ظهور : "فرمایند کلّ اشیاء را علت ضرورت تحصیل علوم و حکم بیان می

اید کلّ به علوم و حکم ظاهر شوید، چه که کلّ بریّه بل کلّ اشیاء از هبوب اعظم ب
 ۱۴"اند لواقح الهیّه در این ایّام الشبهیّه علی قدرها حامل فیوضات ربّانیّه شده

 ).  ۱۰۰، صاقتدارات(

 القدس احتیاج عالم به نفثات روح
نقطع شود، کلّ معدوم اگر آنی مدد و قدرت باطنیّۀ کلمۀ الهیّه از عالم و اهل آن م"

و مفقود خواهند شد، و اگر نفسی به بصر الهی مالحظه نماید، اشراق و انوارش را 
 )۸۴، صاقتدارات." (نماید در کلّ مشاهده می

 وحدت مظاهر مقّدسه و استمرار ظهورات الهیه
برای مثال .   موجود است وحدت ظهورات الهیهدر سراسر لوح اشارات بسیار به

فرمایند   یاد میظهور قبلم ظهور حضرت اعلٰى تحت عنوان در موضعی از
 ایست که به ابن، یعنی روح،  آن کلمه: "، و در موضع دیگر)۸۸، صاقتدارات(
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همچنین به استمرار ظهورات اشاره ).  ۹۸، صاقتدارات." (خطاب فرمودم
کلّ حین به اذن طاهره توجّه نماید ندای اوّل الهی را در ... اگر نفسی : "فرمایند می

ندای الهی الزال مرتفع، ولکن آذان ممنوع و اشراق انوار نیّر .  نماید اصغا می
 )۸۵–۸۴، صصاقتدارات." (آفاق ظاهر، ولکن ابصار محجوب

گاه اشاره به وحدت مظاهر مقدّسه بنابر مضمون کلّی لوح، همراه با درج یا نقل به 
از جمله .  انجیل، استمضمون عباراتی از کتب مقدّسۀ قبل، خصوصاً تورات و 

 :اشارات مبارک به بیانات یحیی تعمید دهنده
آید و پیش از من  این است آن جمال موعود که فرموده بعد از من می

های  او بود آن ندآء که مابین آسمان و زمین بلند شد که مقام.  است
و همان ندا بود .  الهی را درست نمائید و تعمیر کنید، یعنی قلوب را

 زکریا قبل از روح فرمود من آواز آن کسم که در بیابان ندا که ابن
 ).۹۶، صاقتدارت(کند که راه خداوند را درست کنید  می

، یوحنا )۳:۳(، لوقا )۳:۳(، متی )۳:۱(بیان مبارک به مضامین انجیل مرقس 
: فرمایند در موضعی دیگر از لوح می.  اشاره دارد) ۳:۴۰(، و نیز اشعیا )۲۳:۱(
اینست .  لبه از کلمۀ الهیّه در ناله و حنینند، ولکن بریّه در غفلت عظیماحجار ُص"

که در کتب الهیّه از قبل نازل که از احجار انهار جاری، ولکن از قلوب اشرار اثری 
، که این بیان مبارک به آیات مختلف از کتاب عهد عتیق، )۸۳، صاقتدارات" (نه

 از سورۀ بقره داللت ۷۴و نیز قرآن، آیۀ ؛ )۱۶:۴۶(، اِرمیا )۱۵:۸(یعنی سفر تثنیه 
 .دارد

 بودن حقایق ادیان نسبی
توان  ترین مضامین این لوح مبارک بیاناتی است که می ترین و پیچیده از عمیق

بودن   در تصریح بر نسبیتصوّر نمود از منابع اصلیۀ حضرت ولی عزیز امراللّه
  برای ۱۵.هل بهاء بوده استای اساسی از اعتقادات ا ادیان به عنوان جنبهحقایق 

 که در عین حال بر معنی علم و عرفان حقیقی داللت –مثال در بیان مبارک ذیل 
 : فرمایند  می–دارد 

اند و نفوسی که در ادنی رتبه  نفوسی که به ذروۀ عرفان ارتقاء نموده
 اند عنداللّه در یک مقام قائم، چه که شرافت علم و عرفان بما هو  مانده
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اگر منتهی به حق و قبول او شود محبوب، واالّ .  رفان نبودهعلم و ع
مثًال لو یقول .  کلّ الفاظ در آن ساحت در رتبۀ واحده مذکور.  مردود

اگرچه بر حسب ظاهر تنزیه الهی از .  ولدت کقوله لم یلد و لم یولد
شبه و مثل و نظیر منتهی، مقام عرفان انام است، چنانچه بین ناس هم 

علٰى و ارفع است، ولکن این امتیاز هم نظر به قبول حقّ این مقام ا
است، و به ارادۀ او محقّق شده، چنانچه در کور فرقان و بیان مشیّت 
الهیّه به تنزیه صرف و تقدیس بحت تعلّق گرفته، لذا در افئدۀ عباد 
تجلّیات این بیانات ثابت و ظاهر، واّال آن بحر قدم از جمیع این 

نظر .  س و ساحت اقدس از جمیع این بیانات منزّهکلمات محدّثه مقدّ
باید به اصل امر الهی باشد، نه به علّو و دنوّ مراتب عرفان لفظیّه که 

 ). ۸۹ و ۸۸، صص اقتدارات(بین بریّه محقّق شده 

 حیات فردی انسان
نگاه جمال ابهٰى به زندگی در این عالم، و نیز به موضوع شهادت، بسیار 

بجاست که این مقال را با بیان مبارک در این .  بخش است اییبیدارکُننده و بین
 : فرمایند می.  باره به پایان بریم

بگو ای بندگان در هر صورت مقتول و مذبوحید، چه به سیوف امراض و چه به 
در این صورت، اگر به شمشیرهای مشرکان در سبیل محبوب .  سیوف اهل اعراض

این ثمر .  ده، چه که دیه نفس محبوب استعالمیان کشته شوید احّب و احّق بو
 ).۹۸ و ۹۷، صص اقتدارات(مرغوب را فراموش مکنید و از دست مدهید 
 ها یادداشت

" جناب ف اعظم"بنابر فرمایش استاد بزرگوار دکتر محمّد افنان، مقصود از . ۱
شیخ حسن زنوزی در کربالست، " شیخ حسن ک،"جناب فتحعلی اردستانی ، و از 

نگارنده از آقای . ام اقامت جمال قدم در ادرنه، هنوز در قید حیات بودندکه در ای
های  دکتر افنان متشکّر است که این اطّالعات و نیز اطّالعات راجع به چاپ

 .مختلف این لوح را در اختیار وی نهادند
یا مجموعۀ گفتار حضرت مسیح در ادامۀ " وعظ"شرح بیشتر در بارۀ این دو . ۲

 .مدمقال خواهد آ
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در اینجا از مفاهیم مذکور در لوح مبارک عامدانه با عبارات مذکور در الواح و . ۳
امراللّه یاد شده است تا هم کام جان از  های مرکز میثاق و آثار حضرت ولی خطاب

دریافت و تذکار رابطۀ بین آثار مظهر امرالله و مبیّنین آیات او شیرین گردد، و هم 
 مبیّن از متن آثار مظهر امر تعالیم مبارکه را استخراج گر آن باشد که چگونه روشن
باشد که این روش پاسخی باشد بر شبهۀ ناروای بعضی از معاندین امر .  نماید می

 .که تعالیم مبارکه بعضاَ وضع مبیّن آیات است و نه منزل آن
)  ۱۰۵ تا ۷۸، صص اقتدارات(در این مقاله از این پس لوح اصلی مورد بررسی . ۴
) ۹۵ تا ۹۱، صص اقتدارات(و از لوح نقل شده در آن " لوح اصلی مادر،" عنوان با

 .شود یاد می" لوح قسیس"با عنوان 
این تعبیر به خصوص از این حیث بدیع است که به کلّی متفاوت است با تعبیر . ۵

باختن حضرت مسیح به عنوان فِدیه برای جبران گناه نوع  متداول مسیحیان از جان
 . پروردگار با نوع انسان(reconciliation)آشتی انسان و 

اشارات مبارک راجع است به مضمون اناجیل در خصوص شفا دادن حضرت . ۶
 .مسیح ابرص را

در اصطالح انگلیسی » طوبی«یا » خوشا بحال«انجیل حامل مفهوم  عبارات . ۷
Beatitudes ارسی به یا در ف" خواستن فرخندگی"شوند، که می تواند به  خوانده می

بودن هر دو  به سبب نامأنوس.  ترجمه شود" طلبیدن برکت"عربی آمیخته ما به 
ترجمه در این متن هر بار اشاره به این مفهوم الزم آمده تکرار اصل عبارات ترجیح 

 .داده شده است
گاهی بیشتر از مقایسۀ این دو . ۸  :به منابع زیر مراجعه فرمایید" وعظ،"برای آ

Stephen L. Harris, Understanding the Bible, 3rd ed. Toronto: Mayfield 
Publishing Company, 1992, pages 300-302, 310, 314. 

Bart D. Ehrman,  The New Testament: A Historical Introduction to the 
Early Christian Writings. 2nd edition. New York: Oxford University Press, 

2000. PP 101, 121-128.   
در انجیل متّی حضرت مسیح به عنوان حضرت موسی تازه ) ارمن(بنابه منبع اخیر 

، ۱۳، ۱۰، ۷ تا ۵های  فصل(حتی تعالیم او در پنج دسته از مطالب . شود مطرح می
وعظ "خصایص .  شود تا یادآور اسفار خمسه باشد طرح می) ۲۷ تا ۲۳ و ۱۸

 انجیل لوقا امّا حضرت مسیح را .  بررسی نمودتوان از این دیدگاه  را می"جبل
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فقیر و گرسنه و (بخش همۀ آدمیان  ، و نجات)یهود(شده از قوم خود  پیامبری رانده
 .گویای این ویژگی هاست" وعظ دشت"سازد، و  مطرح می) تشنه و امثال آنها

، که ۱۹۹۵ فوریه ۱۰اعظم به تاریخ  رجوع فرمایید به نامه داراالنشاء بیت العدل. ۹
نسخۀ الکترونیکی این نامه در .  انتشار یافت" تحقیق و تتبع"به ضمیمۀ مجموعۀ 

 :آدرس ذیل قابل دسترسی است
cover#All=language&scholarship_compilation=file?5php.file/com.library-bahai://http 

مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران، : ، تهران)۱۹۵۷–۱۹۵۲(توقیعات مبارکه . ۱۰
 .۲۹ بدیع، ص۱۱۹
 صفحۀ ندا به اهل عالم، در این مورد مراجعه فرمایید به بیان مبارک مندرج در. ۱۱

 :  ، و نیز۵۵
Shoghi Effendi, World Order of Bahá’u’lláh, Wilmette, IL: Bahá’í 

Publishing Trust, 1991, page 44.   
توصیف کلمةالله "در این باره مراجعه فرمایید به مقاله آقای دکتر ایرج ایمن، . ۱۲

 ۲۰۰۰عصر جدید،  :دارمشتات دفتر سوّم؛ ،سفینه عرفان، "در آثار قلم اعلٰى
 .۷۶–۴۶میالدی، صص

 حضرت عبدالبهاء مندرج در در این مورد مراجعه فرمایید به لوح مبارک. ۱۳
 .۲۶۱، ص۲مکاتیب، ج

را میتوان " اند، علوم ظاهره قنطرۀ حقیقت"بیان مبارک حضرت عبدالبهاء را که . ۱۴
رجوع فرمایید به .  تبیین و گسترشی از همین گونه بیانات جمال ابهٰى دانست

 .۱، جعبدالبهاء منتخبات مکاتیب از ۱۰۷صفحۀ 
فرمایند تحصیالت  عدل اعظم است آنجا که میال همین معنی مورد نظر بیت

دانشگاهی اسباب حصول بصیرت قابل توجّه در معانی آثار مبارکه را فراهم 
 از مجموعۀ تحقیق و تتبع که در آدرس ۵۰رجوع فرمایید به بخش شمارۀ .  آورد می

 :ذیل قابل دسترسی است
All=language&scholarship_compilation=file?5php.file/com.library-bahai://http  
 و ۱، صص  ندا به اهل عالم، و۷۷، ص نظم جهانی بهائیمراجعه فرمایید به. ۱۵
۲۲. 
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  صلح اصغر و صلح اعظم

 
 علی نخجوانی

 
کنیم که به قلم  ه به زبان انگلیسی مالحظه میدر آثار مبارک حضرت ولی امرالّل

ز اوضاع کنونی جهان بیان امعجز شیم مبارک توصیف و تحلیل جامعی را 
تواند به خوبی مجسّم کند که به چه علّت در امور  خواننده می.  فرمایند می

گیری  اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی جهان تحوّالت چشم
اکنون در حال تحوّل است و این تحوّالت به چه هدفی نوع  صورت گرفته و هم
کند و هیأت اجتماعیه چه مراحلی را باید طی کند و نتیجه و  بشر را نزدیک می

 .ثمرۀ این تحوّالت نوع انسان را مآالً به چه مقامی هدایت خواهد کرد
مانی ظاهر طبق آثار حضرت بهاءاللّه پیغمبران و مظاهر مقدّسۀ الهیه در هر دور و ز

دهند، و  شوند نوع بشر را به مراتب باالتری از ترقیات مادی و روحانی سوق می
این ترقیات، هرچند مثبت است، ولی الزمۀ این تحوّالت ویرانی ارکان تمدّن سابق 

طور که آفتاب از  همان.  ها مدنیّت جدید الهی استقرار یابد است تا بر این خرابی
نماید و سبب  های هولناکی ایجاد می کند و سیل وب میها را ذ های کوه طرفی برف

شود، ولی از طرف دیگر همین آفتاب  ها و اهالی شهرها و دهات می ویرانی آبادی
پس میتوان .  حرارت و نوری دارد که موجب رشد نباتات و جمیع ممکنات است

 ظهور گفت که در این زمانه که شمس حقیقت از افق امر جمال اقدس ابهٰى
وده این دو حرکت یا دو جریان بالطبع باید در سطوح مختلف جهان نمایان فرم

 ، و هم آثار سازندگی، که منفی است،باشد، یعنی در سطح جهانی آثار فروپاشی
 .  شود  دیده می،که مثبت است

: اند فروپاشی جهان و جهانیان را حضرت بهاءاللّه به این عبارت توضیح فرموده
منتخباتی از آثار (» .مع شود و بساط دیگر گسترده گرددزود است بساط عالم ج«

 ) ۱۳، صفحۀ حضرت بهاءاللّه
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هنگام فنای «فرمایند  بیانات دیگری نیز از قلم حضرت بهاءاللّه زیارت شده که می
از دو «فرمایند  و نیز می).  ۱۶۶، صفحۀ ظهور عدل الهٰى(» .عالم و اهل آن رسید

از ).  ۳۹، صفحۀ قد ظهر یوم المیعاد(»  علماءامراء و: طایفه عزّت برداشته شد
حال ارض «فرمایند  کنیم که می همین قلم مبارک حضرت بهاءاللّه نیز زیارت می

حامله مشهود، زود است که اثمار منیعه و اشجار باسقه و اوراد محبوبه و نعمای 
 ).۴۳۳، صفحۀ قرن بدیع(» جنیّه مشاهده شود

فرمایند  ارکۀ خود به این دو جریان اشاره نموده میحضرت عبدالبهاء نیز در آثار مب
» تر شود و بدتر گردد این امراض مزمنه شفا نیابد، بلکه روز به روز سخت«
همچنین در بارۀ اثر مثبت این ).  ۶۸، صفحۀ ۳، جلد مکاتیب حضرت عبدالبهاء(

» .عالم انسانی منقلب شود و فیوضات رحمانی رخ بگشاید«فرمایند  تحوّالت می
 ) ۲۷۲، صفحۀ ۱، جلد منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء(

اثر منفی این تحوّالت انحطاط و ویرانی و هرج و مرج در هیأت اجتماعیه است، 
مطابق .  و اثر مثبت پیشرفت و توسعۀ دائرۀ امراللّه در روی سطح زمین است

 در ٰىاعلیان منبعث از اظهار امر حضرت بیانات صریحۀ مبارکه آغاز این دو جر
 . میالدی است۱۸۴۴ هجری و یا ۱۲۶۰شیراز در سنۀ 
 در قرآن بیاناتی مذکور است که دال بر همین دو جریان یوم م و ههم در انجیل
و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید «خوانیم  مثالً در انجیل می.  موعود است

در قرآن همچنین ).  ۱، آیۀ ۲۱باب (» چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت
در قرآن ).  ۴۸، آیۀ )۱۴(سورۀ ابراهیم (» تُبَدَّلُ االَٔرُْض غَيْرَ االَٔرِْض«فرمایند  می

مضمونش این است که روزی خواهد آمد که ارض همان ارض نخواهد بود و 
صود از قواضح است که در این جا م.  همچنین سموات تبدیل و تغییر خواهد کرد

ان است، و مقصود از سموات، همان طوری ارض مدنیّت ظاهری و صوری این جه
 .  فرمایند، مقصود سماء ادیان است که در کتاب مستطاب ایقان می

طور توصیف  در آثار حضرت ولی امراللّه به انگلیسی، این دو جریان را این
 : فرمایند می

جریانی مرکّب از دو نیروی متّضاد سرگرم تغییر و تبدیل وضع کنونی «
 ی که هر یک از این دو نیرو با شتابی فزاینده مسیری جهان است، در حال
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این دو نیرو، یکی سازنده و .  کند مخالف با مسیر نیروی دیگر را طی می
 دهنده است و دیگری  الفت

آن یک در مسیر مداومش تدریجًا سبب ظهور .  کننده مخرّب و متالشی
مسیر و مقصد کردن جهانی است که   برای ادارهٰىظامی گردد که نمونۀ اعلن

بخش و مخرّبش با  دنیای آشفتۀ امروز ماست، و این یک در مسیر تجزّی
شدّتی روز افزان هر سدّ و مانعی را در راه وصول بشر به هدف مقدّر در هم 

آن سیر سازنده با آئین نوزاد حضرت بهاءاللّه وابسته است و .  شکند می
سیس خواهد کرد، و آرائی است که بزودی امر بهائی تأ طلیعۀ نظم جهان

بالعکس این نیروی مخرّب که نمایندۀ آن سیر دیگر است وابسته به مدنیّتی 
است که از اجابت مقتضیات زمانه اعراض نموده و بالنتیجه به کابوس 

، نظم جهانی حضرت بهاءاللّه(» .هرج و مرج و انحطاط دچار شده است
 ) ۱۱صفحۀ 

فرمایند که آن  حرکت ثالثی اشاره میدر آثار حضرت ولی امراللّه به یک سیر و 
عبارت از تحوّالت مثبت جهانی است که خارج از دائرۀ امر الهی در حال تحقّق 

های این جریان ثالث چون بطور غیرمستقیم منبعث از نیروی  است و فعّالیّت
بیان مبارک در .  بخش آئین الهی است با روح تعالیم مبارکه هماهنگی دارد حیات

میتوان در مساعی معقول و ... آثار اوّلیّۀ آن را «وضوع از این قرار است بارۀ این م
... سنجیده و شروع مجهوداتی مشاهده کرد که پیروان رسمی امر حضرت بهاءاللّه 

دارند، و تجّلیات  به منظور تأسیس ملکوت الهی بر بسیط زمین مبذول می
 و اتّحادی که خود بخود غیرمستقیمش را نیز میتوان در ترویج تدریجی روح اخوّت

نظم (» .از میان آشفتگی جامعۀ از هم گسیختۀ کنونی برخاسته مالحظه نمود
 ) ۶۱، صفحۀ جهانی بهائی

 ۱۹۲۰المللی اوّل، در بحبوحۀ مشکالت عمومی جهانی، در سال  بعد از جنگ بین
این جامعۀ ملل هرچند مشکالت زیادی داشت، ولی از .   تأسیس شدجامعۀ ملل

ظر تاریخ سیاسی جهان، در واقع اوّلین قدم مهمّ، که هماهنگی کامل با ن نقطه
در این مقام حضرت ولی امراللّه .  تعالیم حضرت بهاءاللّه داشت، برداشته شد

 اوّلین بار در تاریخ بشر بود که نظام امنیّت جمعی که حضرت بهاءاللّه «فرمایند  می
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الم فرموده به مرحلۀ بحث و بینی و حضرت عبدالبهاء به صورت قطعی اع پیش
همچنین حضرت ولی امراللّه )  ۱۴۴، صفحۀ نظم جهانی بهائی(» .آزمایش درآمد

عدۀ بیشتری از ... در جهان روحی جدید دمید «فرمایند که قوۀ آسمانی  می
شمارند، بلکه آن را الزم و  الوصول می ها آن وحدت را ممکننخردمندان جهان نه ت

نظم (» .بینند که امروز در جهان به کار افتاده است مینتیجۀ عوامل و قوائی 
 ) ۶۷، صفحۀ جهانی بهائی

 به سازمان ملل متّحد تبدیل ۱۹۴۵بعد از جنگ جهانی دوّم جامعۀ ملل در سال 
البته .  بیش از نیم قرن است که این سازمان در حال رشد و تکامل است.  گردید

یل تعیّن تعداد اعضای شورای نواقص و مشکالت زیادی داشته و دارد، از قب
بینی حضرت   چه خواهد شد؟  ولی طبق پیشveto وتوامنیّت، و اینکه حق 

بهاءاللّه این مؤسّسه باید سیر تکاملی خود را طی کند تا نهایًة به مرحلۀ بلوغ برسد 
.  و مرحلۀ بلوغش همانا تأسیس صلح اصغر مورد نظر مبارک حضرت بهاءاللّه است

لما نبذتم الصلح االکبر «: فرمایند  خطاب به سالطین و امراء میحضرت بهاءاللّه
عن ورائکم تمسکوا بهذا الصلح االصغر لعل به تصلح امورکم و الذین فی ظلکم 

، که مضمون فارسی آن این است )۶۴، صفحۀ ۱، جلد ٰىآثار قلم اعل (»علی قدرٍ
اصغر تمسّک که اگر صلح اکبر را به پشت گوش انداختید الاقل به این صلح 

جوئید، تا شاید امور شما و امور نفوسی که در ظلّ شما هستند قدری اصالح 
 .پذیرد

این صلح اصغر صلحی است که صرفًا مبتنی بر موازین و مصالح سیاسی است، 
ای البته رعایت خواهد  یعنی هرچند در اساسنامۀ آیندۀ آن اصول اخالقی تا اندازه

مثالً، .  بت اصول روحانی امر الهی خواهد بودشد، ولی بطور قطع محروم از موه
بودن حقوق انسان، و همچنین عقاید فردی و یا جمعی  صلح اصغر هرچند یکسان

افراد بشر را البته منظور خواهد داشت، ولی رعایت حقوق بشر، که امری است 
صوری و قانونی، با لزوم ترک حقیقی تعصّبات دینی و نژادی، که کیفیّتی است 

 .و وجدانی، البته فرق فراوان داردعاطفی 
هفت باری، در اواخر قرن بیستم بین یاران بحثی به وجود آمد که چون در لوح 

 فرمایند و تصریح شده که  ، یعنی در ظلّ شمع پنجم، ذکر وحدت وطنی میشمع
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، جلد مکاتیب(» در این قرن این اتّحاد و یگانگی نیز به نهایت قوّت ظاهر شود«
.   لذا صلح اضغر باید در آخر همین قرن بیستم کامًال تحقّق یابد)۳۵۸، صفحۀ ۱

 ۱۹۴۶این استنباط با بیان صریح حضرت ولی امراللّه در توقیع مبارک مورّخۀ 
فرمایند  خطاب به یکی از یاران غرب منافات دارد، زیرا در آن توقیع صریحاً می

 ). ۴۳۵، صفحۀ Lights of Guidance(که میقات معیّن صلح اصغر نامعلوم است 
اگر درست در بیان مبارک حضرت عبدالبهاء در بارۀ وحدت وطنی دقّت نمائیم 

فرمایند که در  شود که مقصود مبارک صلح اصغر نیست، همین قدر می معلوم می
جمیع ملل عاقبت خود را اهل وطن «ظلّ این شمع پنجم و در طی قرن بیستم 

کرۀ ارض را وطن واحد شمردن ).  ۳۵۸، صفحۀ ۱، جلد مکاتیب(» واحد شمرند
بدون شک میتوان گفت که مقصود .  با تأسیس صلح اصغر البته تفاوت دارد

مبارک این است که در طی قرن بیستم اکتشافات علمی از یک طرف و روابط 
اقتصادی از طرف دیگر برای اهل عالم ثابت خواهد کرد که این کرۀ ارض یک 

الخصوص وقتی که   تحقّق یافت، علیوطن است، چنانچه این حالت کامًال
ها  های خود گرفتند و این عکس فضانوردان عکس زیبای کرۀ ارض را با دوربین

 .در جمیع جرائد دنیا منتشر شد
اند  اما صلح اکبر را حضرت بهاءاللّه در لوح مقصود چنین توصیف فرموده

 همه بار یک سراپردۀ یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید،«
 لّاگر ملوک و سالطین که مظاهر اقتدار حقّ ج... دارید و برگ یک شاخسار 

جالله اند همّت نمایند و بما ینتفع به من علی االرض قیام فرمایند، عالم را آفتاب 
البد بر این است که مجمع بزرگی در ارض برپا ... عدل اخذ نماید و منوّر سازد 
این است ...  مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمایند شود و ملوک و سالطین در آن

ای از الواح جمال اقدس  مجموعه(» سایش دولت و رعیت و مملکتآسبب 
 ).  ۹۹ و ۹۸، صفحات ابهٰى

در چنین «اند  حضرت ولی امراللّه در وصف این صلح اکبر چنین مرقوم فرموده
  سرمایه و کار .جامعۀ جهانی جمیع موانع اقتصادی به کلّی از میان خواهد رفت

تعصّبات و منازعات مذهبی به .  عواملی الزم و ملزوم یکدیگر به شمار خواهد آمد
 یک مجموعه .  های نژادی تا ابد خاموش خواهد شد کلّی فراموش و آتش عداوت
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المللی است  المللی که محصول مشاورات نمایندگان پارلمان بین از قوانین بین
ایش واحدهای نیروی اتّحادیّۀ جهانی خواهند تدوین خواهد گشت که ضامن اجر

دوستی و  آور به یک جهان پرستی کاذب و جنگ و باالخره یک وطن.  بود
اینهاست رئوس کلّی و برجستۀ نظمی که حضرت .  دوستی تبدیل خواهد شد ع نو

 ثمرۀ عصری است که به تدریج رو به بینی و تدبیر فرموده و اعلٰى بهاءاللّه پیش
 ). ۵۶، صفحۀ نظم جهانی بهائی(»  استبلوغ نهاده

باید در این بیان مبارک دقّت نمائیم، زیرا در ذکر تعصّبات دینی و نژادی 
فرمایند که در مرحلۀ صلح اکبر بساط تعصّبات و منازعات مذهبی و دینی و  می

های نژادی و جنسی به کلّی پیچیده خواهد شد و در اینجاست که  همچنین عداوت
 میتوانیم به این نتیجه برسیم که متأسفانه در ظلّ صلح اصغر به کمال وضوح

یابد، ولی در ظلّ صلح  تعصّبات دینی و نژادی در قلوب و ارواح مردم خاتمه نمی
اکبر چون تعالیم الهی در مؤسّسات صلح اصغر بدون شبهه نفوذ و رسوخ خواهد 

این امراض روانی ماند و  کرد، لذا مجالی برای تعصّبات دینی و نژادی باقی نمی
 . به برکت داروی ملکوتی الهی مرتفع و زائل خواهد شد

حضرت ولی امراللّه تعریف .  حال باید بحثی در بارۀ صلح اعظم مطرح نمائیم
 :فرمایند ذیل را بیان می

اما صلح اعظم، به نحوی که حضرت بهاءاللّه مقرّر فرموده، صلحی است که «
های روحانی و معنوی بر جهان غلبه  یابد که جنبهعمًال باید متعاقب زمانی تحقّق 

یافته باشد، یعنی زمانی که جمیع نژادها و مذاهب و طبقات و ملل در هم ادغام 
شده باشند، و چنین صلحی بر هیچ اساسی مرتفع نگردد و هیچ دستگاهی آن را 

م و و آن احکا.  حفظ نتواند مگر آنکه بر پایۀ احکام و قوانین الهی استوار باشد
تعالیم در نظم جهانی بدیعی که به نام مقدّس حضرت بهاءاللّه منسوب است 

حضرت بهاءاللّه در هفتاد سال قبل در لوحی خطاب به ملکه . مذکور و مکتوب
و الذی جعله اللّه الدریاق االعظم و السبب االتم : "فرمایند ویکتوریا چنین می

 شریعٍة واحدة هذا الیمکن ابدًا االرض علی امرٍ واحد و لصحته هو اتحاد من علی
".  اال بطبیب حاذق کامل مؤید لعمری هذا لهوالحق و ما بعده اال الضالل المبین

 فرمایند چیزی که خداوند  مضمون بیان مبارک به فارسی تقریباً چنین است که می
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ترین وسیلۀ بهبود جهان دردمند مقرّر فرموده همانا اتّحاد  بهترین نوشدار و کامل
ل زمین بر امر واحد و آئین واحد است، و این مهّم امکان نیابد مگر بدست اه

پزشکی دانا و کامل و مؤیّد و قسم به خدا که این حقّ است و بعد از حقّ جز 
و نیز در لوحی ).  ۱۰۰، صفحۀ نظم جهانی بهائی(گمراهی محض راهی نیست 

نیست مهرب و .  ث شوندالیوم الیق آنکه کلّ به اسم اعظم متشبّ«فرمایند  دیگر می
 )۱۰۱، صفحۀ نظم جهانی بهائی(» .مفرّی جز او که ناس را متّحد نمایند

اند در تعریف و توصیف خصوصیاتی که  حضرت ولی امراللّه شرح مبسوطی داده
در این مقام چند فقره .  در نتیجۀ استقرار صلح اعظم در جهان چهره خواهد گشود

 : کنیم از آن بیانات را نقل می
در چنین جامعۀ جهانی علم و دین، یعنی دو نیروی بسیار توانای بشر با هم آشتی «

هم فقر وفاقه و هم ... آهنگ شوند  پذیرند و همکاری نمایند و در پیشرفتشان هم
های  العاده از بین برود و نیروهای عظیمی که در راه جنگ مالکیّت و ثروت فوق

پس معطوف به اهداف الیقی از قبیل رود از آن  اقتصادی و سیاسی به هدر می
توسعۀ اختراعات و ترقیات فنی و ازدیاد تولیدات و محصوالت بشری و ازالۀ 

به معنی تیز [امراض و توسعۀ تحقیقات علمی و باال بردن سطح صحت و تشحیذ 
مندی از منابع بکر و ناشناختۀ کرۀ  و اعتالء مغز و فکر بشری و بهره] کردن است

ای که حیات فکری و اخالقی  مر انسان گردد و به ترویج هر وسیلهزمین و درازی ع
 .و روحانی نوع انسان را تقویت کند پردازد

ای یک نظام فدرالی جهانی برقرار گردد که بر جمیع بالد  در چنان جامعه«
های عالیۀ  حکومت نماید و فرمانروای بالمنازع منابع بسیار عظیمش باشد و مرام

ر گیرد و طلسم جنگ و بدبختی را بشکند و به استفاده از شرق و غرب را در ب
در چنان نظامی زور خادم عدل و داد .  جمیع منابع موجود در زمین راغب باشد

.  شود و بقایش متّکی باشد بر شناسائی خداوند یگانه و پیروی از یک دین عمومی
 حیات بخش اینست هدف و مقصدی که نوع انسان ناگزیر بر اثر نیروهای وحدت

 )۱۶۷ و ۱۶۶، صفحات نظم جهانی بهائی(» .بسویش روان است
حضرت عبدالبهاء نیز در بارۀ این صلح اعظم جهانی در مفاوضات چنین 

 :فرمایند می
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آن علم الهی درآیند « و ملّت واحده گردند و ضدّیّت ... جمیع ملل و قبائل در ظلّ 
 وطنیه از میان برخیزد، کلّ دین دینیه و مذهبیه و مباینت جنسیه و نوعیه و اختالفات

واحد و مذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد شوند و در وطن واحد که کرۀ 
 ) ۱۶۷، صفحۀ نظم جهانی بهائی(» .ارض است ساکن گردند

کنیم که در ظلّ صلح اعظم کلیۀ اصول و احکام الهی که در کتاب  پس مالحظه می
.  ه رسمًا و قانوناً اجرا خواهد شدمستطاب اقدس و سائر الواح مبارکه نازل شد

این صلح فقط برای استحکام اساس اتّحاد سیاسی و یا حتی صرفًا برای تأیید و 
ها و  تقویت روح اخوّت و اصول مهمّۀ ترک تعصّبات نژادی و عداوت

های مذهبی نیست، بل این نوع رفع تعصّبات از نمودارهای صلح اکبر  خصومت
م سبب خواهد شد که دامنه و نفوذ تعالیم الهی است، در صورتی که صلح اعظ

تر خواهد بود،  تر و کیفیّت و رسوخش در جهان و جهانیان شدیدتر و کامل وسیع
زیرا در ظلّ این صلح عظیم اعظم کلّ دین واحد و مذهب واحد و جنس واحد و 

طور نتیجه بگیریم که نوع بشر  توانیم این از این بحث می.  قوم واحد خواهند شد
 .صلح اصغر و صلح اکبر و صلح اعظم: سه مرحله در پیش دارد

صلح اصغر، چنانچه قبالً تشریح شد، صلحی است که ملل عالم به همّت خود 
المللی  و این صلح را آخرین و یگانه راه حل مشکالت بین.  تشکیل خواهند داد

دن سیاسی خود تشخیص خواهند داد و میتوان گفت که این پدیده عبارت از رسی
به مرحلۀ رشد سازمان ملل متّحد کنونی خواهد بود که در نتیجۀ شدّت و حدّت 
مصائب و صدمات وارده بر دول و ملل عالم و دگرگونی اوضاع جهان بوجود 

های عالم داوطلبانه، و اگر الزم باشد باالجبار، در  و جمیع حکومت.  خواهد آمد
نمایند که جز تشکیل  حظه میظلّ این وحدت سیاسی قرار خواهند گرفت، زیرا مال
و این حکومت صالحیت .  یک حکومت رسمی جهانی چارۀ دیگر وجود ندارد

های ملّی را عادالنه  آن را خواهد داشت که اختیارات مطلقۀ کنونی حکومت
 .المللی قرار گیرد الشعاع مصالح بین محدود سازد تا مصالح ملّی تحت

و مرحلۀ بعدی صلح اصغر است و صلح اکبر صلحی است که مقدمۀ صلح اعظم 
این صلح طبق نقشۀ کلیۀ ملکوتی و تصرّفات ید غیبی الهی بوجود خواهد آمد و 

 همانطور که از بیان مبارک مالحظه کردیم این صلح عبارت از نظمی است که 
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المللی بهائی در  فرمایند، زیرا در آن زمان مؤسّسات بین حضرت بهاءاللّه تدبیر می
اهند داشت که بتوانند تصمیمات حکومت جهانی و جمیع مقامی قرار خو

متفرعاتش را هدایت نمایند و با روح تعالیم بهائی که مبتنی بر وحدت عالم 
 . آهنگی بخشند انسانی است هم

و اما صلح اعظم صلح نهائی موعود جمیع ملل و امم است، صلحی است که جمیع 
این صلح هم عوامل دنیوی .  است شئونات آن مستمدّ از تعالیم جمال اقدس ابهٰى

و تشکیالتی و هم اصول محکمۀ معنوی و ملکوتی را دارا خواهد بود، تا عناصر 
آمیخته شده و یک پارچه شوند  ناسوتی و حقایق روحانی بتوانند با یکدیگر کامًال 

آرا مؤسّس مدنیت الشرقیه و  انگیز نمایند، زیرا این نظم جهان و جلوۀ حیرت
 . بود که موعود جمیع امم و ادیان بوده و هستالغربیه خواهد

دانیم محافل محلی و ملّی نظم اداری بهائی، در تمشیت امور  همانطور که همه می
روحانی و اداری، هر یک در حوزۀ خود دارای سه قوۀ مقننه و اجرائیه و قضائیه 

بر حسب گانه  میتوانیم به خوبی تصوّر کنیم و بیاندیشیم که این قوای سه.  هستند
العدل اعظم در آینده از یکدیگر جدا خواهند شد، بطوری که  هدایت و دستور بیت

محافل روحانی، که بعداً به بیوت عدل محلی و مّلی مبدّل خواهند شد، مرجع و 
آن بیوت عدل محلی و ملّی ، طبق  مرکز قوۀ مقننه یا تشریعیه گردند، و در ظلّ 

، دو شعبۀ دیگر، که یکی رکن اجرائی و ایندالعدل اعظم معیُن بفرم اصولی که بیت
این تفکیک قوا .  دیگری رکن قضائی است، با متفرعات مختصۀ خود بوجود آیند

 . المللی نیز تحقّق خواهد یافت البد در سطح بین
های عُرفی جهان در این است  یکی از امتیازات نظم بدیع الهی در مقایسه با نظام

ؤسّسات امری قوۀ تشریعیه است، یعنی بیوت عدل که در امر الهی محور مرکزی م
های عُرفی قدرت محور مرکزی در دست قوۀ  است، در صورتی که در سازمان

 . اجرائیه است
 و ۵۶، صفحات نظم جهانی بهائی(باید به یادآوریم که هیکل مبارک در دو توقیع 

بارۀ توضیحاتی جداگانه در )  در این مقاله۶ و ۵رجوع شود به صفحات . ۱۵۱
گانۀ نظام صلح اکبر، اوّل  در شرح این قوای سه.  اند صلح اکبر و صلح اعظم داده

 قوۀ اجرائیه معیّن شده، ولی، در مورد صلح اعظم، در مقام اوّل قوۀ مقننه یا 
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تشریعیه قرار گرفته و همانطور که در باال ذکر شد قوۀ تشریعیه در امر مبارک عبارت 
  .محلی، چه ملّی، و چه عمومیاز بیوت عدل الهی است، چه 

در بارۀ اهمّیّت و لزوم تحقّق صلح اصغر حضرت ولی امراللّه این بیان را در یکی 
اند و با نقل این بیان جامع و مؤثّر مطلب خود را به  از توقیعات مبارکه ذکر فرموده

 :رسانیم پایان می
به هیجان و عصر شیرخوارگی و کودکی بشر به سر رسیده و عالم انسانی حال «

ترین دورۀ تکاملش، یعنی دورۀ بلوغش، مالزمت  التهابی دچار است که با سخت
اش به حدّ اعلی رسیده، به تدریج  ای که غرور جوانی و سرکشی دوره.  دارد

کند و آرامش و معقولیت و متانت که مخصوص دورۀ بلوغ است به  فروکش می
شود به  رسد و قادر می کمال میسپس نوع بشر به مرحلۀ رشد و .  نشیند جایش می

 .اش وابسته به آن است قوا و فعّالیّتی فائز شود که ترقیات نهائی
ای است که حال جامعۀ انسان رو به آن روان  ترین مرحله اتّحاد اهل عالم درخشان

اتّحاد خانواده، اتّحاد دولت شهر و اتّحاد ملّی مراحلی است که بشر آن را .  است
قیّت پشت سر گذاشته است و امروز اتّحاد جهان است که هدف و پیموده و با موفّ

سازی سپری گردیده و هرج و مرجی که از  دوران ملّت.  مقصد بشر سرگردان است
.  شود های ملّی مختلف ناشی شده به اعلی درجۀ خود نزدیک می ایجاد دولت

 و وحدت و رسد باید خود را از شّر این بُت برهاند لهذا جهانی که به بلوغ می
یگانگی جمیع روابط انسانی را قبول کند و یکباره دستگاهی را به راه اندازد که 

، صفحات نظم جهانی بهائی(» .این اصل اصیل وحدت را در آن تجسّم بخشد
  )۱۶۴ و ۱۶۳
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   بهائي مباركةمفهوم عدل در آثار

 
 شاپور راسخ

 
 مقّدمه

های مختلف معارف بشری  عدل یا عدالت از جمله مقوالتی است که در رشته
مورد بحث و بررسی قرار گرفته، از علم کالم و فلسفه گرفته تا علوم اجتماعی، 

از جمله خصوصیات طرح این مقوله در .  حقوق، اخالق، علم سیاست و اقتصاد
ترین معانیش مورد توجّه  ترین و وسیع آثار بهائی این است که اوالً عدل در جامع

 استقرار عدل در این کرۀ خاکی به عنوان یکی از اهداف اصلی ثانیاً،.  قرار گرفته
 .دیانت بهائی ارائه شده است

آثار قلم اهمّیّت قضیۀ عدل چنان است که حضرت بهاءاللّه لوحی تام را که در 
 مندرج شده به آن اختصاص داده و نامش ۵۶۹–۵۵۸ جلد دوّم، صفحات ،اعلٰى

هذا لوح فیه بعث اللّه : "شود  عبارت آغاز میاند که با این نهاده" العدل رضوان"را 
کلٌ علی  اسمه العادل و نفخ منه روح العدل فی هیاکل الخالیق اجمعین لیقومنّ 

به زبان دیگر عدل به ."  العدل الخالص و یحکموا علی انفسهم و انفس العباد
در پیکر ) گمان در این ظهور مبارک بی(عنوان یکی از اسماء الهی روح عدل را 

همۀ مردم دمیده تا همه به عدل خالص عمل کنند و بر خود و دیگران به عدل 
 .  حکم رانند
دانیم که از جمله بشاراتی که در کتب مقدّسۀ پیشین در بارۀ موعود مُنتََظر  همه می

.  آخرالزمان آمده این است که به ظهور او جهان پر از عدل و داد خواهد شد
ها را قضاوت  گوید که شخص موعود امّت ود میاشعیای نبی در باب دوم کتاب خ

دهد که وی مسکینان را به  در باب یازدهم بشارت می.  و داوری خواهد کرد
و به جهت مظلومان زمین براستی حکم خواهد فرمود و  عدالت داوری خواهد کرد
وپنجم  کند که کمربندش عدالت خواهد بود و باب سی در همان باب تصریح می

 . که وی با عقوبت الهی خواهد آمددهد هشدار می



  مفهوم عدل در آثار مباركة بهائي                                                                                           ١٠ينة عرفان دفتر سف

188 

و احادیث شیعه دال بر آن است که در زمان موعود جهان مملو از عدل و داد 
  ۱.خواهد شد، کما آن که پیش از وی پر از ظلم و جور بود

کند که روز موعود که ظهور عدل الهی است فرا  آثار بهائی داللت بر آن می
ظهور عدل ه که حضرت ولی امراللّه در توقیع رسیده، مانند این بیان حضرت بهاءالّل

ان ارتقبوا یا قوم ایام العدل و انّها قد اتت بالحق ایاکم ان : "اند  نقل فرمودهالهی
مراقب بایستید ای مردم که روزگار "یعنی، ." تحتجبوا منها و تکونن من الغافلین

 آن محروم کنید ایام به حقیقت آمده است، مبادا خود را از عدل فرا رسیده، و این
 ) ۵۹ترجمۀ فارسی، ص." (و در شمار غافالن درآئید

اند  به همین مناسبت است که حضرت عبدالبهاء در یکی از آثار مبارکۀ خود فرموده
الحمدللّه آفتاب عدل از افق بهاءاللّه طالع شد، زیرا در الواح بهاءاللّه اساس "که 

همان توقیع، ." ( خطور ننمودهعدلی موجود که از اوّل ابدا تا حال به خاطری
 )۵۹ص

دهند که در دور ظهور آن حضرت عدل اعظم الهی  حضرت بهاءاللّه اطمینان می
 نقل شده، چنین ظهور عدل الهیدر دو بیان، که هر دو در .   کردتجلّی خواهد
 :آمده است

عنقریب یومی خواهد رسید که مؤمنین آفتاب عدل را در اشدّ اشراق از  -
 ) ترجمه. (اهده خواهند نمودمطلع جالل مش

های واردۀ عظیمه تدارک عدل اعظم الهی  این ظلم] که[یقین مبین بدان  -
 .نماید را می

در صفحات آینده معلوم خواهیم داشت که چرا ظهور عدل در این دور مبارک 
ظهور عدل اعظم خواهد بود و هرچند همۀ ادیان سابقه در حکم میزان عدل الهی 

تدارک "هور جلیل اختصاصاتی دارد که او را زیبندۀ وصف هستند، ولی این ظ
 .کند می" عدل اعظم الهی

 ها معانی عدل در فرهنگ
" عدل"مثالً .  اند قائل شده" عدل"های لغت معانی متعدّدی برای کلمۀ  در فرهنگ

 : معنی مختلف ذکر شده است۹در فرهنگ فارسی دکتر معین در 
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 حدّ -۳ نهادن چیزی به جای خود؛ -۲ردن؛ ک" داد" به عنوان مصدر در معنی -۱
 دادگری و انصاف و عدالت -۴؛ ٰىان افراط و تفریط در هر یک از قومتوسّط می

 مثل و نظیر -۸ راست؛ -۷ اندازه و حدّ اعتدال؛ -۶ داد؛ -۵در مقابل ظلم و جور؛ 
 .  مرد شایستۀ شهادت-۹و شبیه؛ 

دل خصوصاً در معنای در دائرةالمعارف فارسی دکتر غالمحسین مصاحب ع
بودن  نامۀ مزبور، عدل در اصطالح کالم منزّه به موجب دانش.  کالمی آن آمده

خداوند از فعل قبیح و از احفال به واجب است و عدل از اصول مذهب شیعه و 
نیز از اصول اعتقادات معتزله است و آن را از جمله صفات افعال خداوند 

شود که لطف بر خداوند واجب است و خدا  یاز تعریف عدل نتیجه م.  شمارند می
شود پاداش دهد، و نتایجی از این قبیل که نقل  باید برای آالمی که از او صادر می

شود که چگونه مخلوق برای  آنها موجب اطالۀ کالم است و گاه خواننده متحیّر می
 .کند خالق وظیفه تعیین می

 )به اجمال(عدل از دیدگاه فالسفه 
سفۀ یونان عدل یا عدالت یکی از چهار فضیلت اساسی است و حتی در اندیشۀ فال

در آن همۀ فضائل مندرج و مندمج است، زیرا در آن اعتدال میان افراط و تفریط 
 .  مطرح است

در عدالت ارتباط با دیگران مطرح است، و بالنتیجه عدالت یک فضیلت 
 .شهروندان، یعنی فضیلتی مدنی، است

 که همان اعطای (justice distributive)ان عدالت توزیعی نهد می ارسطو فرق می
بودن رفتار با عمل یا وضع  کلّ ذی حقّ حقّه باشد و معیار یا قانون آن متناسب

مخاطب است و مسلمًا اشخاصی که از نظر وضع و عمل متساوی نیستند بنا به 
مرتبۀ ثانی  نباید سهم متساوی داشته باشند، و در (proportionalité)اصل تناسب 

 که برقرار کردن تساوی است آنجا که (corrective)عدالت اصالحی یا تصحیحی 
ای وارد شده است، مثالً از طریق مجازات تا رفتار مخاطب اصالح و  بدان لطمه

   ۲.تصحیح شود
هائی را باید مورد پاداش  کند در هر مورد چه لیاقت ت که تعیین میساین قانون ا

 پس عدالت .  های اجرائی را باید مرعی و منظور داشت نتقرار داد و چه ضما
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به .  وجود ندارد، مگر در میان افراد که روابط متقابلشان تحت ضابطۀ قانون است
زبان دیگر ارسطو قائل به آن است که عدالت در آن است که فرمانروائی اعمال 

ت این است   سؤالی که در اینجا قابل طرح اس۳.خود را به دست قانون بسپارند
کردن سقراط  که اگر قانون منطبق با اصل عدالت نباشد چه باید کرد و آیا محکوم

حکیم، ولو بر اساس قانون وقت صورت گرفته باشد، با عدالت به معنای واقعی 
 کلمه، سازگاری دارد؟ 

دهد که بهتر است خرد  افالطون در گفت و گوهای خود در این مورد چنین نظر می
ر جامعه حاکم باشند تا قانون، زیرا قانون همیشه شامل چیزی نیست و خردمندان ب

 .ترین دستورالعمل باشد که برای همگان عادالنه
نهد بین عدالت طبیعی که عمومی و  خود فرق می" اخالق"ارسطو هم در کتاب 

 .فراگیر است و عدالت قراردادی که به آحاد ممالک اختصاص دارد
خود عدالت را " جمهور"ین افالطون بود که در کتاب ذکر این نکته مفید است که ا

یکی از فضائل اربعه دانست و گفت مرد عادل کسی است که به مدد خرد عواطف 
 .و هیجانات نفس را تحت ضابطه آورد

.  از مکاتب مهمّی که در فلسفۀ یونان به موضوع عدل توجّه کرده رواقیون هستند
شناساند   صحیح یا ناصحیح را به انسان میاز دیدگاه آنان این عقل انسان است که

و آنچه را عقل بپذیرد بر قانون هیئت، یعنی قانون راجع در جامعه و عُرف و 
انسان با داشتن قوۀ عقل باید بتواند راه و روش زندگی .  عادت، رجحان دارد

خود را که با عدل توأم باشد کشف کند و این قانون جامعه است که باید با 
 .د تصدیق عقل مطابقت نمایدعدالت مور

این اندیشۀ عدالت طبیعی در برابر عدالت منبعث از قانون بشری را آباء کلیسای 
مسیح نیز پذیرا شدند، چنان که توماس داسن قدیس گفت که قانون جامعه باید با 

 لزوم تطبیق ۱۷کروسیوس هم در قرن .  قانون الهی منطبق باشد تا ارزش پیدا کند
کید کردقانون بشری ب جان الک هم قائل به آن شد که معیار .  ا قانون طبیعی را تأ

صحّت قانون بشر، یعنی قانون مثبت، همان توافق با قانون طبیعی است که عقل 
 .کند استخراج و استنباط می
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به گمان او، هر وقت عهد و .  نقطۀ مقابل نظریات فوق را هابس مطرح کرد
 لتی خواهد بود، ولی این عهد و میثاق را عدا میثاقی بسته شد، شکستن آن بی

گذار مقتدر قانونی را  وقتی قانون.  کند نیروئی برتر است که بر آدمیان تحمیل می
پس به گمان وی .  مورد است عدالتی آن قانون بی وضع کرد، شکایت از بی

 .عدالتی طبیعی در ورای قانون هیئت، یعنی قانون بشری، و برتر از آن وجود ندارد
صحاب مکتب اصالت نفع، چون استوارت میل، عدالت و اصل مجازات و ا

کنند که اگر کسی بدی کرد و آن بدی صدمه به همۀ  مکافات را چنین توجیه می
العمل به آن بدی از طریق مجازاتی صورت گرفت که خود  جامعه زد و عکس

   ۳.متضمن فایدتی برای همگان است اجرای عدالت بوده است

  العدل به لوح رضواننگاهی سریع 
اند   بیان فرمودهالهیظهور عدل سرچشمۀ عمدۀ آنچه حضرت ولی امراللّه در توقیع 

العدل است که در آن حضرت بهاءاللّه وجوه و صُوَر مختلف  همان لوح رضوان
داری و سیاست در عبارت   عدل در مملکت-۱: فرمایند، از جمله عدل را مطرح می

 عدل در حیات اجتماعی و رفتار با مردم در عبارت -۲؛ "کانّا جعلناک زینة للملو"
لما (" دیگر عدل در معنی الهی کلمه -۳؛ "زیّنوا یا قوم هیاکلکم برداء العدل"

، و به معنی یکی از )۴"استوینا علی عرش العدل خلقنا الممکنات بکلمٍة من لدنّا
س اسمائنا ان یا هذا االسم انا جعلنات شمس من شمو("تجلّیات صفات الهی 

 عدل به معنی شریعت الهی که میزان درست -۴؛ ")الحسنی بین االرض و السماء
فاعلموا بان اصل العدل و مبدیه هو ما بامر به مظهر نفس اللّه فی ("همه چیز است 

" اعطاء کلّ ذی حقّ حقه" عدل در مبادالت و روابط که همان -۵؛ ")یوم ظهوره
مات و معانی دیگر که جمال مبارک در همان باشد و به همین قیاس مراتب و مقا
ان ارتقبوا " ضمنًا عبارت -۶اند؛  ناپذیر، دانسته لوح آنها را التحصی، یعنی شمارش

ظهور "از همین لوح مبارک است، که دال بر این است که یوم " یا قوم ایام العدل
 .دند فرا رسیده است، همان طور که همۀ ادیان سابقه بشارت داده بو"عدل الهی

 تعریف عدل در آثار دیگر جمال مبارک
فرمایند، و یکی از  حضرت بهاءاللّه در آثار عدیده موضوع عدل را مطرح می

 مقاصد اصلی ظهور مبارک خود را، عالوه بر استقرار صلح و وحدت در عالم، این 
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 ."سحاب ظلم مرتفع شود و آفتاب عدل از خلف حجاب اشراق نماید"دانند که  می
   )۱۰۸، صدانشدریای (

، عدل در مقابل ظلم به رؤسای حکومات و دُوَل مقصوددر الواح ملوک و لوح 
انشاءاللّه نور انصاف بتابد و عالم "فرمایند   می مقصودلوحدر .  توصیه شده است

اگر ملوک و سالطین که مظاهر اقتدار حقّ جلّ .  را از اعتساف مقدّس فرماید
تفع به من علی االرض قیام فرمایند عالم را آفتاب جالله اند همّت نمایند و بماین

 ..."   عدل اخذ نماید و منوّر سازد 
 لیس فی العالم جندٌ –یا معشر االمراء "فرمایند که  و همان جا از لوح دیگر نقل می

گویم جُندی در ارض اقوی از عدل و عقل  براستی می.  اقوی من العدل و العقل
الحقیقه اگر آفتاب عدل از سحاب  فی"کنند که  افه میو بعد اض..." نبوده و نیست 

داری و   این عدل در عرصۀ مملکت."  ظلم فارغ شود، ارض غیرارض مشاهده گردد
سیاست در لوح مذکور به دو نوع تعبیر شده است، یکی قیام ملوک و سالطین به 

 از آنچه برای همۀ سکنۀ کرۀ زمین سودمند و نافع باشد، و دیگری برقراری نظم
خیمۀ نظم عالم به ("طریق اِعمال دو اصل مجازات بدکاران و مکافات نیکوعمالن 

توان این دو  ، که می)اشراقاتلوح " مجازات و مکافات: دو ستون قائم و برپا
در لوح اشراقات .  وجهۀ عدل را به همان عدل توزیعی و عدل تصحیحی تعبیر کرد

اند از  دو چشمه"ت و مکافات، تصریح شده است که این دو رکن، یعنی مجازا
    ۵."برای حیات اهل عالم

هیچ نوری به نور عدل معادله "اند که  حضرت بهاءاللّه در بیانی دیگر فرموده
، ظهور عدل الهیترجمۀ " (آن است سب نظم عالم و راحت امم.  نماید نمی
 )۵۸ص

داری و  تر از آن است که محدود به حفظ مملکت ولی مسلّمًا معنای عدل وسیع
توان احتمال داد که حضرت بهاءاللّه عدل را در مواضع متعدّد  می.  سیاست شود

در جمیع امور "اند   فرمودهلوح مقصوددر همان .  برند در معنای اعتدال به کار می
باید رؤساء به اعتدال ناظر باشند، چه هر امری که از اعتدال تجاوز نماید، از طراز 

مثالً حرّیّت و تمدّن و امثال آن مع آن که به قبول اهل .  اثر محروم مشاهده شود
 در ."  معرفت فائز است، اگر از حدّ اعتدال تجاوز نماید سبب و علّت ضرر گردد
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تعاریف کتب لغت هم دیدیم که از جمله معانی عدل رعایت اندازه و حدّ اعتدال 
   ۶.است

ادی نیز مطرح است که و البته عدل در عرصۀ اخالق به عنوان یکی از فضائل بنی
های  در آن جا هم رعایت حدّ وسط میان افراط و تفریط مورد نظر است و از جلوه

عدل بدین معنی انصاف است که به هنگام قضاوت در فکر و عقیده و اقوال 
شود و در بسیار موارد عدل و انصاف به صورت تقریبًا مترادف  دیگران مطرح می

احبّ " حضرت ولی امراللّه نیز در ترجمۀ عبارت در نصوص مبارکه به کار رفته و
ترجمه  justiceکه در کلمات مکنونه آمده، انصاف را به " االشیاء عندی االنصاف

بر هر نفسی الزم است که این ایام قلیله " آمده است که رئیسلوح در .  اند فرموده
 به قدم عقل و اگر به عرفان حقّ موفّق نَشد، اقًال.  را به صدق و انصاف طی نماید

امروز نالۀ عدل بلند و حنین انصاف "فرمایند   میدنیالوح در ."  عدل رفتار نماید
در بیان مبارک دیگری که در ."  دود تیرۀ ستم عالم و امم را احاطه نموده.  مرتفع

عدل و انصاف دو حارسند از برای "اند   نقل شده فرمودهظهور عدل الهیرسالۀ 
 کلمات محکمۀ مبارکه که علّت صالح عالم و حفظ امم حفظ عباد و از این دو

 ."است ظاهر گردد
ها نیز  پس از این خواهیم دید که حضرت بهاءاللّه عدل را در روابط بین انسان

 عبارتی به عربی آمده که ماحصلش کلمات فردوسیهفرمایند، چنان که در  مطرح می
 را اختیار کن که برای این است که اگر ناظر به عدل هستی برای دیگران همان

کنی، و نیز در موضعی اجرای عدالت را حتی در حق خود توجیه  خود اختیار می
 .اند فرموده

 عدل در دو توقیع حضرت ولی امراللّه
ای که مبیّن منصوص در سال  ، رسالهظهور عدل الهیبحثی مجمل و سریع در 

.  سودمند خواهد بودکردن آنچه مذکور افتاد   در روشن،اند  مرقوم فرموده۱۹۳۸
 صفحه در ارتباط با سجایای ۳ یا ۲باید متذکّر بود که موضوع عدل فقط در 

 در ۴۹ و ۴۸صص (اخالقی که برای خادمان امر الهی ضرور است مطرح شده 
معذلک در همان رساله حضرت ولی امراللّه به اهمّیّت عدل که ).  ترجمۀ فارسی

 فرمایند  العدل تسمیه شده اشاره می  بیت مؤسّسۀ بهائی به مناسبت آن بهاعلٰى
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و نیز در موضعی عدل در ارتباط به یوم موعود، که در عین حال روز ) ۴۹ص(
 ).۱۶۶ص(جزاست، عنوان شده است 

 و حضرت عبدالبهاء را حضرت ولی عزیز امراللّه تعدادی از نصوص جمال ابهٰى
 .  نها پردازیمفرمایند که مناسب خواهد بود به تجزیه و تحلیل آ ذکر می

رسد که یکی از مفاهیم عدل همان قانون الهی یا نظم الهی است که  به نظر می
فرمایند  میزان و مِالک هر کار درستی است، چنان که وقتی حضرت بهاءاللّه می

محتمًال مرادشان " نماید های واردۀ عظیمه تدارک عدل اعظم الهی می این ظلم"
 خود آن حضرت است که مصداق این بیان مبارک استقرار شریعت یا قانون و نظام

در الواح بهاءاللّه اساس عدلی "شود  حضرت عبدالبهاء است که تکرارًا آورده می
 ."موجود که از اول ابداع تا حال به خاطری خطور ننموده

معنی .  قبالً در بارۀ دو رکن عدالت که مجازات و مکافات باشد اشاراتی رفت
ه در کتب آسمانی وعده داده شده، یعنی روزی که دیگر عدل روز جزاست ک

 گیرد، چنان که جمال اقدس ابهٰى اعمال افراد و جوامع در ترازوی سنجش قرار می
حضرت ولی عزیز امراللّه ."  ان ارتقبوا ایام العدل و انّها قد اتت بالحق"اند  فرموده

های گذشته  مفرمایند که همۀ مذاهب و مسالک و نظا در موضعی در آثار خود می
شوند، تا عیار آنها و  امروز، یعنی در این ظهور، به محک آزمایش گذاشته می

ارزش یا عدم اعتبار آنها سنجیده شود، و بنابر این، این ایام را ایام ظهور عدل 
 .الهی باید دانست

 مراجعه شود توجّه پژوهنده به این قد ظهر یوم المیعادهنگامی که به توقیع منیع 
شود که بر اساس فهرست موضوعی که برای کتاب افزوده شده  ب مینکته جل

توان به عدالت خدا، عدالت سالطین و امراء،  عدالت را به اعتبار فاعل آن می
 .بندی کرد عدالت اصحاب دین، و مسلّماَ عدالت عامّۀ مردم دسته

ی عدالت خدا بحثی است که در الهیات مطرح است و مثالً در الهیات شیعه منزلت
بس مهّم دارد، در حالی که عدالت سالطین و امراء در جهان سیاست و اجتماع 

 .شود مطرح می
ای که جالب توجّه است این است که حضرت ولی امراللّه عبارت حضرت  نکته

 را در توقیع " نماید های واردۀ عظیمه تدارک عدل اعظم الهی می این ظلم"بهاءاللّه 
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مایند که این عدل اعظم همان عدالتی است که بنای فر خود چنین تفسیر و تبیین می
تواند فقط بر آن متّکی باشد، در حالی که خود صلح اعظم به  صلح اعظم می

 ).۵ص(گردد  تمدّن جهانی اسم اعظم حضرت بهاءاللّه رهنمون می
در مورد اصحاب دین، یعنی علماء، روحانیون، و رؤسای مذاهب و شرایع مختلفه، 

فرمایند از روحانیونی که رأس آنها به اکلیل  در بیانی تجلیل میحضرت بهاءاللّه 
عدل متوّج است و هیکل آنان به طراز انصاف مزیّن، و محتمل است که این جا 
عدل به معنی قضاوت صحیح و بینش درست در معرفت مظهر ظهور جدید مطمح 

ل مرحمت اند که حق امراء را عد نظر باشد، همان طور که در موضعی دعا فرموده
 .فرماید و علماء را انصاف

 حضرت ولی امراللّه عبارات متعدّدی را از حضرت قد ظهر یوم المیعاددر توقیع 
فرمایند که در آن مظهر کلّی الهی نفوس را به عدالت تشویق و  بهاءاللّه نقل می

فرماید، از جمله سالطین و رؤسای دُوَل را و نمایندگان ادیان را و  دعوت می
ای است، و آن  فرمایند جسم عالم محتاج جامه ه عامّۀ مردم را، آن جا که میباالخر

    ۷.مت استجامه، جامۀ عدالت و حک
 مطرح است یکی هم علّت تسمیه ظهور عدل الهیاز نکات لطیفی که در رسالۀ 

حضرت ولی امراللّه .  العدل اعظم یا عمومی است  مؤسّسۀ بهائی به نام بیتاعلٰى
العدل اعظم مظهر عدالت کلّیّۀ الهیه خواهد بود و البته به  ایند که بیتفرم اشاره می

شوند که محافل محلّی و ملّی که ارکان و قوائم دیوان عدل  طور ضمنی متذکّر می
چنان چه .  هم باید در تصمیمات خود ناظر به عدل باشند) ۵۵ص(الهی هستند 

شارع .   قائم، نه عفواند خیمۀ وجود بر ستون عدل حضرت عبدالبهاء فرموده
آرای خود را  العدل، اکلیل جلیل مؤسّسات نظم بدیع جهان مقدّس امر الهی، بیت

به صفّت فضل و عفو موصوف نفرموده، بلکه بیت عدل الهی نامیده است 
 ).۶۰ص(

 معانی دیگری را هم ضمناً العدل بیت در عنوان عدلتوان فرض کرد که کلمۀ  می
العدل با قوانین منصوصه و روح تعالیم و  ت آراء بیتکند، چون مطابق افاده می

احکام مبارکه که میزان و مقیاس عدالت حقیقی است و یا تطابق آن آراء و 
 چون هر " است که بشاراتدر لوح (تصمیمات با نیازها و شرائط زمان و مکان 
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روز را امری و هر حین را حکمی مقتضی، لذا امور به وزرای بیت عدل راجع تا 
 .").    نچه را مصلحت وقت دانند معمول دارندآ

و مشارکت در ) دنیالوح (العدل اعظم اجرای صلح اکبر  از جمله وظائف بیت
 است، و در همۀ این موارد رعایت ) اشراقاتلوح (المللی  انتخاب خط و زبان بین

کمال عدالت ضرورت دارد و با ثمر رسیدن چنین وظائفی خواهد بود که این 
عنقریب یومی خواهد رسید که مؤمنین : " وقوع خواهد یافتجمال ابهٰىاشارات 

منقول در  (."آفتاب عدل را در اشدّ اشراق از مطلع جالل مشاهده خواهند نمود
   ) ظهور عدل الهی

 عدالت در حق خود
آثار مبارکه مُشعر بر آن است که تنها در بارۀ دیگران نباید عدالت را مرعی داشت، 

: عین بیان مبارک چنین است.  ید در حق خود نیز به عدل رفتار کندبلکه آدمی با
ان اعدلوا علی انفسکم ثم علی الناس لیظهر آثار العدل من افعالکم بین عبادنا "

یک معنی عدالت در حق خود همان است که جمال مبارک ."  المخلصین
و )  نهکلمات مکنو." (حاسب نفسک فی کلّ یوم من قبل ان تحاسب"اند  فرموده

 و ۱۸دریای دانش، صص ( نازل شده در بارۀ اولیای امور این بیانات از قلم اعلٰى
آمر ان یزن نفسه فی کلّ یوم بمیزان القسط و العدل ثّم یحکم ): "۱۹ ینبغی لکّل 

 )مقصودلوح ." (بین النّاس و یأمرهم بما یهدیهم اِلی صراط الحکمة و العقل
کید شده بدین گونه این که در نصوص مبارکه این همه د ر اهمّیّت معرفت نفس تأ

قابل توجیه است که شخص قابلیات مکنونۀ خود را بشناسد و در تحقّق عینی آنها 
گرایش به .  اهتمام ورزد و مواهب الهی را که در وجود اوست به هدر ندهد

عدالتی  عادات مضرّه و آن چه سبب تضییع قوای بدنی و فکری شود نوعی بی
 .ه ضایع و باطل نهادن استعدادات هم خروج از صراط عدالت استاست، چنان ک

 ذکر عدل در آثار حضرت عبدالبهاء
 است که به رسالۀ مدنیهیکی از نخستین آثار دوران جوانی حضرت عبدالبهاء 

 میالدی نگاشته شد و مباحث مهمّی چون ۱۸۷۵دستور جمال مبارک در سال 
 قیمت در بحث از  این رسالۀ ذی.  ر داردتجدّد، تمدّن، ترقّی، و توسعه را در ب
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کردن عقل  کند و به طور ضمنی لزوم توأم تجدّد ناچار قضیۀ عقالنیت را مطرح می
 .شود و عدل را در ادارۀ امور مردم یادآور می

پیشنهاد تشکیل مجلس شور در ایران خود گامی بلند در راه دموکراسی و برقراری 
مقصد از تأسیس این مجلس "رمایند که ف حکومت عدل است و خود تصریح می

و هنگامی که به دفاع از لزوم اقتباس علم و )  ۲۹ص." (عدل و حّقانیّت است
اکتساب اصول و "شوند که  پردازند، یادآور می زمین می صنعت و تجدّد از مغرب

قوانین مدنیه و اقتباس معارف و صنایع عمومیه مُحتضراً ما ینتفع به العموم از 
، بیانی که یادآور فرمایش حضرت بهاءاللّه است که )۳۹ص." (ئره جائزممالک سا

ای  حکومت باید به ما ینتفع به العموم اندیشد و رساندن نفع و خیر به همگان جلوه
کنند در رأس  های عدل است، و وقتی ذکر صفات علمای حقیقی را می از جلوه

و : "کنند  گونه تعریف میدهند و آن را بدین این صفات عدل و حقانیت را قرار می
آن عدم التفات و التزام ذاتیه و قوائد شخصیۀ خود و بدون مالحظه و مراعات 
جهتی از جهات، بین خلق اجراء احکام حق نمودن و نفس خود را چون افرا 
بندگان غنی مطلق شمردن و جز امتیاز معنوی در امری از امور تفرّد از جمهور 

، که عدل در این )۴۷ و ۴۶صص ..." (یش دانستن نجستن و خیر عموم را خیر خو
و از این رو شگفت .  کند گمان در حقّ فرمانروایان عالم هم صدق می معنی بی

پردازند و حدیث   به ستایش عدل انوشیروانی می۸۱ و ۸۰نیست که در صفحات 
اظهار مسرّت از والدت "شوند که  معروف حضرت محمّد را در حقّ او یادآور می

و اگر عدل را به شیوۀ فالسفۀ اقدم یونان )  ۸۱ص." (ن حکومت او فرمودنددر زما
حکومت قانون دانیم، حضرت عبدالبهاء قویاً از ضرورت داشتن قانون دفاع 

خود تأسیس قوانین عادلۀ ... آیا "فرمایند  کنند و به شیوۀ استفهام انکاری می می
ق هیئت عمومیه را در موافق احکام الهیه که کافل سعادت بشریه است و حقو

 ) ۱۹ و ۱۸صص " (مغایر فالح و نجاح است؟... تحت صیانت قویه محفوظ داشته 
از آثار دیگر حضرت عبدالبهاء که در آن قضیۀ عدل مطرح شده مفاوضات مبارکه 

در بحث از .  اند است که در آن به یکی از دشوارترین مسائل کالمی پاسخ داده
چون علم الهی تعلّق به عملی از شخص "سد قضا و قدر ممکن است شخص بپر

 حضرت " یافت و در لوح محفوظ قدر مثبوت گشت، آیا مخالفت آن ممکن است؟
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علم به شیء سبب حصول شیء نیست، زیرا علم "فرمایند  عبدالبهاء در جواب می
ذاتی حقّ محیط بر حقایق اشیاء قبل از وجود اشیاء و بعد وجود اشیاء یکسان 

به همین قیاس ضمن تصدیق آن که )  ۱۰۰ص." ( شیء نگردداست، سبب وجود
اگر مدد نرسد نه .  سکون و حرکت انسان موقوف به تأیید حضرت یزدان است"

، اموری چون عدل و انصاف و ظلم و )۱۷۵ص" (بر خیر مقتدر، نه بر شّر توانا
اندیشۀ حضرت عبدالبهاء ).  ۱۷۴ص(دانند  اعتساف را در تحت اختیار انسان می

حال اگر .  ، اقدم کتب اوستائیگاتهامنطبق است با تعلیمات حضرت زردشت در 
کسی در جهان ظلم بیند نباید آن را به حقّ منسوب دارد، چون حقّ عادل است، 

در .  ولی انسان را به اختیار خیر و شرّ، عدل و ظلم مخیّر کرده است تا مسئول باشد
فرمایند که خداوند به  ، می)۹۵ص، ۲ج (منتخباتی از مکاتیببیانی منقول در 

که در مبادی و عواقب امور به فکر ثاقب تعمّق نماید و "انسان عقل داده است 
تأمّل کند، تا اعمال و افعال صحیح و سقیم را امتیاز دهد و مضرّ و نافع را ادراک 

به عبارت ."  کند و به عدل و انصاف حرکت نماید و مظهر لطف رحمن شود
در همین مکتوب مبارک .  عدل یا ظلم یا خیر یا شّر با انسان استدیگر، مسئولیت 

 ) ۹۵ص." (عقل و عدل دو آیت کبرای ربّ منان است"فرمایند  است که می
فصلی که در مفاوضات مبارکه به موضوع اثبات آن که در وجود شّر نیست، یعنی 

 .متمّم همین بحث است) ۱۸۳ص(شرّ مطلق نیست، اختصاص یافته 
 ۱۳۲۹قعده   ذی۲۶دالبهاء ضمن خطابات مبارکۀ خود نطقی به تاریخ حضرت عب

انسان باید در "فرمایند  اند که در آن می در منزل مستر دریفوس در پاریس فرموده
الخصوص  عالم وجود امید به مکافات و خوف از مجازات داشته باشد، علی

مأمورین .  ستنفوسی که مستخدم در حکومتند و امور دولت و ملّت در دست آنها
حکومت اگر چنان چه امید به مکافات و خوف از مجازات نداشته باشند، البته 

مانند که خیمۀ عالم بر  مکافات و مجازات مانند دو عمود می.  کنند عدالت نمی
فرمایند که جمع احبّای الهی در هر شغل و  بعد اظهار امیدواری می."  آن بلند است

شر از کوچک و بزرگ باید به عدل و بجمیع .  "دمقامی هستند مظاهر عدل باشن
عدل این است که باید از حقوق خود تجاوز نکنند و برای هر .  انصاف بپردازند

 در ."  این است عدل الهی.  اند نفسی آن را بخواهند که برای خویش خواسته
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شوند که در الواح جمال مبارک اساس  همین خطابه حضرت عبدالبهاء یادآور می
از برای جمیع اصناف بشر "سابقه است، زیرا   نهاده شده که در تاریخ بیعدلی

 ."مقامی مقرر که باید از آن تجاوز نکنند
به این ترتیب، حضرت عبدالبهاء عدل را به عنوان یک فضیلت اخالقی که 

فرمایند و آن را به نحوی که  اختصاص به هیچ صنف و گروهی ندارد مطرح می
و از تعریف متعارف .  کنند ئی اخالق است تعریف میمذکور آمد و قانون طال

روند، چون نه فقط باید حقوق  عدل که اعطاء کلّ ذی حق حقّه باشد فراتر می
دیگران را رعایت کرد، بلکه آنچه برای خود از خیر و برکت و سعادت و هر 

 .خواهند باید برای دیگران هم بخواهند موفّقیّت و مزیّت دیگر می

 گیری نتیجه
اند، اصل عدل   بیان فرمودهالعدل رضوان در لوح همان طور که جمال اقدس ابهٰى

فاعلموا بان اصل العدل و ("و مبدء آن همان اوامر مظهر الهی در ظهور اوست 
قل انّه لمیزان العدل بین ... مبدئه هو ما یامر به مظهر نفس اللّه فی یوم ظهوره 

ر حضرت بهاءاللّه است که عدل در ، ولی خصوصاً در ظهو.")السموات و االرض
اَن : "اند ترین وجوه آن از مظهر غیبی تجلّی کرده، چنانکه فرموده ترین و جامع کامل

یا هذا االسم، انّا جعلناک مبدءَ عَدلِنا و مرجعه بین عبادنا المقربین و بک یظهر 
دلنا اَن هذا االسم اَِن افتخر فی نفسک بما جعلناک مشرق ع... عدل کِلّ عادل 

و به همین مناسبت است که حضرت عبدالبهاء در خطابۀ پاریس " بین العالمین
در الواح بهاءاللّه اساس عدلی موجود که از اول ابداع به خاطری "فرمایند  می

در تعالیم حضرت بهاءاللّه است که حقوق و وظائف و مقام ."  خطور ننموده
(status)ه عمل به موجب آن عمل  هر یک از طبقات خلق معیّن شده است، ک

در این تعلیمات است که حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق .  عادالنه خواهد بود
کودکان، حقوق صنف زارع و صنف کارگر، حقوق کارفرمایان و اغنیاء، در عین 

حقوق و وظائف ملوک و سالطین، فرماندهان و رؤساء، .  بیان وظائف آنان آمده
ها و   روحانیون، وکال، قضاة، بالجملۀ همه گروهمستخدمین و عمّال دولت، علما و

هذا صحیح است که دو هدف  و علی.  قشرهای دیگر دقیقاً مشخّص شده است
 ک طرف و عدل و معدلت از یدیانت را برقراری صلح و وحدت از اصلی این 
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سوی دیگر بدانیم، و در عین حال قائل به آن باشیم که استقرار عدل در جهان 
مؤثّر در امکان تحقّق وحدت و صلح خواهد بود، و حتی آن را باید وسیلۀ بسیار 

: اند  فرمودهکلمات فردوسیهشرط الزم محسوب کرد، چنان که حضرت بهاءاللّه در 
سراج عباد داد است، او را به بادهای مخالف ظلم و اعتساف خاموش منمائید، و "

لیا بحر حکمت الهی در این کلمۀ ع.  مقصود از آن ظهور اتّحاد است بین عباد
 ."    موّاج

  
  ها يادداشت

 .و جوراً کما ملئت ظلما يمالء االرض قسطا و عدال .۱
فرهنگ ، Dictionnaire des Concepts Philosophiques رجوع شود به کتاب .۲

 ).به فرانسه (مفاهیم فلسفی
 آراء فالسفۀ دیگر چون الیبنیز و هگل در مورد عدالت را در همان کتاب .۳
 .توان یافت  میهنگ مفاهیم فلسفیفر
ای از نزد خویش   یعنی وقتی ما بر عرش عدل مستقر شدیم ممکنات را به کلمه.۴

 .خلق کردیم
کید بر مجازات و   مفهوم این بیان مبارک می.۵ تواند چنین باشد که دین با تأ

اگر "است، و " حصنی متین از برای حفظ و آسایش اهل عالم"مکافات اخروی 
ین مستور ماند هرج و مرج راه یابد، نیّر عدل و انصاف و آفتاب امن و سراج د

 )اشراقاتلوح . ک.ر." (اطمینان از نور باز ماند
کند در همان لوح مبارک بیانی از جمال قدم است   آنچه این تفسیر را تأیید می.۶

این "فرمایند   مقصود از اتّحاد و اتّفاق را توضیح داده، به دنبال آن میکه در آن
 ."مقام اندازه و مقدار است و مقام اعطاء کلّ ذی حق حقه است

آید و بعید   اصطالح قمیص و یا جامه در آثار حضرت بهاءاللّه به فراوانی می.۷
 سَمبولیسم پیرهن و پیرهن یوسف در قرآن مورد عنایت حضرت بهاءاللّه نیست که

اند که  تن بشریّت دانستهای بر  حتی حضرت بهاءاللّه کیش یزدان را جامه.  باشد
 . هرگاه کهنه شود باید او را به جامۀ تازه آراست
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 منابع و مآخذ
، تألیف آقای صادق صریراتتوان به کتاب  عالوه بر منابع مذکور در خود متن می

، ۲۰۰۱، سال (Images International)عرفانیان، از انتشارات ایمجز اینترنشنال 
 .مای فشردۀ مطالعه و تحقیق است مراجعه کرد که نوعی راهن۱۳۴–۱۱۹صفحات 
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  دستور تعديل معيشت در آثار حضرت عبدالبهاء

 
 شاپور راسخ         
 مقّدمه

راست : " چنین معنی شده استتعدیلدر فرهنگ فارسی دکتر معین لغت 
کردن، معتدل کردن، به حدّ وسط آوردن، تقسیم کردن از روی عدالت، 

از معانی مذکور آنچه در تعلیم حضرت ."  شتنراستکار خواندن، یاری دا
کردن معیشت  عبدالبهاء، یعنی تعدیل معیشت، مورد نظر است همان عادالنه

آنچه به وسیلۀ آن امرار معاش "معاش یا معیشت به معنای .  همگان است
پس تعدیل معیشت بدین معنی است که همۀ مردم از .  ثبت شده" کنند

ای برخوردار شوند و در نتیجه زندگی خود  دالنهامکانات مالی و اقتصادی عا
در زبانهای غربی این تعلیم مبارک به این صورت .  را با آسودگی گذرانند

الغاء و حذف فقر مفرط و ثروت مفرط، یعنی به حدّ وسط : "ترجمه شده
که با معنای دیگری که از تعدیل معیشت گفتیم دقیقاً " آوردن معیشت مردم،
ها یکی از اقداماتی را که در جهت تعدیل معیشت باید منطبق نیست و تن

های معدود  کنی فقر و کاستن از تمرکز ثروت در دست انجام داد، یعنی ریشه
 .کند را بیان می

درست است که دیانت بهائی یک نحلۀ اقتصادی نیست، امّا به اعتقاد 
نگارندۀ این سطور چه در سطح کالن و چه در سطح خُرد و جُزء حاوی 

هائی در زمینۀ توزیع ثروت و درآمد و تعدیل معیشت است که  اهنمائیر
   ۱.دهد ای در عالم اقتصاد قرار می گمان آن را در حوزۀ مقایسه با هر فلسفه بی

 دیانت و اقتصاد
رسد این است که دین با امور  سؤالی که ناچار به خاطر هر متفکّری می
 ی مادّی و اقتصادی چیست و چه روحانی سر و کار دارد و ارتباط آن با دنیا
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تواند باشد؟  پاسخ اجمالی این سؤال آن است که اصوالً موضوع اقتصاد  می
 هرچند همۀ ادیان تأثیرات مهمّی بر تولید یا توزیع یا مصرف ثروت –

 امّا کمتر مورد بحث و فحص کتب مقدّسه بوده و در مجموع –اند  داشته
آبادانی جهان نظر مثبتی دارد، اغلب توان گفت جز آئین زردشتی که به  می

ادیان، از بودائی و مسیحی و غیر آن، بیشتر توجّه به جهان روحانیت را تشویق 
ساز ظهور عرفان در اسالم به  زمینه" الفقر فخری"حدیث محمّدی .  اند کرده

حضرت مسیح ورود اغنیاء .  صورت زُهد و ترک دنیا در قرن دوم هجری شد
امّا در .  دیدند ون گذشتن شتر از سوراخ سوزن دشوار میبه ملکوت خدا را چ

آئین حضرت بهاءاللّه است که برای اوّل بار در تاریخ اوّالً کسب و تحصیل 
ثروت، از طُرُق مشروع، توصیه و حتی تجلیل شده است؛ ثانیًا اصول و 
رهنمودهائی در مورد تولید، توزیع، و حتی جریان و مصرف ثروت در آثار 

مند از رفاه  مذکور آمده؛ و ثالثًا جهان آینده به صورت دنیائی بهرهمبارکه 
تولّد  ۱۹۳۶توقیع . ک.ر (مادی و آسوده از تفاوت فاحش میان فقرا و اغنیاء

 . توصیف و تصویر شده است)مدنیّت جهانی
اعالم اصل تعدیل معیشت به عنوان یکی از تعالیم اساسی حضرت بهاءاللّه 

 عبدالبهاء است، و در این مورد بیان حضرت بسیار مدیون شخص حضرت
اند در مواردی حضرت  ولی امراللّه در توقیع دور بهائی صادق است که فرموده

اند،  عبدالبهاء در رابطۀ روحانی با مظهر وحی از مقام تبیین صرف فراتر رفته
زیرا هرچند حضرت بهاءاللّه به لزوم توجّه به فقرا و صرف منابع مخصوص 

اند، امّا تشریح اصل تعدیل  فاه مردم و نظائر آن توجّه فرمودهجنگ به ر
معیشت به عنوان یکی از تعالیم اساسیّۀ امر مبارک رهین کالم ملهم حضرت 

 .عبدالبهاء است
حل مسائل یا "قبالً باید متذکّر شد که حضرت عبدالبهاء در مواردی ذکر 

قضیۀ توزیع ثروت بوده اند، ولی توجّه بیشتر به  را فرموده" مشاکل اقتصادی
کید  است، چنان که خواهیم دید، و مباحث دیگر اقتصاد در مرتبۀ دوم مورد تأ

مثالً در مبحث تولید، وجوب کار، منع تکدّی، اهمّیّت اختصاص .  قرار گرفته
 علم و تحقیق به بهبود حیات بشر، اولویت کشاورزی، عنوان شده و در مبحث 
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المللی تصریح شده و در   و اتّخاذ پول بینجریان ثروت، جواز ربح عادالنه
مقولۀ مصرف ثروت به اصول اخالقی چون سادگی زندگی و قبول اصل 

امّا بیشتر تعلیمات اقتصادی .  خیز اعتنا شده قناعت و احتراز از مصارف زیان
گردد، و  امر مبارک گِرِد قضیۀ توزیع عادالنۀ ثروت، که اهّم مباحث است، می

ان امر مبارک را به عنوان یک سیستم اقتصادی در مقابل تو در نتیجه نمی
 .های دیگر نظری در این عصر عنوان کرد سیستم

هائی در زمینۀ  معذلک باید توجّه کرد که امر مبارک هم اشارات و هدایت
دارد و هم حاوی نظرگاهی در مورد ) اقتصاد خُرد(میکرواکونومی 

 .است) اقتصاد کالن(ماکرواکونومی 
 : شود احثی که در این گفتار عنوان خواهد شد ذیالً یادآوری میرئوس مب

 .های ظهور عدل الهی ای از جلوه  تعدیل معیشت، جلوه-۱
های حصول تعدیل معیشت از منظر حضرت عبدالبهاء و سوابق آن در   راه-۲

 .آثار جمال ابهٰى
های امر مبارک با مکاتب عمدۀ اقتصادی عصر حاضر، چون   تفاوت-۳

 .لیسم و لیبرالیسمسوسیا
 .گذار یک اقتصاد جهانی است  تعالیم بهائی پایه-۴

 های ظهور عدل الهی ای از جلوه تعدیل معیشت، جلوه
گمان امر مبارک دو هدف اصلی دارد، یکی اتّحاد عالم و دیگری تحقّق  بی

یا عبداللّه مظلوم عالم "در لوحی مصدّر به .  عدل و عدالت در حیات بشر
و : "فرمایند می..." نماید   در کلّ اوان و احیان به حقّ دعوت میجمیع امم را

مقصود از این ظهور آن که سحاب ظلم مرتفع شود و آفتاب عدل از خلف 
حجاب اشراق نماید تا جمیع اهل عالم در مهد امن و امان ساکن و مستریح 

 به قل انّه ظهر بعدل تزیّن"اند   و نیز فرموده)۱۰۸، صدریای دانش (."شوند
 )  ظهور عدل الهیاز توقیع  ("العالم و القوم اکثرهم من النائمین

های حیات بشری  الحقیقه وعدۀ آن حضرت تحقّق عدل در همۀ زمینه فی
اخالقی گرفته تا زمینۀ زندگی مادّی و –حقوقی–سیاسی–است، از اجتماعی

 و معنی تحقّق عدل در زمینۀ مادی و اقتصادی همان تعدیل .  اقتصادی
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 اند یشت است که در تشریح و توضیح آن حضرت عبدالبهاء چنین فرمودهمع
  :). مربوط به تعدیل معیشت است۱۵۱ تا ۱۲۴صفحات .  پیام ملکوت. ک.ر(

  معنی تعدیل معیشت –الف 
طبقات ناس مختلفند، بعضی .  از جمله اساس بهاءاللّه تعدیل معیشت است"

لذا اصالح معیشت از برای .. .در نهایت غنا هستند، بعضی در نهایت فقر 
بشر الزم، نه آن که مساوات باشد، بلکه اصالح الزم است و االّ مساوات 

نماید که  نظم عالم چنین اقتضا می.  خورد ممکن نیست، نظام عالم بهم می
 ... شود بشر یکسان باشد  نمی.  طبقات باشد

باید .  رجائز نیست که بعضی در نهایت غنا باشند و بعضی در نهایت فق
اصالح کرد و چنان قانونی گذاشت که از برای کلّ وسعت و رفاهیّت باشد، 

 ."نه یکی به فقر مبتال، و نه یکی نهایت غنا را داشته باشد

  وسائل تعدیل معیشت –ب 
نفوس اغنیاء باید خودشان زیادی مال خود : این را باید به قوانین اجرا کرد"

 قوانین مملکت باید نوعی باشد که به را به فقرا انفاق کنند و هم چنین
  ) ۱۳۵ص (."اللّه، هر گونه آسایش داشته باشند موجب شریعت

  هدف–ج 
قواعدی در این خصوص الزم .  باید کوشید تا نوع انسان سعادت ابدی یابد"

که هم مراتب درجات و طبقات باقی ماند و هم افراد هیئت اجتماعیه در 
 ." کمال آسایش باشند

  حصول تعدیل معیشتهای راه
نکات .  در این مورد باز بیانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء راهنمای ماست

 .شویم مهمّه را به نقل منتخباتی از سخنان آن حضرت یادآور می

یکی از مهمّترین الواح حضرت عبدالبهاء در این مورد همان است که در ) ۱(
 آمده که تأمین حدّ ، و در مجموعۀ پیام ملکوت،۱۸۹سفرنامۀ جلد اوّل، ص

این لوح به میسیز پارسنز در دوبلین خطاب .  اقل معیشت برای همگان است
 شده و در آن، با توجّه به آنچه حضرت بهاءاللّه در بارۀ زراعت و زارعان در 
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این مسألۀ اقتصادی جز به موجب این : "فرمایند می ۲ودند،لوح دنیا فرموده ب
 این است که این مسألۀ اقتصاد را باید از دهقان و آن... تعالیم حلّ تام نیابد 

ابتدا نمود تا منتهی به اصناف دیگر گردد، زیرا عدد دهقان بر جمیع اصناف 
به موجب ."  و دهقان اوّل عامل است در هیئت اجتماعیه... مضاعف است 

ای انجمنی و مخزن یا صندوقی عمومی تأسیس  لوح مذکور باید در هر قریه
نوع واردات و هفت نوع مصارف، و از جمله واردات، بشود با هفت 

اضافۀ درآمد (واردات عشریه، یعنی مالیات تصاعدی بر اضافۀ درآمد است 
و از جمله مصارف همان رفع ) اغنیاء، به منظور اکمال معیشت ضروریۀ فقرا

احتیاجات ضروریۀ عامۀ مردم است، که اگر شخصی کار کرد و در کار قصور 
اش تأمین نشد، این  کِشتَش برکتی نیافت و احتیاجات ضروریهننمود، معذلک 

تا محتاج نماند و به "نمود ) اعانت(شخص را باید از مخزن عمومی معاونت 
همان صندوق به تأمین معاش ازکارافتادگان، عجزه، ."  راحت زندگانی نماید

ه و اگر صندوق قریه زائد بر مصارف داشت ب.  ایتام و امثالهم خواهد رسید
شود، و در صورت معکوس از صندوق عمومی مدد  صندوق عمومی نقل می

 .گیرد می
کید می فرمایند که با زور نباید تعدیل معیشت را اجرا  حضرت عبدالبهاء تأ

 :عین بیان مبارک چنین است.  کرد، بلکه با اعتدال و به موجب قانون

  با زور نباید تعدیل معیشت را اجرا کرد–الف 
و «مثالً در حکم الهی .  س اشتراکیون در ادیان الهی موجوداعظم از اسا"

فرماید که از خصائص  می.  است» یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه
و مایحتاج اموال خود، انفاق نمایند و دیگران را بر خود ترجیح دهند، ولی به 

 خواهند اشتراک و مساوات امّا اشتراکیون می.  رضایت و نهایت روحانیت
 ."به زور جاری نمایند] را[

  بلکه با اعتدال –ب 
و اعتدال این است که قوانین و نظاماتی وضع شود که مانع ثروت مفرط "

 ) ۱۴۲ص ("لزوم بعضی نفوس شود و دافع احتیاج ضروریۀ جمهور گردد بی
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در رابطۀ کارگر و کارفرما حضرت عبدالبهاء مشارکت کارگر را در سود ) ۲(
و در مورد وظیفۀ کارگران و جواز یا عدم .  فرمایند  توجیه میها ویژۀ کارخانه

 :فرمایند جواز مداخلۀ دولت در اختالفات کارگر و کارفرما می

 وظیفۀ کارگران) الف
هم چنین باید عمله غلو و تمرّد ننماید و بیش از استحقاق نطلبد و اعتصاب "

 حقوق معتدلۀ ننماید و اطاعت و انقیاد کند و اجرت فاحش نخواهد، بلکه
به قانون عدل و ] ها اشتراک کارگران در منافع کارخانه[مشترکۀ طرفین 

حقانیت رسمًا محقّق و مسلّم شود، و هر کس تجاوز نماید بعدالمحاکمه 
 ..." محکوم گردد 

 مداخلۀ دولت) ب
 fabriqueو مداخلۀ قضا و حکومت در مشکالت حاصله بین اصحاب فبریق "

ه است، مانند معاملۀ عادی بین عمله و صاحبان کار و عمله مداخلۀ مشروع
جزئی نیست که خصوصی است و دخلی به حکومت ندارد و حکومت را حق 

فبریق و عمله هرچند خصوصی به نظر آید ولی از ] رابطۀ[مداخله نیست، زیرا 
 ."مشکالت حاصله در مابین مضرّت عمومی حاصل گردد

 :  آمدهراقاتاشدر مورد کارمندان دولت در لوح ) ۳(
اشراق پنجم معرفت دول بر احوال مأمورین و اعطاء مناصب به اندازه و "

شاید خائن .  التفات به این فقره بر هر رئیس و سلطانی الزم و واجب.  مقدار
 ."مقام امین را غصب ننماید و ناهب مقر حارس را

و گمان امر مبارک که یکی از مبانی اساسی فکریش تحرّی مستقل  بی) ۴(
آزاد حقیقت است مروّج علم و تحقیق خواهد بود و علم و تحقیق به توسعۀ 

طراز ششم : "فرمایند در طرازات می.  پیشرفت اقتصادی مدد خواهد کرد
این صنایع .  تحصیل آن بر کلّ الزم.  های بزرگ الهی است دانائی از نعمت

 ."مشهوده و اسباب موجوده از نتائج علم و حکمت اوست
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صاحبان علوم و صنایع را حق عظیم است بر اهل : " آمدهتجلّیات و در لوح
الحقیقه کنز حقیقی از برای انسان علم اوست و اوست علّت  فی... عالم 

 ."عزّت و نعمت و فرح و نشاط و بهجت و انبساط

  نظرگاه بهائی –مبارزه با فقر 
 دامنۀ فقر

ششم جمعیّت   یککند که المللی حکایت از آن می ترین آمارهای بین تازه
میلیارد نفر، در شمار فقیران مطلق محسوب  جهان، یعنی فزون از یک

 ۸ای کمتر از یک دالر در روز، و هر سال حدود  شوند، با درآمد سرانه می
اگر صفت مطلق را به کار .  سپرند میلیون نفر از آنان از فقر مطلق جان می

، )المللی آمار بانک بین(رسیم  میلیارد فقیر می نبریم، به جمعیتی در حدود سه
فقر مطلق .   میلیاردی امروز جهان است۵/۶که نزدیک به نصف جمعیّت 

ضمناً، در غالب موارد، شامل محرومیت از حقوق اساسی انسانی است، چون 
به .  عدم دسترس به آموزش و پرورش و بهداشت و دیگر مایحتاج آدمیان

 .  برند  در گرسنگی به سر می میلیون نفوس همه روزه۸۰۰عنوان نمونه، 
اند مشکل  داری تاکنون نتوانسته های سرمایه های اشتراکی و نه نظام نه رژیم
ای که سازمان ملل متّحد  های تازه جوئی کنند، و هدف دار فقر را چاره ریشه

 فقر را به نصف تقلیل دهد، کامالً ۲۰۱۵پذیرفت، و از جمله آن که تا سال 
 .سدر غیرواقع به نظر می

داری شکاف  های سرمایه اند و نظام های اشتراکی فقر را تعمیم داده نظام
کشورهائی .  اند ها را به میزانی غیر قابل تصوّر افزون کرده درآمد بین انسان

اند تاکنون   درصد در سال نتوانسته۱۰ تا ۸چون چین و هند با رشد اقتصادی 
المنفعه در این دو  کارهای عامالبته، .  سطح معیشت عامۀ مردم را باال ببرند

ها مردم فقط  ها سر برکشیده، اما هنوز میلیون خراش آسمان.  کشور بسیار شده
 .  به حدّ اقل معیشت دسترس دارند

تغییری بنیادی در احوال و .  کنی فقر با حرف و شعار عملی نیست ریشه
شیده و المللی ضرور است، از الغاء جنگ و استعمار آشکار و پو روابط بین

 استتثمار گرفته تا تعدیل درآمدهای باال در جامعه و تأمین حدّ اقل معیشت 
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دوستی  گرائی مفرط و ترویج نوع برای همگان و شکستن بت مادّیّت و مصرف
و خیرخواهی عمومی و نظائر آن که همه در برنامۀ یگانۀ آئین بهائی موجود و 

 . مندرج است

 مبارزه با فقر در دیانت بهائی
فقر مشکلی نیست که .  ی از اعظم مسائل دنیای معاصر مشکل فقر استیک

رساند، بلکه نتائج و عواقب فقر مانند  فقط خود به جامعۀ بشری زیان می
مندی قلیل از سواد و  سوادی یا بهره محرومیت از بهداشت و درمان، بی

 به ارزشی و نیاز به وابستگی و نظائر آن نیز لطمۀ فراوان دانش، احساس بی
 .زند انسان و انسانیت می

کشد و کسب ثروت را نه  امر بهائی اوّل دیانتی است که بر فقر خط بطالن می
داند، بلکه از ثروت در صورتی که از راه درست به دست  فقط کاری به جا می

کند و بیکاری و بیکارگی و  آید و در خدمت جامعه به کار افتد تمجید می
ای جامع در  کند، بلکه نقشه و به این اکتفا نمی.  داند گدائی را مردود می

حساب، به  مورد تعدیل معیشت، به طوری که نه فقر مطلق ماند و نه ثروت بی
 .کند بشریت ارائه می

اوالً، همۀ اطفال .  شود مبارزه با فقر در دیانت بهائی از مدرسه آغاز می
عهدۀ مخارج شرعًا ملزم به تحصیل علم و سواد هستند، و اگر اولیاء از 

ثانیاً، در جوار .  آیند بر جامعه است که این الزام مهّم را به عمل برساند برنمی
.  شود تعلیمات نظری، به آموختن حِرَف و فنون اهمّیّت مخصوص داده می

ثالثاً، شوق کار جدّی و عالقه به خدمت جامعه و سودمند بودن برای همنوع 
که این هم " فرزندپذیری،" رابعاً، از راه . شود هم از ابتدا در اطفال القاء می

کس هم از  در کتاب مستطاب اقدس تقدیر و تحسین شده، اطفال یتیم و بی
 .شوند مند می کسب دانش و آموزش بهره

 ترک عادات مضره
شود که متأسفانه از همان دورۀ مدرسۀ متوسطه  در مدارس غرب دیده می

اگر مبالغی را که هر جامعه .  ندشو برخی از جوانان به مصرف دخان آلوده می
 دهد به حساب آریم، آن وقت  از بابت مصرف سیگار و سیگارت به باد می
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یابیم که دوری از چنین آلودگی در جوان بهائی تا چه حدّ به اقتصاد  درمی
کنم، چون در مواردی  از مواد مخدّر ذکری نمی.  رساند خانوادگی مدد می

 .کشاند تی میهمۀ زندگی خانواده را به نیس
 دادن به کشاورزی ارزش

داند  های اقتصاد که حتی جامعۀ معاصر قدر آن را به درستی نمی از بخش
.  قدرت خرید کشاورزان در اکثر نقاط دنیا قلیل است.  کشاورزی است

دهند حاوی این نوید  اهمّیّتی که حضرت بهاءاللّه در لوح دنیا به کشاورزی می
یان کشاورزی و صنعت، که به زیان بخش نخست است که در آینده رابطۀ م

در برابر بخش ثانی است، تغییر کند و عدالت بیشتری در مبادلۀ کاالهای 
اجرای عدالت میان ممالک .  کشاورزی و کاالهای صنعتی منظور گردد

صنعتی و ممالکی که اقتصاد آنها بر کشاورزی مبتنی است نیز از ضروریات 
 .است

 تأمین حّد اقل معاش
تر گوئیم، حدّ  حضرت عبدالبهاء در لوح اقتصاد تأمین حدّ اقل، یا درست

ای، از جمله در روستاها، ضرور  مناسب، معیشت را برای هر خانواده
ای که  اند، و از صندوق محلی است که باید کسر معیشت خانواده دانسته

 . زحمت کشیده ولی به حدّ اقل یا حدّ مناسب نرسیده پرداخت شود
 های خیریه صندوق

باید متذکّر بود که حتی قبل از آن که قوانین بهائی در سطح دهات، شهرها، و 
ممالک به موقع اجراء درآید، یعنی از ابتدای تاریخ امر مبارک، احبّاء از 

های مختلف خیریه تبرّعاتی از باب تعاون و تعاضد نسبت به  طریق صندوق
 و در مواقع اضطرار صندوق کنند، افراد نیازمند جامعه تأدیه کرده و می
دیدگان به وجود آمده است، و از همه  ملهوفین و نظائر آن به کمک آسیب

 درصد عوائد زائد ۱۹اللّه است، یعنی  تر تکلیف روحانی پرداخت حقوق مهّم
العدل اعظم الهی به مصارف مختلفه  بر مخارج و احتیاج که تحت نظر بیت

 ین و نیازمندان به تشخیص معهد اعلٰىرسد، از جمله برای کمک به ملهوف می
 خود .  که واقف به اوضاع و احوال همۀ جوامع بهائی در سراسر جهان است
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هائی خیریه به صور  ها قبل با تأسیس بنیادها و صندوق احبّاء نیز از سال
کنند و احیانًا اجرای برخی  مختلف به نفوس محتاج یاری کرده و می

ها تأمین  تماعی توسط همین بنیادها و صندوقهای توسعۀ اقتصادی و اج طرح
 .  شود و تضمین می

 تحکیم روابط خانواده
ها موجب  خود به تجربه ثابت شده که تحکیم روابط الفت درون خانواده

افزایش همبستگی و حتی سبب کمک افراد مستطیع به افراد محتاج در داخل 
 . شود خانواده شده و می

 اقتصاد کالن
هائی که بر بودجۀ  کالن باید متذکّر شد که از بزرگترین هزینهدر سطح اقتصاد 

های تأمین و رفاه اجتماعی  کند و در نتیجه به برنامه ها سنگینی می همۀ دولت
آمارشناسان .  های نظامی و تسلیحاتی است زند هزینه صدمه می مکرّراً 

 چند اند که با هزینۀ یک توپ یا یک تانک یا یک طیارۀ جنگی محاسبه کرده
توان سیر کرد و چند مدرسه و درمانگاه ساخت و برای تلقیح  هزار شکم را می

 .های مسری چه اقدامات وسیعی به انجام رساند کودکان در برابر بیماری
های نظامی در دهۀ آخر قرن پیش رو به کاهش  شود که هرچند هزینه یادآور می

باز افزایش یافت و از  ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱نهاده بود، ولی در سالهای بعد از 
 .هزار میلیارد دالر تجاوز کرد یک
های  های نظامی همۀ بخش گمان پس از زمانی، از تقلیل یا حذف هزینه بی

اجتماعی منتفع خواهند شد و مغزهای درخشانی که به کار تحقیق در 
المنفعه قائل خواهند  اند اولویت را به امور صحّی و عام تسلیحات گماشته شده

 ظهور مدنیّت جهانی ۱۹۳۶ان که حضرت ولی عزیز امراللّه در توقیع شد، چن
 .اند بینی فرموده پیش

دنیا بیش از پیش با سوانح بزرگ اکولوژیک ناشی از گرمای متزاید جوّ 
زارها و صحاری، تقلیل آب آشامیدنی و  ها، پیشروی شوره زمین، انهدام جنگل

های مواجهه با آن سوانح  آلودگی هوا و آب و خاک مواجه است که هزینه
 دگرگونی بنیادی فلسفۀ زندگی و ترجیح .  دهد ارقامی نجومی را تشکیل می
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تر شدن شیوۀ حیات بدون تردید  غنای هستی بر دارائی و ثروت مادی و ساده
ها به محیط زیست و طبیعت خواهد بود و کاهش این  موجب کاهش آسیب

 .  ای دول و ملل خواهد شده جوئی عظیمی در هزینه ها منشأ صرفه آسیب

 ها با مکاتب عمدۀ اقتصادی تفاوت
گفتیم که امر بهائی در دجۀ اول یک جریان روحانی و در نتیجه متمایز از همۀ 

شود که دیانت  امّا این امر مانع از آن نمی.  اقتصادی است–مکاتب مادی
 چنان های خود را با این نوع مکاتب مطرح کند، بهائی وجوه امتیاز و تفاوت

 .اند که حضرت عبدالبهاء در مورد مرام اشتراکی طرح فرموده
های مثبت و منفی  هادلستون جنبه" اقتصاد یک جهان متّحد"در کتاب 

داری و کمونیسم، را چنین بیان  های عمدۀ اقتصادی، خاصه سرمایه نظام
 :شود کند که به رعایت اختصار فقط به شمارش آنها اشاره می می

 داری   مثبت نظام سرمایههای جنبه) ۱(
 کارآئی . ۱ 
 نوآوری . ۲ 
 خدمت به مشتری. ۳ 
 امکان برخورداری بیشتر از تساوی درآمد. ۴ 
 دموکراسی بازار. ۵ 

 داری  های منفی نظام سرمایه جنبه) ۲(
 قانون جنگل . ۱ 
 گرایش به انحصار قدرت . ۲ 
 باال و پایین رفتن ادواری اقتصاد. ۳ 
 ارزنوسان بازار . ۴ 
 های بازار از برآورد  نارسائی قیمت. ۵ 
 آمدهای محیط زیست گاهی پی. ۶ 
 های مادی سودگرائی یک نظام ارزش. ۷ 
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 های مثبت نظام سوسیالیستی  جنبه) ۳(
نقش مهمّ دولت در ارکان اصلی اقتصاد و ابزار اصلی تولید . ۱ 

 ثروت، یعنی در تولید و توزیع و امور مالی 
 ات رفاه اجتماعی به نفع مردم وجود مقرّر. ۲ 
 های تصاعدی های رفاه از طریق مالیات تأمین هزینۀ سیاست. ۳ 
طرح نقشه برای ارائۀ کاالها به قیمت منطقی و عادالنه و تقلیل . ۴ 

 )ریزی برنامه(بیکاری 
 های سوسیالیستی گرائی نهضت جهان. ۵ 

 های منفی نظام سوسیالیستی  جنبه) ۴(
های  ها در مورد اتّخاذ روش وسیالیستتأمّل بعضی س. ۱ 

 دموکراتیک 
ناپذیری  مداخلۀ دولت در اقتصاد موجب عدم کارآئی و انعطاف. ۲ 

 بوده 
 ایجاد روحیۀ وابستگی در مردم. ۳ 
 ایدۀ قابل انتقاد تملّک ارکان اصلی اقتصاد. ۴ 
کید زیاد بر قدرت دولت . ۵   ) حکومت(تأ
 یهای روحان عدم توجّه به جنبه. ۶ 

اند، حال  با توجّه به آنچه به اجمال در مورد مکاتب عمدۀ اقتصادی گفته
 :توان به صورت فشرده جهات ممیّزۀ طرح اقتصاد بهائی را عنوان کرد می
های روحانی و اخالقی است، از جمله   در امر بهائی توجّه اصلی به جنبه-۱

زندگی ساده و اعانت اغنیاء به فقرا، عدم دلبستگی به مادیات، پذیرش یک 
 .به دور از تجمّالت، احتراز از حرص و آز

کید دیانت بهائی بر تعاون و تعاضد و همبستگی میان قشرهای مختلف -۲  تأ
های اجتماعی و فلسفۀ  در نتیجه فلسفۀ تنازع بقای داروینیست.  جامعه است

 .نزاع طبقات مارکس مورد قبول او نیست
 اغنیاء نیست، بلکه از راه قوانینی است که  مبارزه با فقر از طریق مقابله با-۳

 .تعدیل معیشت را در جامعه اجرا کند
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های نظامی و   دیانت بهائی مروّج فرهنگ صلح است، و در نتیجه هزینه-۴
 .المنفعه خواهند داد مسابقۀ تسلیحاتی جای خود را به امور عام

 .دهد  دیانت بهائی به کیفیّت زندگی و حفظ محیط زیست اهمّیّت می-۵
 دیانت بهائی با ثروت و توانگری مخالف نیست، بلکه معتقد است که -۶

های معدود نباید متراکم باشد، و از راه مالیات تصاعدی،  ها در دست ثروت
 .اللّه، قانون صحیح ارث و مانند آن باید ثروت هرچه بیشتر توزیع شود حقوق

 که با صداقت و روح دهد، و کار  دیانت بهائی به کار اهمّیّت بسیار می-۷
شود، و ابتکار و خالقیت در  خدمت انجام شود در حکم عبادت محسوب می

 . ضمناً، تکدّی در دیانت بهائی تحریم شده است.  نهد کار را قدر می
 اقتصاد خُرد در امر بهائی با اقتصاد کالن ارتباط متقابل دارد، کما این که -۸

ین حدّ اقل معیشت همگان را های جنگ اجازۀ تأم جوئی در هزینه صرفه
های خیراندیشانه  همبستگی سرنوشت ابناء انسان توسعه و همکاری.  دهد می

 .کند میان ممالک غنی و ممالک فقیر را ایجاب می
بینی قبول پول  ، پیش۱۹۳۶ در آثار حضرت ولی امراللّه، خصوصاً توقیع -۹

ه مشکل نوسانات ها و اوزان شده است، که در نتیج جهانی و اتّحاد مقیاس
 .شود ارزها حلّ می

های اداری، مالی، و تجاری را دیانت بهائی به طور   فساد در دستگاه-۱۰
 .کند جدّی محکوم و مرتفع می

های عمدۀ اجتماعی، چون تعلیم و تربیت، بهداشت   دیانت بهائی به طرح-۱۱
 .دهد و درمان، نگهداری سالخوردگان و ایتام، و مانند آن اولویت می

 از اصول مهمّۀ امر بهائی ارتباط نزدیک میان روحانیات و جسمانیات به -۱۲
–بنابر این، میان امور اقتصادی از یک طرف و امور روحانی.  طور کلّی است

اخالقی از طرف دیگر نیز بستگی قوی وجود دارد، و چنان که اقتصاد بدون 
نظائر آن کشی، و  اخالق در معرض فساد، تعدّی به حقوق دیگری، بهره

است، اخالق منتزع از روابط و عالیق مادی حالتی متافیزیکی، یعنی ماوراء 
گزین که امکان تحقّق عینی قضایائی  طبیعی، دارد، نظیر زندگی زاهدان عزلت

 امر بهائی بیکاری و .  ، امانت، احسان و ایثار در دسترشان نیستچون تقوٰى
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ی از خلق را از سوی دیگر گیر بیکارگی را از یک سوی و اعتزال و گوشه
بهترین ناس آنانند که به اقتراف تحصیل "داند و بر آن است که  مردود می

کلمات  (."حباً للّه رّب العالمین.  القربی نمایند کنند و صرف خود و ذوی
اندوختن از راه صحیح نه فقط ننگ نیست، بلکه    بنابر این ثروت)مکنونه

دمات انسانی بسیار را در مقابل افتخار است، چون فرصت و امکان خ
 .دهد شخص قرار می

  گذار یک اقتصاد جهانی است امر بهائی پایه
شمول آئین خود را برمال   هم از ابتدای ظهور خود جنبۀ جهانجمال ابهٰى

کردند و با نزول کتاب مستطاب اقدس و الواح نازلۀ بعد از آن اصول و ارکان 
عالم از .   حضرت است ارائه فرمودندآرائی را که مورد نظر آن نظم جهان

االرض اهل آن هستند  دیدگاه آن حضرت یک وطن محسوب است و من علی
آسایش هنگامی دست دهد که "و راحت هر یک در راحت دیگری است و 

کلّ   ")۵، صدریای دانش (."خواه همۀ روی زمین نماید هر کس خود را نیک
و در نتیجه   )۱۴، صدریای دانش( ."اند از برای اتّحاد و اّتفاق خلق شده

جنگ محملی ندارد و باید بالکلّ ملغی و منسوخ گردد و آن چه صرف جنگ 
 .االرض اختصاص یابد شود بما ینتفع به من علی می

در این صورت هر نفسی به .  "عالم باید به یک لسان و یک خط روی آورد
دریای  (."ههر بلدی توجّه نماید مثل آن است که در بیت خود وارد شد

امروز انسان کسی "اند   و حتی در تعریف انسان حقیقی فرموده)۱۷، صدانش
 ."االرض قیام نماید است که به خدمت جمیع من علی

رای حضرت بهاءاللّه به استعمار و استثمار ملّتی توسّط آ در نتیجه نظام جهان
ین جمال مبارک به ا.  دهد ملّت دیگر و مظالمی از این گونه پایان می

های عالم حقوق امم را  ظالم: "فرمایند صراحت ظلم و استثمار را محکوم می
اند و به تمام قدرت و قوت به مشتهیات نفوس خود مشغول بوده  غصب نموده

گمان امر مبارک در تعدیل معیشت در سطح    و بی)دنیالوح  (."و هستند
برای "  توسعهدر حال"و " یافته توسعه"جهانی خواهد کوشید، و تضادّ میان 

 نیروی بشر برای ابد از خشونت و قهر .  همیشه از میان خواهد رفت
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گردان خواهد شد و مصداق این بیان مبارک را محقّق خواهد نمود که  روی
در جمیع احوال انسان باید متشبّث شود به اسبابی که سبب و علّت امنیّت و "

  )۲۵، صدریای دانش (."آسایش عالم است
) ۱۹۳۶ (ولی امراللّه به آن که دنیا پول واحد اختیار خواهد کرداشارۀ حضرت 

نه مخصوص ) ۱۹۳۶ (و یا منابع کرۀ ارض ملک جمیع بشر خواهد بود
کشوری که آن منابع در آن واقع است، و یا علم در خدمت همۀ ابناء بشر به 
کار خواهد رفت، و یادآوری بیانات حضرت بهاءاللّه در الغاء جنگ و مسابقۀ 

سلیحاتی، همه از پدید آمدن یک اقتصاد جهانی با اهداف انسانی در آیندۀ ت
 .کنند ایام حکایت می

دو شاخص عمدۀ دنیای امروز یکی مسابقۀ سخت و رقابت شدید اقتصادی 
یافته است، و دیگری استثمار ممالک در حال توسعه به  میان ممالک توسعه

رت بهاءاللّه به این هر دو های آشکار و پنهان، که استقرار نظام حض صورت
المللی صورت نوی خواهد  خاتمه خواهد داد و تقسیم کار در عرصۀ بین

یافت، نه آنکه بعضی ممالک فقط محکوم به تولید مواد خام و محصوالت 
المللی دائماً در نوسان است،  کشاورزی باشند، که قیمت آنها در بازارهای بین

شود در  تر می تر و گران  دائماً گرانو ممالکی دیگر تولیدات صنعتی را که
 .اختیار خود گیرند

از جمله تحوّالتی که در سالهای اخیر روی داده آن بوده که ثروتمندان بزرگ 
جهان، چون دیوید وارنر، بیل گیتز، مافیت، سوروز، و سایرین بخش قابل 

ای از ثروت خود را به تأسیس بنیادهای خیریه جهت کمک به فقیران  مالحظه
الحقیقه چنین عملی  فی.  اند جهان در ممالک دنیای سوم اختصاص داده

 :اند کامالً منطبق با نیّت و مشیّت حضرت بهاءاللّه است که فرموده
 اغنیاء را از نالۀ سحرگاهی فقرا اخبار کنید، که مبادا از –ای پسران تراب "

 ) مکنونهکلمات  (."نصیب مانند غفلت به هالکت افتند و از سدرۀ دولت بی
پس امانت مرا درست حفظ .   فقرا امانت منند میان شما–ای اغنیای ارض "

  ) کلمات مکنونه (."نمائید و به راحت نفس خود تمام نپردازید
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نیکوست حال آن غنی که غنا از ملکوت ... ای مغروران به اموال فانیه "
 اسم قسم به.  جاودانی منعش ننماید و از دولت ابدی محرومش نگرداند

اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را روشنی بخشد چنان چه شمس اهل زمین 
  ) کلمات مکنونه (."را
 

  ها اشتدياد
برای دوستانی که مایل به تحقیق عمیق در این زمینه هستند نخست مطالعۀ . ۱

و منتخباتی که جناب )  جلد۳در (خطابات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء 
فصل مخصوص این (اند   ترتیب دادهم ملکوتپیاخاوری تحت عنوان  اشراق

و نیز ) شود  یافت می۱۹۸۵ چاپ هند در سال ۱۵۱–۱۲۴موضوع در صفحات 
 دکتر اسلمونت که حاوی نصوص بهاءاللّه و عصر جدیدبخشی از کتاب 

 .مبارکه در این زمینه است، مفید است
 از نویسندگان شود و توان به آثاری از قبیل آنچه ذیًال ذکر می در مرتبۀ دوم می

 :بهائی است مراجعه کرد
، ترجمۀ حوریوش رحمانی، اقتصاد یک جهان متّحد:  جان هادلستون-الف

 . ۲۰۰۴نشر سنچری پرس، 
، ترجمۀ حوریوش در جستجوی عدالت اجتماعی:  جان هادلستون-ب

 .۱۹۹۸رحمانی، نشر سنچری پرس، استرالیا، 
، مجلۀ پیام بهائی، سال مارکسیزم و دیانت بهائی:  دکتر نادر سعیدی-پ

۲۰۰۶ . 
ها قبل   نوارهای صوتی نگارندۀ این سطور در بارۀ اقتصاد بهائی که سال-ت

 .توسّط جناب هوشنگ محمودی در ایران تهیه شده است
و گرگوری دال ) ایطالیا( چند نویسندۀ بهائی چون گیزپ روبیاتی -ث

 ).ائی و انگلیسیبه ایطالی(هم در این موضوع تحقیقاتی دارند ) آمریکا(
 ,Guiseppe Robiati : Economia per un nuovo ordine mondiale -ج

1998, 89 p. به زبانهای دیگر ترجمه خدا و اقتصاد که گویا زیر عنوان 
 .شده



  دستور تعديل معيشت در آثار حضرت عبدالبهاء                                                        10سفينة عرفان دفتر 

218 

این فقره اگرچه در پنجم ذکر .  پنجم، توجّه کامل است در امر زراعت. "۲
 ." دارای مقام اوّل استالحقیقه شد، ولکن فی
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  معيار سنجش حقّانيت ظهور الهي :آيات

 
 محمّد افنان

 
در بحث ضرورت دین و اصالت ادیان مطالعات و نظرات فراوانی اظهار شده که 
غالباً بر این نکته استوار است که دین وسیلۀ تربیت و ترقّی انسان است و سابقۀ آن 

ی این تصوّر را با اینکه بعض.  گردد به ابتدای حیات بشری در عالم وجود برمی
اند که دین در عهد تکامل عقل و فهم انسانی الزم نیست و امروز  مطرح ساخته

رشد نظری و علمی بشر به جائی رسیده که انسان را از پیروی دین و راهنمائی 
نیاز ساخته است، ولی بر اهل  نفوس برگزیدۀ الهی به عنوان رسول و پیامبر بی

نسان مانند هر موجود دیگری همواره در حال تعقّل و انصاف پوشیده نیست که ا
تبدّل و تکامل است و نمیتوان مدّعی بود که به کمال مطلق رسیده یا حتی روزی 
تواند رسید و لذا محتاج ادامۀ تربیت و استمرار فیوضات تربیتی الهی است و اگر 
این حقیقت به نظر علمای جدید دینی بعید به نظر رسد، امّا مقایسه و بررسی 

نماید،  تطبیقی تحوّالت حیات انسانی بر اساس اصل ترقّی نوع آن را تأیید می
الخصوص که تأثیر توسعۀ علوم و صنایع نیز همواره مشهود بوده و هست و  علی
شک ترقّیّات و تحوّالت علمی و اجتماعی محتاج استفاضه از تربیت و هدایت  بی

.  س علوم مادّی جلوگیری نمایداخالقی و روحانی است تا از انجماد افکار بر اسا
رود این مقّدمه مورد تردید یا عدم قبول هیچ یک از متدیّنان صاحب  تصوّر نمی

نظر و انصاف باشد، امّا متأسفانه اکثریت اهل ادیان به نوعی تکامل مطلق در بارۀ 
 معتقدند و بر این اساس است که (absolutism)عقاید و تعالیم و معتقدات خود 

دانند، در  د را آخرین دیانتها و کافل سعادت عموم بشر در همۀ ادوار میدیانت خو
داند و دقیقًا به  حالی که امر بهائی هیچ امری را در عالم ممکنات مطلق نمی

دهد  بودن همۀ مطالب و حقائق در عالم وجود معتقد است، و چنین تعلیم می نسبی
 ان نیز همواره در معرض که چون ترقّی و تکامل نوع انسان تدریجی است، ادی
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شوند  تغییر و ترقّی هستند، زیرا ادیان برای هدایت و تربیت بشر تأسیس شده و می
و لذا باید متناسب با تحوّالت زندگانی اجتماعی و روحانی بشر باشند، و این 

عالم محتاج به نفثات "همان نکته است که در تعالیم بهائی  تحت عنوان 
 .جّه قرار گرفته استمورد تو" القدس است روح

مستقل از مبانی نظری مربوط به دین که در مقدّمه ذکر شد مسئلۀ اثبات حّقانیّت 
ای است که همواره ذهن اهل ادیان را به خود  ظهورات الهی و آسمانی مسئله

عموماً علمای ادیان اثبات عقیدۀ خود را بر اساس .  دارد مشغول داشته و می
نمایند، و بعضاً نیز   در مقابل معجزات معرّفی میخوارق عادات و الزام مردم

استشهاد از کتب دینی قبل را که نوعی توجیه و تفسیر بشارات مندرج در کتب 
امر بهائی در این خصوص دیدگاهی مخصوص .  دارند مزبور است نیز ملحوظ می
کوشش می  .شود تا مفهوم دقیق آن توضیح داده شود دارد که ذیالً 

 اهل ادیان اصالت اعتقاد خود را در گرو معجزات و خوارق چنانکه گفته شد
نمایند و الزام و تسلیم مردم را منوط به عجز همگان از مقابله با  عادات معرّفی می

کتب دست دوم ادیان سراسر معجزاتی است که نه  معجزات می شمارند و معموًال 
 عملی و مطمئن در اعصار بعد قابل تکرار است و نه مدارکی تاریخی یا شواهدی

از آن بر جای مانده است تا عقل استداللی بتواند آن را بپذیرد، گرچه عموماً 
 .اند معجزات بر حسب روایات متوالیه همه جنبۀ مادی و محسوس داشته

ای در عالم وجود با توجّه به کیفیّات محسوس و غیرمحسوس،  از آنجا که هر پدیده
معنوی عقالً و علمًا قابل تقلید و تکرار یا به عبارت دیگر خصوصیات مادّی یا 

است، به همین جهت وقایع و اتّفاقاتی را که در گذشته، حال، و یا آینده قابل 
توان معجزه نامید، چه که لفظ معجزه حکایت  تجدید و تقلید نباشد اصطالحاً می

عاجز ها اشخاص و افراد از ارائۀ همانند آن  ها و مکان از آن دارد که در سایر زمان
شود  علم به تجربه دریافته است که هر چه در عالم وجود مادی دیده می.  باشند

باشد و بطور مصنوعی نیز در  همه به نحوی قابل تقلید بطور عادی در طبیعت می
 .حیطۀ علم و تجربه و فنّ تجدید آن میسّر است

ۀ ارادۀ در عالم روحانیات معجزه به مفهوم خاّص خود پذیرفته شده و فقط در سای
 الهی و منحصراً توسّط برگزیدگان حقّ اظهارپذیر است و کتب اصیل دینی نیز به 
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بحث معجزه به مفهوم متداول در آثار ثانوی ادیان مورد نظر .  انواع آن اشاره دارد
اند و مخصوصًا در  در این گفتار نیست، چه که کتب مقدّسه هم آن را تأیید نکرده

ان به موارد متعدّدی از قرآن استشهاد نمود، امّا ظهورات این باره از کتب قبل میتو
الهی همواره اعجاز خود را در متن کتب مقدّسۀ آسمانی آشکار نموده، یعنی 

آن  اند عاجز و ناتوان دانسته دیگران را از آوردن شبیه آنچه آنان آورده اند و عمًال 
الم ادیان الهی عرضه ای که ع موردی از معجزۀ پاینده.  اند را به اثبات رسانده

کید شده است،  داشته است قرآن مجید است که در متن کتاب نیز به اعجاز آن تأ
 .یعنی امکان اتیان به مثل آن در قرآن از همۀ عالمیان سلب شده است

 )لوح شیخ (انّا ننصرک بک و بقلمک
 ٰىللّه و حضرت نقطۀ اولمتقدّمین علماء فی البهاء، مستند به آثار حضرت بهاءا

عناوین زیر را برای اثبات اصالت و حقّیّت مظاهر امر الهی مذکور داشته و مورد 
مبانی اوّلیۀ این تقسیم مبتنی بر آثار مبارکۀ ظهور بدیع، یعنی .  اند استناد شمرده

 : و بسیاری آثار تنزیلی دیگر استدالئل سبعه شریف و رسالۀ ایقان
 ات فطری؛ادعای مظهریّت و ابالغ کلمه، یعنی نزول آی -
 تأثیر کلمةاللّه و ایجاد خلق جدید؛ -
 استقامت و پایداری؛ -
 .استمرار دوام و ترقّی -

ها در مبانی بنیادی  نکتۀ اصلی که در این باره میتوان گفت این است که این کیفیّت
شود، اگرچه اکثریّت  و اوّلیۀ همۀ ادیان که امروز در عالم موجودند دیده می

صلی و اساس آن غافلند، زیرا از سرچشمۀ فیض، یعنی متدیّنین امروزه از سّر ا
نمایند و فقط به مطالب کلّی و معتقدات   حقیقت کتب آسمانی خود، استفاضه نمی

این نکتۀ مشابهت و مناسبت خود دلیل کافی بر .  اند خوش ثانوی مشغول و دل
وحدت اساس و حقیقت ادیان و اصول بنیادی آنهاست و نموداری از نقشۀ ازلی 
ابدی الهی است که حقّ جلّ جالله برای تربیت و ترقّی اشرف مخلوقات خود 

وحدت اساس ادیان  در ضمن تعالیم بهائی تحت عنوان معیّن فرموده است، و
ذیًال در بارۀ مطالب فوق از آثار مبارکه شواهدی نقل شده .  تصریح شده است

 . استٰىطۀ اولاظر به ظهور امر حضرت نقبحث مطالب مقاله عموماً ن.  است
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 تنها برهانی است که اختصاص به نفس مظهر ظهور الهی دارد و به  انزال آیات-۱
 :مختصّات زیر ممتاز است

چشم امکان چنین فضلی ندیده و قوۀ " در ایقان شریف است از جمال اقدس ابهٰى
سمع اکوان چنین عنایتی نشنیده که آیات به مثابه غیث نیسانی از غمام رحمت 

جاری و نازل شود، چه که انبیای او لو العزم که عظمت قدر و رفعت رحمانی 
مقامشان چون شمس واضح و الئح است مفتخر شدند هر کدام به کتابی که در 
دست هست و مشاهده شده و آیات آن احصاء گشته و از این غمام رحمت 
رحمانی این قدر نازل شده که هنوز احدی احصاء ننموده چنانچه بیست مجّلد 

آید و چه مقدار که هنوز به دست نیامده و چه مقدار هم که تاراج  اآلن به دست می
 ) ۲۴۰ بند ،ایقان(."اند شده و به دست مشرکین افتاده و معلوم نیست چه کرده

 این حقیقت در آثار مبارکه –غیر از مظهر الهی کسی قادر به انزال آیات نیست 
إِن كُنتُمْ فِي رَيٍْب مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَْبِدَنا َو: "فرماید در قرآن می.  مکرّر آمده است

كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ فَإِن لٍّمْ َتْفَعُلوْا . مِّن مِّثْلِِه وَادْعُوْا شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللِّه إِنْ 
سورۀ بقره  ("لِلْكَافِرِيَن حِجَارَةُ أُعِدَّتْفَاتَّقُوْا النَّاَر الٍّتِي وَقُودُهَا النَّاُس وَاْل وَلَن تَفْعَلُواْ

به عنوان شاهد، به .  مفهوم این آیه در قرآن مکرّر است.  ۲۴ و ۲۳، آیات )۲(
 ) .یکی اکتفاء شد

و انّا نحن قد جعلنا اآلیات حجة لکلمتنا " است االسماء قیومدر کتاب مبارک 
نتم باللّه الحقّ بصیرا تاللّه لو علیکم افتقدرون علی حرف بمثلها فآتوا برهانکم ان ک

اجتمعت االنس و الجنّ علی ان یأتوا بمثل سورة من هذا الکتاب لن یستطیعوا ولو 
منتخبات  –) ۲( سورةالعلماء – االسماء قیوم ("کان بعضهم لبعض علی الحق ظهیرا

   )۲۸ ص– ٰى عزّ اسمه االعلٰىآیات از آثار حضرت نقطۀ اول
ا قد انزل اللّه علی عبدنا هذا فأتوا با حرف من مثله و ادعوا و ان کنتم فی ریب ممّ"

الذین قد زعمتم من دون ذکراللّه من علمائکم اقتطمعون بهم من دون ذکراللّه 
 ) )۵۲( سورۀ الفضل ،االسماء قیوم (."الکتاب شهیدا  العلی و هو الّذی قد کان فی امّ

 شیراز است حضرت نقطه به در تفسیر سورۀ کوثر که از آثار اوّلیه و صادر در
صراحت ضمن لزوم توجّه به میزان و قسطاس که وسیلۀ تمایز حقّ از باطل است 

کسی قادر به اظهار آیات نیست و در ضمن آن  تصریح می  فرمایند که جز مظهر حقّ 
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 ٰىند و جناب سید یحیفرمای صریحًا این مقام را منحصر به وجود مبارک خود می
فرمایند تا اگر مشارٌالیه یا هر کسی دیگر که بتواند در  عوت میوحید را به مقابله د

اطاعت ندارد،  ای جز تسلیم و تمکین و مقابل حضرتش قیام کند، و اگر نه چاره
زیرا این دلیل در حقیقت حجّت رسول اکرم نیز بوده و در قرآن هم به آن استشهاد 

 و به جنّت وارد شود، شده است و مفرّی برای کسی نیست، یا بایستی ایمان آورد
 .  و یا انکار کند و به جهنم واصل گردد

اللّه ثم انصف و الطف  فیا ایّها االمین فاجعل محضرک یوم القیمة بین یدی"
نظرک اّن امراللّه الحق الیثبت االّ بقسطاس عدل لم یکن من شأن الخلق الّن الّذی 

یات و االخبار و آیات  کلمة الربط بین الخالق و الخلق یثبت حکمه باآلٰىعادّ
و ال ... االنفس و اآلفاق و ان الّذی یبطل حکمه فکان بمثله فی ذکر الدالئل 

یثبت الحقّ االّ بالمیزان و من لم یکن عنده قسطاس ما کان علی حقّ محض من 
عنداللّه و انت الیوم انت تجادل فی المیزان فان استطعت ان تبطله بحجّة حق من 

 الخلق فال تلتفت بعلمی و ال عملی و االّ ال مفّر لک ان عند نفسک او احد من
اللّه رّب السموات و االرض االّ ان تصدّق او تعرض عنها و توقن فی سرک  اردت

فََو ربّک رب السموات و االرض اّن الیوم ... بحجیّته ثم تجحد او تکون بالدین 
مره بشأن لَن یقدر احد لیس الحّق لیکون الحد حجة االّ نفسی و اّن اللّه قد اظهر ا

ان یتأمّل فیه او یَشُکَّ الن اللّه قد اختار لحفظ دین رسوله و اولیآئه عبداً من 
انصف باللّه حجرًا ینطق .  االعجمیین و اعطاه ما لم یؤت احدًا من العالمین

بالشهادة اعظم او ینطق فتی عجمی بکلمات التی ذهلت الکّل فیها و لقد اعطاء 
اجتمع من فی السموات و االرض علی ان یأتوا بمثلها لم یقدروا و ان اللّه حجّة لو 

تأمل الناس فیها لیخرجون من الدّین النّ تلک الحجّة حجّة محمّد رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و آله من قبل و ان ارادوا ان یأتوا بمثله ففی الحین لیشرکون الّن اللّه قد 

الیوم کل الناس بالقرآن یحتجّون و به یؤمنون و ثبت بتلک الحجّة نبوّة حبیبه و اّن 
عنه یحکمون فو رّب السموات و االرض ال مفرّ الیوم الحد االّ ان یؤمن و یدخل 

اللّه من عمل هوآلء الجهّال کانّ الیوم کلّ  سبحان.  الجنة او یکفر و یدخل النار
 مثل تلک هل جاء احد ب.  الناس کاالموات حیث الیعرفون صنع الربّ عن الخلق
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اآلیات و یقول ذو روح ان هذا صنع الخلق انصف باللّه هل سمعت من احد دعاءً 
 )تفسیر کوثر." (او صحیفة و هل جاء بتلک الحجّة دون آل اللّه سالم اللّه علیهم

کید می فرمایند و جناب وحید را به قسم مؤکّد  سپس در دنبالۀ مطلب مجدّداً تأ
اند حجّت آیات را شخصاً، یا به کمک دیگران، ردّ تو فرمایند که اگر می مقیّد می

کید مطلب آیاتی مخصوص نازل می فرمایند و آن را به عنوان میزان  نماید و برای تأ
 . نمایند بیان معرّفی می

فیا ایها السآئل اقسمک باللّه الذی ال اله االّ هو ان تقدر ان تدحض الحجّة من "
غ بها فؤادی و خلّص النّاس کلهم و الّا عند نفسک او من عند احد من الناس تفر

المراللّه الوضح من هذه الشمس فی وسط السمآء و انا اذکر فی مقام القسطاس 
آیاتًا قبل ذکر الشرح لیثبت المیزان فاذا ثبت القسطاس یبطل کلّ التعارضات من 
عند کلّ الناس و کل ما رایت من آیاتی قد افتری المفترون فیها و بعض منها لم 

قدروا الکاتبون ان یستنسخوا صور الواقع و لذا یقول الناس فیه لحن و بعض یقول ی
لیس فیها ربط فاعوذ باللّه من عملهم و افترائهم و کلما تری من اآلیات بغیر ذلک 
النهج العدل فانی برئ من المشرکین و ها انا ذا اذکر میزان البیان لیکون حجة 

سبحان الّذی نزل الکتاب فیه ذکر فیه .  ن الرحیمبسم اللّه الرحم.  للعالمین جمیعًا
حکم من لدنّا لقوم یعقلون و اّن اللّه رّبک یعلم ما فی السموات و ما فی االرض و 

و لقد نزل اللّه فی القرآن من قبل .  ما کان الناس الیوم فی حکم اللّه یختلفون
و لقد نزل فی .  حکم کلّ شئی و لکن الناس الیعلمون و الیعقلون و الیتفکرون

القرآن تلک اآلیة اتّقوا اللّه یجعل لکم فرقاناً و ان بمثل ذلک فلیجزی اللّه رّبک 
عباده المتقین و لقد نزل اللّه ربّک فی القرآن من قبل هذا و اوحینا الی ام موسی و 
من معه اجمعین قل انّی حدّثت الکل بنعمة ربّی و ال اخاف من احد منکم ان انتم 

االرض و غربها و انا نحن لکل شاهدون  اللّه شرق  تکذبون و لقد بلغ حکماللّه بآیات
قل اّن الذین اتبّعوا آیات اللّه من قبل فاولئک هم المهتدون و اّن الّذین کفروا و 
اتبّعوا اهوآنهم لم یکن اللّه لیغفر لهم و ال لیهدیهم و اولئک هم الخاسرون انما 

قیّم ان کنتم بآیات اللّه لتوقنون قل لو تعلمون ما الدّین فی کتاب اللّه هذا الدین ال
اعلم لتنصرون اللّه بانفسکم و اموالکم رجآء لیوم کل علی اللّه یعرضون و لقد کفر 

 الذین قالوا انّ ذکر اسم ربک ادّعی الوحی و القرآن و انتم لتفترون الیوم فی 
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 لما معکم من حکم القرآن اللّه بما التعلمون و التعقلون قل انّی عبداللّه مصدّق دین
فکیف انتم تکذّبون بآیات اللّه و التشعرون و لقد فتّنا الخلق بمثل الذین کفّروا من 

و لعمرک کفر الناس کلّهم .  قبل و انّا لنعلم کلّما کان الناس الیعلمون و الیعقلون
.  وناالّ الّذین اتبّعوا احکامنا من قبل و لم تجحدوا علّی بشئی فاولئک هم المفلح

و لقد کفر الناس من الذین لم یخطروا بانفسهم ان یکفروا بالرحمن من حیث انهم 
یحسبون انهم مهتدون و لقد کفر الّذین قالوا اّن ذکر اسم ربک قال انّنی انا باب 
بقیةاللّه بحکم من قبل من حیث الیعلمون و ان مثل کل ما قال الناس فی حقّی 

للّه ربّک انّه هو ثالث ثلثة او قالت الیهود ان فکان بمثل ما قالت النصاری بان ا
اللّه او قالت االعراب اّن اللّه فقیر و نحن اغنیآء سنکتب ما قالوا و نحکم  العزیز ابن

بینهم فی الحیوة الدنیا و انهم فی اآلخرة هم الخاسرون فو ربّک ان اعراب الذین 
ری و اّن الیوم مبلغ علم کفروا من اهل القری لما نزل القرآن اتوا بکلمات عدل کب

و ان الذین .  العلمآء لیظهر اذا اراد اللّه ربّک فی الکتاب و انهم لهم الکافرون
امنوا باللّه و آیاته و هاجروا فی سبیله لمّا اراد اللّه ربّک ان یضلّهم لیعلن بواطنهم و 

 بآیة ان انهم کذبوا و کفروا من حیث یوقنون و الیعلمون قل انّی انا قلت لهم فاتوا
فو ربّک ال اری من احد الی یومک هذا بعض حرف قل فاتوا .  کنت من الکاذبین

و اّن فرعون من قبل ألت .  بمثل ذلک الکتاب ان کنتم فی دعویکم باللّه صادقین
بشئی من السحر و انهم قد جعلوا انفسهم فی االیمان ادنی من کفره لعنهم اللّه بما 

لة فی الحیوة الدنیا و اولئک هم یوم القیمة فی عملت ایدیهم ضربت علیهم الذّ
النار لیحضرون و اّن الذی نصرهم بالغیب اللّه ربّک یلعنه ثم ملئکة السموات و 

قل ان الیوم .  االرض ثم من عباد اللّه من اتّبع الحقّ بالحقّ و کانه علی یقین مبین
قل ارحموا .  وننار جهنم قد احاطت علی انفسکم و انتم لتعذبون فیها و التشعر
قل اّن الذی .  انفسکم فانّ حیوة الدنیا باطلة و انتم اذا متّم لتعذبون و الترحمون

اخذ الکتاب بغیر حق فکانّما اخذ من النبیین و المرسلین و الصدیقین و الصالحین 
بانّکم ادّعیتم کلمة الباطل و اللّه یحکم بین الکل بالقسط و انه لیشهد علی الناس 

وا یکتمون قل ان الحجة من بقیة اللّه تلک اآلیات بیّنات لقوم یعقلون و بماهم کان
ان الذین قالوا انّا نحن نأت بمثل تلک اآلیات فانت فاحضرهم بین یدی اللّه فان 

 قرئوا من دون ان یتفکّروا اوکتبوا من دون ان یتعطّلوا فقد وقع القول علیهم بانهم 
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ربّک رب السموات و االرض لو اجتمع الجنّ فو لما لم یقدروا من حیث ال یعلمون 
و االنس علی ان باتوا بمثل تلک اآلیات التی نزلنا ها فی ذلک الکتاب باذن اللّه 

  قل ان قلوبهم میتة نجسة .لن یستطیعوا و لن یقدروا ولو کانوا علی االرض لقادرین
نع الناس اللّه و الیخشعون قل ان صنع الرب بنفسه یفصل بین ص حیث یقراون آیات

قل اذا تابوا و انابوا ضربت علیهم الذلة .  فویل لکم عما کنتم تفترون و التعقلون
قل کلما .  اللّه و ساء ما هم یحکمون فی الحیوة الدنیا بما اکتسبت ایدیهم فی دین

قال الذین کفروا فی تلک اآلیات النّنی انا اقول کیف انتم تؤمنون بالقرآن و 
للّه علیکم حجة دون تلک اآلیات لیقولون ما الیعقلون ولکن التعقلون قل لو نزّل ا

حرف االّ ان یکفروا بالقرآن من قبل او یؤمنوا بتلک اآلیات الیوم لن یقدروا ببعض 
قل اللّه یمحو من یشآء و ینزل ما یشآء و کان   {.البیّنات من کتاب اللّه لقوم یؤمنون

ان شجرة الطور قد نبتت فی صدری قل فویل لکم .  اللّه لغنیاً عما انتم تعملون
  قل لو تفدوا من فی السموات و .فکیف انتم تسمعون بآیات اللّه و التشعرون

االرض لن یقبل اللّه من عملکم بعض حرف و انتم اذا متم لتدخلون نار جهنم 
اّن حرفًا من تلک اآلیات لم یعدل کلّ ما فی االرض فیما انتم قل .  داخرین

  قل ان اول کافر بذکر اسم ربّک ثم ثانیهم ثم ثالثهم . التعقلونتریدون و تسئلون و
ثم رابعهم ثم الذین اتّبعوهم ان لم یتوبوا لن یغفر اللّه لهم و ال لینظر الیهم و ال 

قل کلما یلقیکم الشیطان ینسخ بحکم .  یکلّمهم و ان لهم قد اعدّت عذاب الیم
ان کنتم ایّاه تعبدون اللّه اشکوا الیک تلک اآلیات ان اتّقوا اللّه و ارحموا انفسکم 

ما نزل بی فی الحیوة الدنیا رب افرغ علیّ صبرا و انصرنی علی القوم الفاسقین قل 
لو اجتمع من فی السموات و االرض علی جحدی لدی بمثل کفّ تراب و اللّه یعلم 

ن نار قل اذا متّم لتدخلو.  حکمی و انتم الیوم التتفکرون و التتفقهون و التهتدون
اللّه فانیبوا الی اللّه یا ایها  جهنم و تستغیثون فیه و الیشفع لکم الیوم احد االّ باذن

قل کیف تفترون علی اللّه بان تلک اآلیات لم تک حجّة االّ .  المأل لعلکم ترحمون
کذبا و ان الیوم علی  بعد البیان کبرت کلمة تخرج من افواهکم ما تقولون االّ 

آن بین الناس فویل لکم و عما اکتسبت ایدیکم فی دین اللّه و کفرکم ال حکم للقر
  قل لعن اللّه الذین افتروا من قبل و ان فی کلّ شأن یضاعف .ساء ما انتم تحکمون

  یا یحیٰى.  اللّه علیهم العذاب فی الحیوة الدنیا و انهم فی اآلخرة هم من المقبوحین
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  قل یا ایها الناس .علم رشیدقات بآیة مثل تلک اآلیات بالفطرة ان کنت ذی 
التفضحوا انفسکم فان الیوم الیقدر احد ان یأتی بآیة من کتاب اللّه و انا بذالک 

تلک آیات بیّنات من کتاب اللّه لقوّم مؤمنون و .  القسطاس اعلم عما کنتم تجهلون
و انّ .  لقد نزلنا فی ذلک الکتاب کلما انتم تریدون و ما انتم من بعد ستسئلون

ذین یکفرون بآیات اللّه بعد ما آمنوا لم یکن اللّه لیغفر لهم و ال لیهدیهم ضربت ال
تلک .  علیهم الذّلة فی الحیوة الدنیا و اولئک هم یوم القیمة فی النار لیحضرون

آیات من کتاب العدل نزلناها فی ذلک الکتاب یعلم الکل حکم القسطاس من 
اب الالهوت و حجّة الجبروت و لدن علّی حکیم و کفی فیما ارشحناک من کت

آیات الملکوت و سطوات الناسوت لمن اراد ان یوزن بالقسطاس ذلک القسطاس 
 "}اللّه عما یشرکون القیّم و سبحان

مطالب این آیات بسیار قاطع و صریح است، از جمله بیان این حقیقت که اگر جن 
ست و اگر حقّ تعالی و انس بکوشند که مشابۀ این آیات بیاورند هرگز نخواهند توان

توانستند گفت، اّما  ای می فرمود شاید حرف ناسنجیده حجّتی غیر از آیات نازل می
با نزول آیات ممکن نیست، مگر آنکه به قرآن مجید کفر ورزند، واّال باید به این 

دهند که شجرۀ طور در صدر من روئیده،  سپس هشدار می.  آیات مبارکه ایمان آرند
شنوید، امّا به حقیقت آن شاعر و متذکّر  ما آیات الهی را میچگونه است که ش

در حقیقت با جزئی از این آیات هر آنچه در روی زمین است برابری .  نیستید
فرمایند  مینتواند کرد و باالخره در آخر این خطاب به جناب وحید اتمام حجّت 

الهام، بیاور اگر ای مانند این آیات به لحن فطرت، یعنی وحی و   آیهٰىکه ای یحی
فرمایند که به مردم بگو که آبروی خود  صاحب علم و کمالی و متعاقباً به او می

ای بیاورد و تنها حضرتش به این قسطاس و  نبرید، زیرا احدی قادر نیست که آیه
 .میزان داناست

 نیز آمده است و حضرتش به آیات تحدّی فرموده بیانالکتاب   این مفاهیم در امّ
 کور خداوند عالم به نقطۀ بیان آیات و بینات خود را عطا فرموده و او را در این"

توانند  االرض جمع شوند نمی حجّت ممتنعه بر کلّ شیء قرار داده و اگر کلّ ما علی
و جاری ... آیه به مثل آیاتی که خداوند از لسان او جاری فرموده اتیان نمایند 

 و هرگاه این امری بود که از قوۀ ... شیّت نفرموده و نخواهد فرمود االّ از نقطۀ م



   معيار سنجش حقّانيت ظهور الهي:آيات                                                                                10سفينة عرفان دفتر 

228 

شد از حین نزول قرآن تا حین نزول بیان که هزار و دویست و هفتاد  بشر ظاهر می
شبهه نیست که آخراالمر ... ای اتیان کرده باشد  سال گذشت باید کسی به آیه

د خداوند حقّ را بر کلّ ظاهر خواهد فرمود به حجیّت او، چنانچه امروز هم بخواه
داند، چه از صاحبان حکم و چه از صاحبان  کسی که خود را منسوب به اسالم می

کتاب و آیات او ... شود  علم اثبات حجیّت آیات را نماید اقرب از لمح بصر می
 سبحانك{حاضر است و اگر نیست این آیه که در اینجا نوشته شده کافی است 

تشاء  طنة من تشاء ولتنزعنّها عمّنهم انّك انت سلطان السّالطين لتؤتيّن السّلالّل
لتغنيّن من  وّن من تشاء ولتنصرّن من تشاء ولتخذلنّ من تشاءولتعزّّن من تشاء ولتذّل
ملكوت كلّ   قبضتكی ولتظهرّن من تشاء على من تشاء فتشاء ولتفقرنّ من تشاء

ثل تکلّم نمائید به م}  مًا مقتدرًا قديرا تخلق ما تشاء بامرك انّك كنت عّالءیش
آنچه او تکلّم نموده بر فطرت و بنویسید به مثل آنچه او نوشته بال تأمّل و سکون 

   ) باب اول، واحد دوم،بیان مبارک فارسی (."قلم
هر بیت معادل (در آثار مبارکه مکرّرًا به صدور آیات و مناجات به میزان هزار بیت 

فرمایند و عدم  در مدّت پنج یا شش ساعت تصریح می) یک سطر، به طور تقریب
فرمایند و ضمنًا به این مطلب  امکان اظهار چنین اعجازی را از دیگران بیان می

فرمایند که مقصودشان ترکیب کلمات و ترتیب آیات نیست، بلکه هدف  اشاره می
ثار آنی و ظهور صمدانی است و اگر کسی از اعجاز روح آیات است که آن سّر ربّا

اش  کند که آثار مبارکه یسه نماید مالحظه میحضرتش را با کلمات دیگران مقا
عجًال جسداً له "بخش است و غیر از آن از آثار علماء و فقهاء به مانند  حیات
 .عاری از بروزات روحانی و تأثیرات معنوی است" خوار

فیا لله انی لو اردت من بعد کما بینّت المیزان فی بین یدی االشهاد من قبل به ال "
ت الف بیت مناجات فمن الیوم یقدر بذلک فاعوذ باللّه من کتب فی ستة ساعا

عمل الناس اّن المجلسی قد حقق فی کتابه حقّ الیقین بانّ صحیفة السجّادیة فی 
الفصاحة تعدل صحف السماویة وهی زبور آل محمّدً و یکفی لدی المعجزة للذین 

عدودة التی الیرونهم فکیف تثبت الوالیة بصحیفة و ال یثبت الحقیّة بصحائف م
ملئت شرق االرض و غربها فایّ حجة اکبر من هذه النعمة و اّی عطیة اعظم من 

 هذه القدرة انّ العلمآء لو ارادوا ان ینشاؤا ورقة لیتفکروا ثم بعد ذلک لما انت 
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تذکّر کلماتهم لیکون لدّی بمثل قول صبی یقول بالفارسیة به به و اّن بالحقیقة لیس 
 و ال بترتیب اآلیات بل اّن الّذی اصل الروح فیها هو سر الشرف فی ذکر الکلمات

الربّانیة و ظهور الصمدانیّة التی هی اصل کل فضل و علیها یحول کل عدل فزن من 
احدی صحیفتی بکل کتب القوم لم یعدل حرفًا منها کل من فی السموات و 

ثل عجل جسد االرض النها حیوان من ظهور الوحدانیة و سر الرحمانیّة و مادونها بم
له خوار فو ربّک لو یعلمون الناس بما اکتسبت ایدیهم فی دین اللّه لیدخلون 

 ..."المقابر ثم لیصعقون 
عدم قیام نفسی از جانب خدا را مؤیّد حقیقت ظهور " دلیل تقریر"و باالخره به 

 :فرمایند خود و تأیید ارادۀ حقّ بر قیام و دعوت حضرتش معرّفی می
ل الجلیل انّ النّاس ال ینظرون الی الواقع ان اللّه یعلم شأنی و یطّلع فیا ایّها السائ"

بمقامی و انه هو حیّ قادر عالم لو انّی افتریت علیه فرض علیه بان یخلق بشراً لیقیم 
معی و یقرء مثل آیاتی حتی یبطل حجّتی و لما علم و کان مقتدرا و لم یظهر بمثل 

اد بذلک االمر و یبغض من جحده اللّه یعلم ذلک الصنع من عند احد لیثبت انّه ار
کلما کان الناس ال یعلمون و ال یشعرون و ال یعقلون فو رّب السمآء و االرض ان 
الحق الری فی نفسی بمثل ما انتم فی علم اللّه لتوقنون و اّن من علی االرض کلّهم 

." ینلو یجحدونی لدّی حجّتهم ال هون من بیت العنکبوت و انّی لعلی یقین مب
 )تفسیر کوثر(

مفهوم عدم امکان مقابله به مثل و اتیان آیات در آثار حضرت نقطه مکرّر آمده 
 :است

لو اجتمعّن من فی ملکوت السّموات و االرض و ما بینهما ان یأتینّ بمثل ذلک "
 "الکتاب لن یستطیعّن و لن یقدرّن ولو انّا جعلنا هم علی االرض فصحاء بالغین

   )۲۲ ص،منتخبات آیات(
هر گاه کسی تصوّر در ظهور این شجره نماید بال ریب تصدیق در علّو امراللّه "

نماید، زیرا که از نفسی که بیست و چهار سال از عمر او گذشته و از علومی که  می
نماید  گشته متعرّی بوده و حال به این نوع که تالوت آیات می کلّ به آنها متعلّم می

نویسد بدون  ض پنج ساعت هزار بیت در مناجات میبدون فکر و تأمّل و در عر
 نماید  سکون قلم و تفاسیر و شئون علمیّه در علوّ مقامات معرفت و توحید ظاهر می
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که کلّ علماء و حکماء در آن موارد اعتراف به عجز از ادراک آنها نموده شبهه 
 )    ۷۷، صمنتخبات آیات (."نیست که کلّ ذلک من عند اللّه هست

منتخبات  (.مین مطلب متعالی را در دالئل سبعه نیز میتوان زیارت کردعین ه
 ) ۸۴، صآیات

 :االسماء نیز این آیات نازل در کتاب
و ان ما نزل اللّه علی محمّد فی ثالث و عشرین سنه لینزلن اللّه علّی فی یومین و "

و لعمر لیلتین اذا لم یفصل بینهما امراً من عنده انّه کان علی کلّ شئی قدیرا 
اللّه ان کنت فی ایّام اللّه من  اللّه اّن ظهوری اعجب من ظهور محمّد رسول یظهره من

المتفکّرین انظرمن ربّی فی االعجمیین کیف ینطقه اللّه باآلیات البیّنات یعجز عنها 
  ) ۹۹ ص،منتخبات آیات ("کلّ العالمون

 پیغمبر اکرم که مضمون مبارکش این است که آنچه در طی بیست و سه سال بر
اللّه  یظهره شود و قسم به من نازل شد در دو روز و دو شب از قلم حضرتش نازل می

انگیزتر  از ظهور حضرت رسول اکرم شگفت) حضرت نقطه(که امر حضرتش 
است، چه که حضرتش در بین غیراعراب ظهور فرموده و پروریده شده است، و در 

تعالی رسول مکرم را در سنّ فرمایند که خداوند  بیانی دیگر تصریح می
سالگی از بین اعراب مبعوث فرمود، اما حضرتش را در بیست و چهار  چهل

 .دانند انتخاب و اختیار فرموده است ای عربی نمی سالگی از بین آنان که کلمه
اللّه ان انتم فیه  و اّن امراللّه فی ظهور مهدیکم اعجب من امر محمّد رسول"

اللّه من االعراب بعد ما قد قضی من عمره  ه محمّداً رسولتتفّکرون و قد ابعث الّل
اربعین سنة انتم کلّکم به مؤمنون و موقنون و قد اظهر اللّه هادیکم بعد ما قد قضی 
من عمره اربع و عشرین سنة من الّذینهم کلمة من االعراب ال یستطیعون ان ینطقون 

قّقن الحقّ بآیاته انّه لقوّی مقتدر بها و ال هم یعلمون کذلک لیظهرّن اللّه امره و لیح
    ) ۱۰۴ ص،منتخبات آیات ("مهیمن محبوب

مفهوم این بیانات مبارکه در تمام ایام حضرتش و در جمیع آثار نازله منعکس 
در صحیفۀ عدلیه که از آثار اوّلیه و صادر پس از مراجعت از حجّ است .  است
 به منتهای رتبه رسید و قوابل به بعد از آنکه در ایام غیبت اختالف"فرمایند  می

 صفای مشعر توحید نزدیک گشته فرض است بر مقام رحمت خداوند عالم که از 
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جانب حجّة خود عبدی را با حجّت وافیه منتخب و اظهار فرماید تا آنکه سبل 
اختالفات را به نقطۀ وحدت برساند و همین قسم که اصل دین و اهل آن از عالم 

ه همین قسم آیات خداوندی هم از مقام حدّ بال نهایه ترقّی جسم ترقّی نموده ب
نموده فرض است که حجّت آن عبد از فوق عالم عقول که مقامات معرفت و 
تجرید است بوده باشد و از آنجائی که تصدیق این امر بر اغلب ناس صعب بوده 

 مثل این مقامات عظیمه را به مقام جسد کلمات آورده به شأنی که احدی قادر به
آن نباشد و حدّی از برای آن قرار نداده تا آنکه بر کلّ موجودات حجة مثل شمس 

چه بسیار عجیب است صنع رّب العزّة و چه بسیار تامّ است .  در وسط السماء باشد
قدرت او که در بحبوحۀ اختالف دین عبدی را از اعجمیین منتخب فرموده و لسان 

ی که احدی قبل از آن سبقت به مثل آن نگرفته او را به آیات مفتوح فرموده به شأن
 گرداند  نماید بال تأمّل و مسطور می و در هر چه بخواهد و هر وقت تکلّم می

نماید و نیست حکم  اللّه احدی فرق نمی از شدّت تشابه آن به آیات.  بالسکون قلم
ن که و بدا... آن مثل آیات قرآن، بل آیاتی است که حجّة دارد بر کلّ اهل ارض 

خداوند عالم کسی را منتخب از برای حفظ دین حجّة خود فرموده و حجّتهای 
وافیه و براهین قاطعه بر ید او جاری فرموده که در اعجمیین نشو و نما نموده و در 

و ... این آثار حقّه نزد احدی تعلیم نگرفته بل امّی صرف بوده در مثل این آثار 
د علماء بوده و هست و این نهج بدیع به ید گانه به ی ونه حال آنکه حروف بیست

احدی جاری نگشته و ممکن نیست هر گاه عالمی قلم دست گرفت و بدون اخذ از 
شود که امر بغایت، عظیم و صعب است،  اللّه بر فطرت آیاتی نوشت ظاهر می کتاب

از آنجائی که قدرت کاملۀ .  شاءاللّه و در حقّ احدی ممکن نیست اال من
 شئون الهوتیۀ عجیبه به ٰى و حجّت کبرمّ است، سوای این آیۀ عظمٰىخداوندی تا

روحی یقین نماید که این آیات به غیر اذن  صاحب این امر عطا فرموده که هر ذی
خداوندی در حقّ احدی ممکن نیست مثل آنکه در عرض دوازده ساعت یک 

تر  ن عظیمگردد و کدام حجّت از ای صحیفۀ محکمه بالتأمّل از قلم آن جاری می
است که انسانی به مقام روح مناجات که مقعد انس با محبوب است رسیده 

   ) الثانی فی بیان القسطاس بامراللّه عزّ و جلّ  باب،رسالۀ عدلیه (."باشد



   معيار سنجش حقّانيت ظهور الهي:آيات                                                                                10سفينة عرفان دفتر 

232 

حال مردم از کسی که مدّعی "فرمایند که  و در توقیعی به خال اتمام حجّت می
تر است که در عجم   عظیمچه حجّت از این.  خواهند امری است حجّت می

خداوند عالم کسی ظاهر فرماید به لسان قرآن که اگر جمیع اهل ارض جمع شوند 
نتوانند حرفی از کلمات او را بفهمند، چه جای اینکه بتوانند اتیان به مثل نمایند 

به حقّ خداوندی که جانم بر ید اوست که اگر جمیع اهل ارض جمع شوند به ... 
اگر هم بیاورند کلمات مسروقه خواهد .  ورند عاجز خواهند شداینکه یک آیه بیا

از روزی که این امر .  بود، نه این است که بر لسان ایشان بر فطرت جاری شود
.  ظاهر شده عمل کلّ خلق باطل است االّ بعد از تصدیق و این حکم خداوند است

 کند هر کس هم تکذیب.  خواهد تصدیق کند از برای خودش است هر کس می
به حقّ خداوندی که لسان مرا به این علّو حجّة ... رسد  عقوبت به خودش می

فرموده که کلّ خلق امروز در علم نزد من مثل این قلم جمادی است که در ید من 
کسی هم قادر بر فهمیدن کلمات حقیر .  حجّت نزد هر کسی هست... هست 

قدر حّظ علماء عجز همین .  نیست که مقصود تدریس و حکم میان خلق باشد
گویند  اید که مردم کلمات باطل می آنکه اشاره نموده!  است و حّظ عوام تصدیق

اشاره به سورۀ توبه،  (اوّل در حقّ خداوند گفتند عزیر ابن اللّه.  رساند ضرری نمی
اللّه گفتند مثل آنچه در حقّ من گفتند، انّه لمجنون، و   دوّم در حقّ رسول،)۳۰آیۀ 

تصوّر نفرمائید ... لم بردّ ایشان نازل فرموده و ما هو االّ ذکر للعالمین خداوند عا
منتهی امر این .  که احتیاجی به تصدیق اهل بلد یا نصرت اهل ارض داشته باشم

آیات نازله از ید .  است که همگی تکذیب نمایند همین قدر که زمانی گذشت کلّ 
ند نمود و امروز نزد من حکم حقیر مثل قرآن خواهد شد و همۀ خلق تالوت خواه

امر .  سلطان با اخّس رعیت در یک صقع است.  افضل و ادنی ایشان سواست
هر کس سبقت گرفت فائز شد و هر کس واقف ماند مؤخّر .  بردار نیست حقّ بخیه

 ) ۱۷۷–۱۷۳، صص۹۱ شمارۀ ،محفظۀ ملّی آثار امری (..."ماند الی یوم القیامه 
 کیفیت استدالل به آیات

ا توجّه به آنچه از آیات نقل شد این مسئله مطرح است که کیفیّت استدالل الزامی ب
 اساس عرفان امر الهی را بر آیۀ ٰىحضرت نقطۀ اول.  حجیّت آیات چیستبه 

 وَجَادِلْهُم بِالٍّتِي هِيَ  ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"مبارکۀ قرآنی 
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استوار فرموده و حکمت را همان کالم الهی ) ۱۲۵ آیۀ ،)۱۶(سورۀ النحل ("حْسَُنأَ
عقاید علمای تفسیر، اعم .  اند و موعظۀ حسنه را به تعالیم و احکام توجیه فرموده

از شیعی و سنّی نیز حکمت را قرآن و یا ارائۀ دالئل منطقی و موعظۀ حسنه را 
نمایند، ولی  حکام و اوامر قرآنی معرّفی میاخبار انبیای قبل و امم گذشته و یا ا

جَادِلْهُم بِالٍّتِي هَِي أَحْسَُن را همان مفهوم مجادله و جدال متداول در علم منطق 
دانند که نوعی ردّ و جحد و مکابره و مباحثۀ لفظی و استدالالت  صوری می

 موارد به انجامد، بلکه در بسیاری کالمی است و عموماً به ایجاد یقین و قبول نمی
امّا در مورد جَادِلْهُم .  منازعه و تکفیر و حتی مضاربۀ طرفین منتهی شده است
در جواب .  سابقه است بِالٍّتِي هَِي أَحْسَنُ بیان حضرت نقطه بدعیّتی دارد که بی

مال جواد خوار و (یکی از معترضان که احتماالً یکی از سه نفر مخالفین ایام شیراز 
و انا بعزّة ذاتک و "اند به لحن مناجات چنین نازل  مودهصادر فر) همدستانش

عظمة اسمائک کنت معترفًا بالعبودیة و التقصیر فی کلّ شأن لدیک و استغفرک 
عما تکره فی سبیل رضاک و اتوب الیک کما انت اهله و مستحقه و اشهدک 
بانک قد قلت سبل الدلیل الهل المجادلة فی کتابک قلت و قولک الحق فأتوا 

مفهوم ) ۱۸۷، ص۹۱ شمارۀ ،محفظۀ ملّی آثار امری ("حدیث مثله ان کنتم صادقینب
بیان مبارک در حقیقت الزام منکرین و مخالفین به استناد آیۀ قرآنی است که اگر 
راستگویانید مانند این آیات و کلمات بیاورید و این نکته متضمّن این مطلب دقیق 

 آیات الهی نیست باید برای ابطال است که اگر کسی مّدعی شود که این آثار
ادّعای حضرتش بتواند مقابله به مثل نماید و کلمات و آیاتی بر همین سیاق و 

این دعوت به .  همین تأثیر و خصوصیّت ارائه کند، یعنی اتیان به مثل نماید
کید فرموده نه در دور قرآن و نه در ظهور  مجادله به طریقی که حضرتش بر آن تأ

 .آن را کسی نداشته استبدیع امکان 
انصف باللّه و زن بالقسطاس عمل المنکرین من اهل االسالم لو اّن الیوم احد "

ادّعی نعمة من عنداللّه و کان مصدّقاً لما نزل اللّه فی القرآن و کانت نعمته حجة 
یثبت بها ذلک الّدین القیّم هل یغنی احد ان ینکره الو ربّک االّ القوم الکافرین 

ی مبلغ ایمانهم و وزن ایمانهم اّن اعراب الجاهلیّه لما نزلت آیات القرآن انظر ال
 اتوا بقصائد حول البیت و انهم فو ربّک فی االیمان ال بعد من کفر اعراب 
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الجاهلیّه و لکنهم قوم الیعقلون و بالفرض انّ مدعی هذا االمر لو احد من اهل وراء 
 یجعلون انفسهم بمثل الذی بهت و جبل القاف فرض علی العلمآء ان  یجیبوه او

کفر فیاللّه بعضا من الناس آمنوا و بلغوا و هاجرواتّم کفروا و اعرضوا و اشرکوا و 
انّی طلبت منهم اتیان حدیث وحده و انهم ال یأتون و یستکبرون و اعانهم رجل من 
حیث انّهم مهتدون انصف باللّه ان الذی لو اردت منهم هو الّذی حاجّ اللّه فی 
القرآن من قبل باهل الکفر انظر الی دنائة مقامهم اّن فرعون لما ارادان بکفر بحجّه 
ربّک فأتی بشئی من السحر و انهم فو ربّک ال یأتون بحرف و یفعلون ما ال 
یدرکون فو ربّک اّن الیوم نار جهنم لمحیطة بالکافرین و انّی ان اقول کلمة فیثبت 

" س لیکذبون و یفترون من حیث ال یعلمونبها قسطاس العدل فی یدی و ان النا
 )تفسیر کوثر(

حضرتش به .  قاطعیت و اهمّیّت این دلیل محتاج به هیچ بحث و استداللی نیست
فرماید و همگان را از  نزول و انزال آیات و کلمات الهامی و لدنّی استشهاد می

صریح داند و بالصراحه به استناد آیۀ قرآنی ت قدرت اتیان به مثل عاجز می
فرماید که مخالفان اگر صادقانند باید به ارائۀ کلماتی همانند آیات حضرتش  می

الحقیقه حجّیّت آیات به  فی.  مقابله نمایند، و گرنه سر تسلیم و اطاعت فرود آورند
این استدالل ثابت و مسلم است، گرچه اهل خالف به جای آنکه به این رویه 

اند، همچنانکه اسالف فکری آنان  راض نمودهمقابله نمایند همواره به الفاظ اعت
 .  در بارۀ قرآن جسارت ورزیدند

و اّن الیوم انّی اری مقام بعض : "این استدالل بعینه در رسالۀ مبارکۀ ذهبیه نیز آمده
المشرکین فی االیمان ادنی من مبلع کفر فرعون النّه لما اراد ان یجحد حجة ربّه 

نّهم لم یقدروا ان یأتوا فکذّبوا الحق و جعلوا اتی بشئی من السحر و انّهم مع ا
الیوم هل یثبت الحق بغیر میزان ام ال فال شک ... انفسهم من قوم بور جاهلین 

بذلک اّن امر الحق له میزان من عند اللّه و اال لم یغلب الحق علی الباطل و اّن امر 
ه و ال یقدر ان یکسبه الذی کان من عند اللّه قد نزل اللّه معه عالمات ال تشتبه بغیر

احد من عباده فان کان شأن آیات اّلتی اکرمنی اللّه و جعلها حجّتی شاناً یمکن 
بالتکسّب فان اآلن قد مضت ثالثه سنة کیف لم یکسب احد بان یقدر ان یقرء آیة 

 بالفطرة و انّک یا ایّهااإلنسان فکّر لمحة انّ حروف الهجائیة یکون بید الکل و ان 
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م و یقول لو اجتمع الکل علی ان یأتوا بمثل کلماته لن یقدروا ان یأتوا و الّذی یکّل
ان یقدروا فکیف لن یأتوا و لم یأتوا فکیف لم یصدّقوا امراللّه فسبحان اللّه عما 

   )۱۶۶، ص۵۳شمارۀ ، محفظۀ ملّی آثار امری ("یشرکون
ر مقام اثبات هر گاه خداوند د.  نظر کنید در قرآن"فرماید  و در بیان فارسی می

و در ... به غیر آیات احتجاج فرموده شما هم تأمّل نمائید ) ص(نبوّت رسول خدا 
إِنَّ  أَوَلَمْ يَكْفِهِْم أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيَْك الْكِتَاَب يُتْلَى عَلَيْهِمْمقام کفایت کتاب نازل فرموده 

 و جائیکه خداوند )۵۱ آیۀ ، عنکبوتسورۀ (فِي ذَلَِك لَرَحْمًَة وَذِكْرَى لِقَوٍْم يُؤْمِنُوَن
تواند بگوید کفایت  شهادت داده به کفایت کتاب به نفس آیات چگونه کسی می

، منتخبات ، باب اول،، واحد دومبیان مجید (."کند حجّیّت کتاب بنفسه نمی
   )۵۶ص

هر ادیب "فرمایند   در رسالۀ عدلیه نیز حجت را تام و تمام میٰىحضرت نقطۀ اول
 که در فصاحت آیات مشاهده به طرف اهل بیان نماید امر را در مقام نظری ذی
هر .  و همین است دین خالص خداوند احد... بیند  الیقین می الیقین، بل عین حقّ

خواهد تصدیق نماید از برای نفس خود تصدیق نموده و هر کس هم  کس می
داوندی بالغ خواهد تکذیب نماید از برای نفس خود تکذیب نموده و حجّت خ می

اال یا ایّها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لَم یعرفنی فاناذا .  است بر کلّ عالم
اعرّفه بنفسی من احبّنی فقد احب اللّه و رسوله و اولیائه و من جهلنی فقد جهل 

رسالۀ  (."اللّه و رسوله و اولیائه و کفی بذلک لنفسی فخرا و کفی باللّه علّی شهیدا
   ) ۱۵۹، ص۸۲ شمارۀ ،محفظۀ ملّی آثار امری، مبارکۀ عدلیه

الّن اللّه قد جعل کلّ خیرٍ "... در خطاب به محمّدشاه از قلعۀ ماکو چنین نازل 
قد جعل اللّه کلّ ... احاط به علمه فی طاعتی و کلّ ناریحصیها کتابه فی معصیّتی 

 النّقطة الّتی ذوّت انا... مفاتیح الرّضوان فی یمینی و کلّ مفاتیح النیران فی شمالی 
بها من ذوّت و انّنی انا وجه اللّه الّذی الیموت و نوره الّذی الیفوت من عرفنی 

 ، صصمنتخبات (..."ورائه الیقین و کلّ خیرٍ و من جهلنی ورائه السجّین و کلّ شٍرّ 
سطوت و قدرت و عظمت حضرتش از این آیات به خوبی !  اللّه  سبحان)۱۴ و ۱۳

 .شود مستفاد می
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 داللت بر حقیّت دعوت مظهر – تأثیر آیات در قلوب اهل حقیقت و انصاف -۲
از جمله دالئل ظهور غلبه و قدرت و احاطه که بنفسه از آن مظهر "ظهور دارد 

وجود و مظهر معبود در اکناف و اقطار عالم ظاهر شد چنانچه آن جمال ازلی از 
مع ذلک به اندک زمانی شیراز در سنۀ ستین ظاهر شدند و کشف غطا فرمودند، 

آثار غلبه و قدرت و سلطنت و اقتدار از آن جوهر الجواهر و بحر البحور در جمیع 
بالد ظاهر شد، به قسمی که از هر بلدی آثار و اشارات و دالالت و عالمات آن 
شمس الهوتی هویدا گشت و چه مقدار قلوب صافیۀ رقیقه که از آن شمس ازلیه 

رشحات علمی از آن بحر علم لدنّی که احاطه نمود حکایت نمودند و چه قدر 
  )۲۶۳، قطعۀ ایقان (."جمیع ممکنات را

و چه نفوس قدسيّه را که جواهر عدل بودند به نسبت ظلم کشتند و چه هياکل "
.  بدترين عذاب هالک نمودند روح را که صرف علم و عمل از ايشان ظاهر بود به

 مرگ به ذکراللّه مشغول بودند و در مع کلّ ذلک هر يک از آن وجودات تا دم
و به قسمی اين وجودات را تقليب نمودند و تصرّف .  هوای تسليم و رضا طائر
اش مرادی نجستند و بجز امرش امری نگزيدند، رضا به  فرمودند که بجز اراده

حال قدری تفکّر نمائيد، آيا چنين تصرّف .  رضايش دادند و دل به خيالش بستند
حدی در امکان ظاهر شده؟ و جميع اين قلوب منزّهه و نفوس مقّدسه و احاطه از ا

به کمال رضا در موارد قضا شتافتند و در مواقع شکايت، جز شُکر از ايشان ظاهر 
 و اين رتبه هم معلوم است که کلّ.  رضا از ايشان مشهود نه نه و در مواطن بال، جز

چنانچه اذيّت .  ب داشتنداهل ارض چه مقدار غلّ و بغض و عداوت به اين اصحا
و ايذای آن طلعات قدسی معنوی را علّت فوز و رستگاری و سبب فالح و نجاح 

آيا هرگز در هيچ تاريخی از عهد آدم تا حال چنين غوغائی در  . دانستند ابدی می
بالد واقع شد و آيا چنين ضوضائی در ميان عباد ظاهر گشت؟  و با اين همه ايذاء 

و گويا صبر در .  ن جميع ناس شدند و محلّ مالمت جميع عبادو اذيّت، محّل لع
.  عالم کون از اصطبارشان ظاهر شد و وفا در ارکان عالم از فعلشان موجود گشت

باری، در جميع اين وقايع حادثه و حکايات وارده تفکّر فرمائيد تا بر عظمت امر و 
ر وجود دميده شود و بر بزرگی آن مطّلع گرديد تا به عنايت رحمان، روح اطمينان د

 خدای واحد شاهد است که اگر فی الجمله .  سرير ايقان مستريح و جالس شويد
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تفکّر نمائيد عالوه بر همه اين مطالب مقرّره و دالئل مذکوره، همين ردّ و سّب و 
لعن اهل ارض بر اين فوارس ميدان تسليم و انقطاع اعظم دليل و اکبر حجّت بر 

 و در هر آن که تفکّر در اعتراضات جميع مردم از علماء و . حقّيّت ايشان است
، ایقان (".شوی تر می تر و ثابت تر و راسخ فضالء و جهّال فرمائی در اين امر محکم

 ) ۲۶۵ و ۲۶۴ و ۲۶۳قطعات 

 که خود مستفیض و متأثّر از قدرت استقامت استقامت و پایداری اهل ایمان -۳
ثّر است و در کتاب مستطاب ایقان در این مظهر ظهور است از دالئل بسیار مؤ

 :خصوص چنین نازل
و دليل و برهان ديگر که چون شمس بين دالئل مُشرق است استقامت آن جمال "

ّل اهل ازلی است بر امر الهی که با اينکه در سنّ شباب بودند و امری که مخالف ک
ت بود با  و فقير و عزيز و ذليل و سلطان و رعيّیارض از وضيع و شريف و غن

وجود اين قيام بر آن امر فرمود چنانچه کلّ استماع نمودند و از هيچ کس و هيچ 
شود اين، به غير امر الهی و مشيّت  آيا می.  نفس خوف ننمودند و اعتنا نفرمودند

الفور  مثبتۀ ربّانی؟ قسم به خدا که اگر کسی فکر و خيال چنين امری نمايد فی
الم را در قلبش جا دهی باز جسارت بر چنين امر های ع و اگر قلب.  هالک شود

مهّم ننمايد، مگر به اذن الهی باشد و قلبش متّصل به فيوضات رحمانی و نفسش 
آيا به جنون نسبت  کنند؟  آيا اين را به چه حمل می.  مطمئّن به عنايات رّبانی

 جمع گويند برای رياست ظاهره و دهند چنانچه به انبيای قبل دادند و يا می می
اللّه، در اوّل از کتب خود  اند؟ سبحان زخارف دنيای فانيه اين امور را متعرّض شده

اسماء ناميده و اوّل و اعظم و اکبر جميع کتب است اخبار از شهادت  که آن را قيّوم
يا بَقيَّةَاللّهِ، قَدْ فَدَيُْت بِکُلّی  ": اند دهند و در مقامی اين آيه را ذکر فرموده خود می

السَّبَّ فی سَبيلَِک و ما تَمَنَّيُْت إلّا القَتْلَ فی مَحبَّتِکَ َو کَفَی باللّه  يْتُو رَضِ لََک
:  اند و همچنين در تفسير هاء تمنّای شهادت خود را نموده." العَلِّيِ مُعْتَصِمًا قَديماً

فی سَبيِل اللّه َکما اَحَبَّ االَشياء إلَيَک  کَاَنّی سَمِعْتُ مُنادِياً يُنادِی فی سِرّی إْفِد"
فَدَی الْحُسَينُ عَلَيِه السّالُم فی سَبيلی َو لَوال کُنتُ ناظِرًا بِذلِکَ السِّّرِ الواقع فََو الٍّذی 
نَفسِی ِبيَدِه لَوِ اجْتَمَعُوا مُلوُک االَرضِ لَن يَقدِرُوا اَن يَأخُذُوا مِنّی حرفًا فَکَيَْف الَعبيدُ 

 لِيَعلَمَ الکُلُّ مقامَ صَبری "إلی ان قال " ذلِکَ و إنَّهُم مَطرُودون،لَيس لَهُم شأنٌ ِب الٍّذينَ
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توان نسبت داد که در  آيا صاحب اين بيان را می ." و رِضائی و فِدائی فی سَبيلِ اللِّه
در همين  نمايد و يا به غير رضای او امری طلب نموده؟  غير صراط الهی مشی می

گر بوزد جميع هياکل وجود جان را انفاق آيه نسيم انقطاعی مکنون شده که ا
   )۲۶۰ و ۲۵۹ و ۲۵۸ و ۲۵۷، قطعات ایقان (."نمايند و از روان درگذرند

آيا نبود که از قبل امر سيّد الشّهداء را اعظم امور و اکبر دليل بر حقّيّت آن "
گفتند در عالم چنين امری اتّفاق نيفتاد و حقّی به اين  شمردند و می حضرت می

مت و ظهور ظاهر نشد؟  با اينکه امر آن حضرت از صبح تا ظهر بيشتر امتداد استقا
گذرد که باليا از جميع جهات مثل  نيافت و ليکن اين انوار مقدّسه هيجده سنه می

و به چه عشق و حّب و محبّت و ذوق که جان رايگان در .  باران بر آنها باريد
با وجود اين .   و مبرهن استسبيل سبحان انفاق نمودند چنانچه بر همه واضح

چگونه اين امر را سهل شمرند؟  آيا در هيچ عصر چنين امر خطيری ظاهر شده و 
آيا اگر اين اصحاب مجاهد فی اللّه نباشند ديگر که مجاهد خواهد بود؟  و آيا 
اينها طالب عزّت و مکنت و ثروت بودند؟  و آيا مقصودی جز رضای حقّ 

صحاب با اين آثار عجيبه و افعال غريبه باطل باشند داشتند؟  و اگر اين همه ا
 ديگر که سزاوار است که دعوی حقّ نمايد؟  قسم به خدا که همين فعلشان برای

 فی اَسْراِر جميع من علی االرض حجّت کافی و دليل وافی است لو کانَ النّاسُ
و از همه گذشته، »  .قَلٍَب َينقَلِبُوَنوَسَيَعْلَُم الٍّذينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْ«.  االَمر يَتَفَکَّرُوَن

بايد ادّعا و دعاوی کلّ عباد .  عالمت صدق و کذب در کتاب معلوم و مقرّر شده
اين است که .  به اين محک الهی زده شود تا صادق را از کاذب تميز دهد

کُنتُمْ صَادِقينَ إفَتَمَنَّوُا المَوَْت«:  فرمايد می  اين حال مالحظه فرمائيد با» .ْن 
کتاب شاهد بر صدق قول ايشان است، چنانچه ديده ايد که  شهدای صادق که نصّ 

 غرف اند و به اعلٰى همه جان و مال و زن و فرزند و کلّ ما يملک را انفاق نموده
   )۲۵۲ و ۲۵۱، قطعات ایقان (."رضوان عروج فرمودند

رقّی نفوذ استمرار و دوام و ت ای که در این خصوص باید گفت  آخرین نکته-۴
سازد و این انقالب و تقلیب   است که قلوب مردم را منقلب میکلمۀ الهی

یابد و روز به روز بر دامنه و وسعت انتشار آن  روحانی نسل به نسل استمرار می
 به شهادت تاریخ، غلبۀ مظاهر الهی همواره از ابتدای ظهور منحصراً .  افزاید می
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 فقدان همۀ اسباب زر و زور و اسباب و متّکی بر قدرت کلمةاللّه بوده و با
امکانات فردی و جمعی قیام فرموده و در نهایت به تأسیس جامعه و مدنیّتی توفیق 

حضرت .  اند که ایجاد و ادامۀ آن از امکانات بشری خارج است و تأیید یافته
از خصائص حقّیّت مظاهر مقدّسه اینست : "فرمایند عبدالبهاء در این خصوص می

اگر .  ۀ مبارکه روز بروز نشو و نما نماید و ریشه به هیچ تیشه منقطع نگرددکه شجر
جمیع آفاق هجوم نمایند کاری نتوانند، بلکه درخت بهشتی روز بروز ریشه محکم 
نماید و فروع برویاند و شکوفه بنماید و ثمرات طیّبه به بار آرد، مثل کلمۀ طیّبه که 

مالحظه .  لسّمآء و تؤتی اکلها فی کلّ حینشجرۀ طیّبۀ اصلها ثابت و فرعها فی ا
البتّه بیش از .  کن که این سدرۀ طوبی چگونه معرض کلنگ و تیشۀ اعداء گشت

با وجود این هزاران، .  هزار شاخه و برگش به تیغ ظلم و ستم مقطوع گردید بیست
یع بلکه کرورها، اوراق و فروع جدید انبات نمود، تا آنکه در این ایّام سایه بر جم

سیا و آش به شاخ خرّمش به کاخ امریک سایه انداخت و بوی معطّر.  آفاق افکنده
این قوّۀ الهیّه .  اش بر استرالیا و اروپ افکنده گردد قریب سایه افریک رسیده و عن

 ."را چه قوّتی مقاومت تواند و این اشعۀ شمس حقیقت را چه ابری پنهان کند
   )۲۲۷،  شمارۀ ۶، جلد ءمنتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبها(

کدام معجزه چنین اهمّیّت و .  در ابتدای بحث ذکر ایمان و اعتقاد به معجزه شد
عظمت و حقیقتی دارد که نفسی بدون کوچکترین وسیلۀ ابراز قدرت بتواند در 

های متعدّد به مدد آیات و کلمات صادره از قلمش  های طوالنی و سرزمین زمان
ها را به تمکین و اطاعت از حقائقی وادارد که همواره   نسلهزاران هزار از مردم و

باید با گذشت و فداکاری و ایثار جان و مال و راحت و آسایش آن را بپذیرند و 
جو  ای است که همواره افراد حقیقت از این رو، آیات معجزۀ پاینده.  عمل نمایند

که " تحرّی حقیقت "را راهنما و راهبر تواند بود، و این نکته به تخصیص با اصل
اوّلین تعلیم از تعالیم روحانی امر بهائی است ارتباط دارد، بلکه تنها راه تحقیق و 

 .تجسّس حقانیّت امر الهی است
عارف معنوی .  مفهوم حقیقی معجزه بر اهل ایمان در سایر ادیان نیز پوشیده نبوده

 :حقیقی، مولوی، نیز به این حقیت چنین اشاره فرموده است
 روی و آواز پیمبر معجزه است  در دل هر امّتی کز حق مزه است   
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در آخر این گفتار هدایت و تربیت حضرتش برای اهل بیان در دور ظهور موعود 
شود تا کیفیت انحصار استدالل به  اللّه، نقل می یظهره اعظم، جمال قدم، یعنی من

 :فرمایند در بیان فارسی می.  آیات بهتر مفهوم گردد
اللّه احتجاج کند بر حقیّت نقطۀ بیان محتجب مانده از اعظم  سی بغیر آیاتاگر ک"

دلیل و ارفع سبیل اگرچه در هر ظهور کلّ شئون شجرۀ حقیقت مقطّع غیر اوست از 
بیند علوّ  مثل و قرین و شبه و عدل و کفو، ولی چون اکثر چشم قلوب ایشان نمی

 بفهمند بتوانند، لهذا حجّت را آن را و در آیات بنحوی است که اگر کلّ خواهند
لعلّ ... اللّه در حقّ او لم و یم گفته نشود  یظهره واحد قرار داده لعل ظهور یوم من

اللّه محتجب نشوند بشئونی دون شئون آیات که اعظم حجج و  یظهره در ظهور من
و ظاهر است که بعد از غروب شجرۀ حقیقت احدی ... براهین بوده و هست 

   )۸ باب ،۶ واحد ،بیان فارسی (."یات او اتیان نمودنتواند مثل آ
من یدّعی امر و لیأیتنّ بحجّةٍ، علی اّلذینهم : "االسماء نیز چنین نازل در کتاب

یریدون ان الیصّد قوه ان یأتون بمثل حجّته فان اتوا فاذاً یرفع کالمه و هم یغلبون و 
 فالوصیکم یا اولی البیان ان االّ بدون ذلک لم یقطع کالمه و الترفع حجّة ما عنده

ال تقابلنّ احداً االّ بمثل ما عنده ان انتم تریدون ان تغلبون و االّ بغیر ذلک یثبت 
  )۹۳، صاالسماء مستخرجاتی از کتاب ،منتخبات آیات (."الحقّ و یفنی دون الحقّ

ا سدّ اللّه از این تعلیم که راه هر گونه مجادلۀ مذهبی و عدم تحمّل و تجاوز ر تبارک
 .نموده و روش صحیح بحث و جدل را تعیین فرموده است

 
  يادداشت

 ای که در دسترس  به علّت در دست نبودن نسخه،مستخرجات تفسیر مبارک کوثر
  .دتصریح به جزئیات نسخه صرف نظر ش از ، عموم باشد
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  ن در آرشيو فرهنگستان  اسناد روزِةموعجم

 ترزبورگپ علوم روسيه در سن
 

نسیانیولی ایوا  
 

امون امر بابی پیرآرشیو آکادمیسین ویکتور رومانوویچ روزن برای تحقیقات علمی 
بارن .  اهمیت شایان است ا حائزپتاریخ این تحقیقات در ارولعۀ و بهائی و مطا

تبار به دنیا آمده بود عضو   در یک خانوادۂ آلمانی۱۸۴۹روزن که در سال 
.  ترزبورگ بسر میبردپ نس ،تخت روسیهپایتزازی بود و در سیۀ  فرهنگستان علوم رو

 رئیس ،راتوری روسیه بودمپشناس معروفی در ا بارون روزن عالوه بر آنکه عرب
های علمی بخش   یادداشتمجلۀشناسی و مؤسس  بخش خاوری انجمن باستان

شناسی  دانشکدۂ خاورشناسی روسیه و نیز رئیس و استاد خاوری انجمن باستان
 های مختلف فعالیت میکرد و در بارون روزن در زمینه . گ بودترزبورپ نسدانشگاه 

 .   ضمن در تحقیقات بابی و بهائی نقش اساسی داشت
را در ایران  قرن نوزدهم زمانی بود که روسیه کوشش میکرد نفوذ سیاسی خود

بعضی .  ماتهای روسی در ایران خیلی فعال بودندلیپافزایش بدهد و بدین دلیل د
آوری آثار مختلف تاریخی از جمله آثار  ماتیک به جمعلیپ بر کار داز آنها عالوه
آثار مذکور که بیشتر آن بصورت نسخ خطی یا کتب .  رداخته بودندپبابی و بهائی 

بالمآل کلکسیونی را تشکیل داد  ترزبورگ فرستاده میشد وپ نس سنگی بود به اپچ
ترزبورگ پ نسانشگاه شناسی فرهنگستان علوم و دکه بعداً بین انستیتوی خاور

ناگفته نماند که قسمت اعظم آن کلکسیون غنی به انستیتوی  مذکور .  تقسیم شد
نظیری از اسناد و  بیعۀ  تعلق گرفت و به این سبب این انستیتو فعالً دارای مجمو

وری آ  شگفتگنجینۀباشد که واقعاً  از آن جمله آثار بابی و بهائی و شیخی می
 .است
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آمد به دست روزن  ی از ایران به فرهنگستان علوم روسیه میموقعی که نسخ خط
.  برداری و تشریح میکرد ا در کاتالوگ ثبت و توصیف و صورتآنها ر رسید و او می

سورۂ بارن روزن در شناخت و تشخیص درست آثار بابی و بهائی و از آن جمله 
 آثار بابی و ای ایفا کرد و خیلی زود به اهمیت  نقش عمدهبهاءاللّه حضرت ملوک

با آنکه خودش هیچ وقت به خاور میانه سفر نکرده بود همواره .  بهائی پی برد
در ایران و  ماتیک یا نظامی بودند ویپلرا که دارای سمّتهای بلند د شاگردان خود

روزن تصمیم  . آوری آثار مذکور تشویق میکرد رای جمعترکستان خدمت میکردند ب
 کاره  برساند و شروع باپ را به چبهاءاللّهحضرت  الواح عۀگرفته بود که مجمو

بارن روزن در سال  . را به اتمام برساند امّا عمرش وفا نکرد که این کار.  کرده بود
الواح به دست کارمند جوان او بعد از عۀ وفات یافت و انتشار آن مجمو ۱۹۰۸

 .  ذیرفتپشناس بزرگ انجام وفات آن خاور
ت زیادی که منتشر کرده بود و چند جلد کاتالوگ بارن روزن عالوه بر مقاال

ی از اسناد و مخطوطات از خود گمیراث بزرتشریحی نسخ خطی فارسی و عربی 
های  این آرشیو عبارت از نامه . روزن نامیده میشود بجای گذاشت که  آرشیو

عۀ مجمو.  اشخاص مختلف و اسناد و آثار متنوع است که متعلق به خود روزن بود
ها و اسناد بعد از مرگ روزن به آرشیو فرهنگستان علوم روسیه واقع  ین نامهبزرگ ا

ترزبورگ تحویل داده شد و از آن زمان به بعد در آرشیو مذکور حفظ و پ نسدر 
رارزش مربوط به پای از این اسناد  هقسمت قابل مالحظ.  نگهداری شده است

 .  دیانت بابی و بهائی و حاوی مطالب خیلی مفید است
های اشخاض  مکاتبات روزن که جزو  آرشیو آن شخص بزرگوار است شامل نامه

ن جمله تومانسکی و باتیوشکوف و ایگناتیف و اولدنبورگ و آمختلف است و از 
 .  هادوارد براون و سبستیان ووآرو و خیرالّل

 .ای چند راجع به این اشخاص ذکر شود مناسبت نیست کلمه بی
شاگردان روزن جمله   بود از۱۸٦۱نسکی که متولد سال الکساندر گریگوریویچ توما

تومانسکی با .  آباد خدمت میکرد  روس بود که در عشقمپراتوریو سروان ارتش ا
در بارۀ این  مند شده بود ا کرده عالقهپید نوزاد بهائی آنجا  تماس مستمر امعۀج

 یشتر آوری اطالعات ب تومانسکی حتی برای جمع . نهضت دینی کسب اطالع کند
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 دوستان نزدیک سروان جمله از . راجع به دیانت بهائی به ایران سفر کرده بود
تومانسکی شخصی . یگانی بودگلپاتومانسکی دانشمند بزرگ بهائی ابوالفضائل 

 جمۀ را از عربی به روسی ترجمه کرد و تربهاءاللّهبود که کتاب اقدس حضرت 
نجام این ترجمه به طوری که از البته در ا.   رسیداپچه مذکور به کمک روزن ب

یگانی به تومانسکی مساعدت و گلپاآید جناب ابوالفضائل  او با روزن بر میتبۀ مکا
 مذکور در جمۀ ترتهیۀر است که مسائل مربوط به قابل تذکّ.  معاونت کرده بود

 جملهاز .  مشروحی مورد بحث قرار گرفته است تومانسکی با روزن بطورتبۀ مکا
های تومانسکی به روزن موجود است بعضی اطالعاتی   که در نامهمطالب دیگری

ای  آوری کرده بود و مقاله است که تومانسکی آن را در جریان سفر ایران جمع
 بهاءاللّهود حضرت است راجع به امر بهائی که از طرف تومانسکی به مناسبت صع

ضمن اینکه از  درقابل توجه است که .   شده بوداپچ" قفقاز"نوشته و در روزنامۀ 
ه  در آن مقاله به خوبی ذکر شده است جمال مبارک در آن ببهاءاللّهحضرت 

 مسائل دیگر مربوط به امر بهائی نیز در  ۱.اند معرفی شده" ها پیغبر بابی"عنوان 
سفانه مجال نیست که در بارۀ این مسائل أمت. های تومانسکی مطرح شده است نامه

 .لیل باید به توضیح خیلی مختصری قناعت کردبه این د  .شرح مفصلی بدهم
 تومانسکی به زبان روسی موجود است مۀ نا۲۳بطور کلّی در آرشیو روزن بیش از 

ای از سال  های مذکور دوره نامه.  آنها کم و بیش به امر بهائی ارتباط داردھمۀ که 
 .  را در بر میگیرد ۱۸۹۹ تا سال ۱۸۹۲

روزن در آرشیو روزن موجود است و از مسائل او با تبۀ شخص دیگر روسی که مکا
.  امری بحث میکند والدیمیر ایوانوویچ ایگناتیف میباشد که او هم شاگرد روزن بود

.  آباد و بخارا خدمت میکرده مات روسی بود که در طهران و عشقیپلایگناتیف د
 جالب و مفید های شخص مذکور هرچند که در آرشیو زیاد نیست ولیکن نامه
در آن زمان نسبت سیه روها بیانگر سیاست مقامات رسمی   زیرا که آن نامه،است

 از آن مکاتبات برمیآید که سیاست مذکور یک مثالً . به دیانت بهائی است
های مختلف  سیاست واحد و ثابت نبوده است و اختالف نظری که بین گروه
 . أثیر کرده بودمحافل حاکم روسیه در مورد امر بهائی موجود بود در آن سیاست ت

 به قول این  .   ایگناتیف به زبان روسی موجود استنامۀ ۳در آرشیو روزن 
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 انگلستان و روسیه برای حمایت از بهاییان در ایران هیچ ،روسیتبۀ ر مات عالییپلد
 زیرا ،ا شود پیددلیلی ندارند و در آینده نیز خیلی بعید است که دلیلی برای این امر

سبب غضب روحانیون و متعصبان خواهد شد و " ها بابی"از تیبانی پشکه چنین 
ائی همیشه روابط خوب با حکومت ایران و روحانیون را به حمایت پکشورهای اور

آیگناتیو به طور مثال به وقایع اخیر یزد اشاره کرده است  . از بهائیان ترجیح میدهند
 بقول او . هر بودروان امر بهائی در آن ش پیکه عبارت از کشتار عدۂ زیادی از

العملی در جریان آن وقایع از خود  ماتیک خارجی هیچ نوع عکسیپلموران دأم
نشان نداده و هیچ دخالتی یا اقدامی برای نجات آن مظلومان از چنگ ظالمان 

دیانت بهائی همیشه از "ن که بهائی در ایرا س ادعای مخالفان امر پ. نکرده بودند
شتیبانی قرار پ سیاسی آنها مورد استفاده و شورهای غربی برای مقاصدکطرف 
 .  اساس است  روسی کامالً بیپایۀلمات بلند یپاین اعتراف د بنا بر" میگرفت

اش با روزن در آرشیو مورد بحث موجود است  شخص دیگری که مکاتبه
لمات روسی در یپشناس و در ضمن د شناس و عرب باتیوشکوف است که ایران

های شخص مذکور نشان  نامه.   بوده است۱۸۹۹سال تا  ۱۸۹۳تهران از سال 
 امۀسه ن . ای ورزیده بود میدهد که او به امر بهائی یک ارادت صمیمانه

 .   روزن نگهداری شده استودر آرشیباتیوشکوف به زبان روسی 
شناس مشهور انگلیسی های خاور قسمت اعظم مکاتبات را در آرشیو روزن نامه

 که شخص مذکور به خاطر شهرت او البته نیازی به ،دادوارد براون تشکیل میده
 اول براون به مۀ نادر آرشیو حفظ شده است که جز  اومۀ نا۷۲.  معرفی ندارد

روزن که به زبان فارسی است همه به زبان انگلیسی نوشته شده است و به استثنای 
تبۀ کام . یکی دو نامه تمام آنها کم و بیش از دیانت بابی و بهائی بحث میکند

خاورشناس .   را در بر میگیرد۱۹۰۲ تا سال ۱۸۸۹ای از سال  براون با روزن دوره
ای خاطرات سفرش را به قبرس و فلسطین که طی آن جمال  انگلیسی در نامه

ه است قابل توجّ . مبارک و میرزا یحیی را دیده بود با روزن در میان گذاشته است
ها نوشته با خاطراتی که در آثار  این مالقات ۀها در بار که آنچه براون در این نامه

ر احتمالی بیان فارسی حضرت  انتشامسئلۀ.  منتشرۂ وی درج شده تفاوت دارد
 های جدی در این زمینه   انگلیسی آن که براون طرحش را ریخته و گامجمۀتر باب و
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  .مشروحی مورد بحث قرار گرفته است او با روزن بطورتبۀ برداشته بود هم در مکا
 از کتاب بیان که در  خطینسخۀعالوه بر چند  براون برمیآید که او های از نامه

 خطی بیان فارسی متعلق به فرهنگستان علوم روسیه هم نسخۀاختیارش بود از دو 
ه  روزن و بسیلۀمتعلق به روسیه بوده و بو و این نسخ خطی . استفاده کرده بود

این نسخ ھمۀ  اول حلۀ  براون در مر.کمک او در اختیار براون گذاشته شده بود
هایش معلوم میشود که چرا  از نامه . خطی را با هم مقایسه و تطبیق میکرده است

  .شیده بودنپو عمل امۀخره جالابا وجود زحماتی که براون کشیده بود طرحش ب
 کوتاه او به زبان فرانسه هم در مکاتبات روزن موجود مۀ که یک نا،سبستیان ووآرو

 .  یک بهائی فرانسوی بوده است،مضمون آن نامه برمیآید چنانکه از ،است
آرشیو مورد بحث عالوه بر مکاتبات شخصی روزن شامل اسناد و آثار دیگر هم 

مجموعۀ بقیۀ سناد مزبور ا.  منهست که بطور خیلی مختصری از آن اسناد یاد میک
 :اسناد مورد بحث را در بر میگیرد

 ۱۸۵۵های روسی در ایران در بارۂ بهائیان از سال  اتملیپهای رسمی د گزارش) ۱
ما به ا ،آنها به زبان روسیبقیۀ  . یکی از آنها به زبان فرانسه است.  ۱۸۷۹تا سال 

 .   نوشته شده است که به آسانی نمیتوان خواند،خط مخصوص ناخوانای روسی

ن شهر در کنسولگری روس در ادرنه راجع به اقامت بهائیان در آ  رئیسگزارش) ۲
ش متشکل از خاطرات اشخاص رااین گز.  زمان تبعید جمال مبارک به آنجا

های اهل تصوف در ادرنه   از آن جمله  شیوخ بعضی تکیه،مختلف غیربهائی
ها  م شیخ بابیپیا جمۀچرکنویس تر"این اسناد گزارشی تحت عنوان  یکی از . است

 این گزارش به زبان  بهربوطتمام اسناد م.  است" به کنسولگری اتریش در ادرنه
 .  روسی است

این نسخ خطی عبارتند از لوح .  های فارسی و عربی نسخ خطی به زبان) ۳
، باب یوسف از بهاءاللّهحضرت و لوح جواد از آثار )  لوح هودج(سامسون 

تاریخ حاجی محمدرضای و ، چند دعا و مناجات،  اولٰىنقطۀاالسماء حضرت  قیوم
تاریخ مزبور به دستخط دانشمند  . آباد به شهادت رسیده بود  عشقاصفهانی که در

بدین  . یگانی نوشته شده که خود شاهد این واقعه بودهگلپامشهور ابوالفضائل 
 قابل تذکر است که   .  خطی مذکور دستخط آن شخص بزرگوار استنسخۀسبب 
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ه نخورده مانده به حالت خیلی خوبی حفظ شد الذکر چون دست تمام نسخ فوق
 . است

.  تبار در ایران روی داده بود داستان بعضی حوادثی که برای بهائیان یهودی) ۴
لهجۀ الذکر به  های فوق در نامه.  این داستان در دو نامه نوشته شده است

حروف عبری استفاده میکردند  زبان که برای نوشتن از مخصوص یهودیان فارسی
 ستمی به خاطر پیروی از دیانت شرح داده شده است که آن مظلومان چه ظلم و

 .ترجمۀ این داستان به فارسی عادی نیز ضمیمه شده است.  بهائی دیده بودند
الواح حضرت عۀ یان تذکر بدهیم که به استثنای لوح جواد که جزو مجموپادر 

هیچ  نسخ خطی مانند سائر اسناد از آرشیو روزن حتی دربقیۀ  شده  اپ چبهاءاللّه
 . عرفی نشده و در معرض تماشای عموم گذاشته نشده استم کاتالوگ توصیفی

مندان قرار  بها در اختیار دانشمندان و عالقه  گرانگنجینۀبدین دلیل برای اینکه این 
 . هرچه زودتر آن مفید و الزم به نظر میرسداپبگیرد چ

 
  يادداشت

علیم این ت: "تومانسکی در این مقاله تعلیم بهائی را چنین توصیف کرده است. ۱
ایرانی شیعۀ مغروری را که دوستی را فقط با همکیشان خود قبول میکند و از 
پیروان ادیان دیگر تبرا و تولی میکند به شخصی فروتن، یعنی بابی، مبدّل کرده 

 ".است که همه را به عنوان برادر خود میشناسد
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  حفظ استقالل اطفال 

  ي حقيقت و تربيت بهائيدر تحر
 
 شراره ذبیحیان

 
 مقدمه

كيد شده است كه بايد اطفال را از بدو تولّد تربيت یدر ديانت بهائ  نمود یبهائ تأ
.  ن به بار آورد كرد و ايشان را مؤمن و متدّيء را در قلوب ايشان القایو حّب اله

 ی تعليم تحری، يعنی در ديانت بهائی ديگریساساين حكم محكم با تعليم ا
برسد، زيرا چنانكه در نصوص مباركه نيز حقيقت، ممكن است مغاير به نظر 

 حقيقت انصاف است و به چشم خود ديدن و به یتصريح گشته است شرط تحر
پس ممكن است اين شبهه پيش آيد كه اگر والدين فرزند خود .  گوش خود شنيدن

آورند كه مانع خواهد  ی او به وجود مۀ در انديشیدار كنند تأثير پايیرا تربيت بهائ
 . كندیانه در مورد همۀ اديان و عقايد بينديشد و داورطرف یشد ب

 حقيقت و ی بر آن است كه نشان داده شود بين مفاهيم تحریدر اين مقاله سع
 كه اطفال ی تربيتی وجود ندارد، سپس روشهای مغايرتی از ديدگاه بهائیتربيت دين

رفاً بر  صیاين بررس.  می شودیسازد بررس ی حقيقت قادر و مشتاق می تحررا به
اساس آثار مباركه صورت گرفته است و هدف آن درك بهتر اين تعاليم مباركه 

 .است، نه اثبات آن به غيربهائيان
شود كه ضرورت تربيت اثبات گردد، زيرا انديشمندان  ی ديده نمیدر اينجا لزوم

، كه ی از لزوم تربيت اخالقی امروز در سطح جهانیجهان به آن معتقدند و حت
اما سؤال اينجاست كه آيا در .  شود ی است، صحبت میديك به تربيت دينبسيار نز

توان از آن صرف نظر كرد؛ زيرا  ی بايد عنصر دين را وارد نمود يا میتربيت اخالق
از آنجا كه به تجربه ثابت شده است كه افراد بشر اكثر دستخوش تقاليدند و پيرو 

 ر نتيجه بايد پذيرفت كه و د) ۱۰، صپيام ملكوت ( هستندمذهب والدين خود
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 از انديشمندان به اين ی حقيقت بوده است، بسياری تاكنون مانع تحریتربيت دين
 انديشه تحقق یدين را از تربيت حذف كرد تا آزاداند كه بايد عنصر  نتيجه رسيده

 حقيقت و ی تحری كه برایرغم اهميت  ٰى علیپس بايد ديد چرا ديانت بهائ.  يابد
كيد نموده استی و روحانیقائل است بر تربيت دين انديشه یآزاد  . اطفال تأ

  
 تعليم دين به اطفال

 ضرورت و لزوم
كيد شده است كه تربيت دين در  مقدم بر تعليم علوم یآثار مباركه به صراحت تأ

آداب و ه  امر نموديم در ابتدا باما االطفال: "فرمايند یاست، چنانكه جمال قدم م
..." ند و بعد بالعلومِ النافعةِ و التجارِة المزيّنِة بطِراِز االمانةِ احكام دين تربيت نماي

اما بايد در مدارس : "فرمايند یو حضرت عبدالبهاء م) ۱۶، صمجموعۀ تربيت(
ت بعد از تعليم ديانت و انعقاد قلوب اطفال بر محّب . ابتدا به تعليم دين گردد

اين وظيفه قبل از ) ۵۳، صهمان." (حضرت احديت به تعليم ساير علوم پرداخت
: فرمايند یمدارس به عهدۀ مادران گذاشته شده است، چنانكه حضرت عبدالبهاء م

 همواره ذكر یاين اطفال را بايد امهات از بدايت به تربيت الهيه تربيت نمايند يعن"
در نهايت ه نمايند و ّلال  خشيةی و القا حق سخن رانندیحق كنند و از بزرگوار

 از بدو حيات ی طفل را پرورش دهند تا آنكه هر كودكیفت و مهربانلطافت و نظا
همان، ." (ه به اهتزاز آيدّلال ه استنشاق نمايد و از رائحۀ هدايتّلال نسيم محبت

 ) ۶۰ص
" آداب و احكام دين"آنچه در اين مورد بايد به اطفال آموزش داده شود، عالوه بر 

مجموعۀ آثار مباركۀ فوق مذكورند، از كه در بيانات " هّلال خشية"و " ذكر حق"و 
 از تطويل ی جلوگيری استخراج گرديده است كه برایمباركه در بارۀ تربيت بهائ

 :گردد ی می از ذكر عين نصوص مباركه خوددارکالم
، ما نُزِّلَ مِن )۱۴ص (یتعلیم توحيد و شرايع الهيه، وعد و وعيد مذكور در كتب اله

 ء، القا)۳۷ص(، تهذيب و تعديل اخالق )۱۵ص(سماءِالعظمِة و االقتدار 
 و تفهيم اين اصل كه با قلوب ی، انتقال علوم و معارف روحان)۳۹ص(ه ّلال محبت

 ، تعلیم )۴۱ص(ه به ملكوت حضرت ذوالجالل نمايند متضرع و پرابتهال توجّ
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، تشويق بر اكتساب كماالت و )۶۱ص(، تعلیم عقايد دينيه )۴۳ص(مناجات 
 عموم اهل عالم و یه ، خيرخواهّلال ه و ثبوت بر شريعتّلال  دين بر تمسك بهصتحري
 با كل امم، حسن سلوك و مداومت ادعيۀ خيريه در حق ملوك و مملوك یمهربان

، عصمت و عفت و حسن اخالق و آداب )۶۵ص( همت یبلند، پرورش )۶۴ص(
، حجج و )۷۱ص(، خضوع و خشوع، اطاعت و انقياد به آباء و اجداد )۶۸ص(

 آيات بينات و  ، تعليم اصول تبليغ و تالوت)۷۹ص(ين اشراق اسم اعظم براه
 و هّلالواح حضرت بهاءالبخاطر سپردن ، )۸۴–۸۳صص(تحصيل تاريخ امر 

اب ايام اوليه  جالب و مفيد در بی، حكايات و سرگذشتها)۹۲ص (ٰىحضرت اعل
 یسيح و حضرت محمد و ساير انبيا از حيات حضرت میامر، قصص و روايات

، )۹۵ص (ی، تعلیم شئون و آداب كامل بهائ)۹۳ص(الهي، همچنين بيانات ايشان 
ه ه، عشق و محبت حضرت بهاءالّل كامل امرالّلیمعرفت و شناسايکمک به 

  ).۹۹ص(
 كه مورد نظر امر ی يا دينیشود كه تربيت روحان یبا دقت در اين فهرست معلوم م

د، بلكه عالوه بر آن دو جنبۀ شو ی را شامل نمینها تربيت اخالقمبارك است ت
 هم عقل و هم عواطف اطفال را بايد در جهت ايمان یمحبت و معرفت دارد، يعن

 یه خطاب به يك خانم بهائامرالّل ی پرورش داد، چنانكه حضرت ولیبه ديانت بهائ
 ی برایسنگين مسئوليت مقدس و یيقين است به عنوان يك مادر بهائ": فرمايند یم

 بليغ ی متوجه شماست و از اين تاريخ بايد سعی آنان در امر الهینرشد و نمو روحا
ه را القاء نماييد و ت حضرت بهاءالّلمبذول داريد كه در قلوب ايشان عشق و محّب

 كه استعداد و موقعيت ی كامل مقام مقدس هنگامی عرفان و شناسايیآنان را برا
اما ) ۹۹همان، ص." (سازيدسنيشان تحقق اين امر را اقتضاء نمايد مستعد و آماده 

 چرا چنين است؟
 

 دالئل آن
 یتوان دالئل ذيل را برا ی ممجموعۀ تربيتبر اساس بيانات مباركۀ مندرجه در 

 : اطفال ذكر كردیلزوم تربيت دين



  حفظ استقالل اطفال در تحرّي حقيقت و تربيت بهائي                                                           10سفينة عرفان دفتر 

250 

 به منظور اطاعت از والدين و در قلوب اطفاله اللّ  و محبةهاللّ ة القاء خشي–۱
آباء بايد در دين : "فرمايند یه مضرت بهاءالّلح. یعمل به اوامر و پرهيز از مناه

 خارج شود البته به ی از دين الهی آن جهد بليغ نمايند چه هر فرزندابناء و اتقان
جميع اعمال حسنه به نور ايمان .   والدين و حق جل جالله عمل ننمايدیرضا

 هيچ  اجتناب نكند و بهیر از هيچ منكٰىظاهر و مشهود و در فقدان اين عطيۀ كبر
 اطفال یآنچه از برا: "فرمايند یو همچنين م) ۱۱همان، ص." ( اقبال ننمايدیمعروف

در مقام اول و رتبۀ اوليه واجب و الزم است تعليم كلمۀ توحيد و شرايع الهيه است 
شود و در فقدان آن صد هزار اعمال  یه حاصل نمالّل ةچه كه من دون آن خشي

 را در یآباء بايد كمال سع... گردد  ی ظاهر ممكروهۀ غيرمعروفه و اقوال غيرطيبه
 از اطاعت ابوين دتديّن اوالد مبذول دارند چه اگر اوالد به اين طراز اول فائز نگرد

ديگر چنين اوالد مباالت نداشته و .  ه است غافل گرددالّل ة اطاعیكه در مقام
 ) ۱۲همان، ص" (شاءه مايَهوائَِا ِبُلفعََي.  ندارد

 ی تربيت اخالقیشود كه به اعتقاد بهائ ین بيانات مباركه معلوم مبا توجه به اي
حضرت عبدالبهاء در توضيح اين .  گردد یه كامل نمالّل ةبدون عنصر دين و خشي

 انسان ی نفوس چنان گمان كنند كه ناموس طبيعیبعض: "فرمايند یموضوع چنين م
 ی شخصیست، يعنمانع ارتكاب اعمال قبيحه و ضابط كماالت معنويه و صوريه ا

 و غيرت فطريه و حميت ذاتيه است بدون مالحظۀ یكه متصف به خرد طبيع
 از اضرار یعقوبات شديدۀ مرتبه بر اعمال شريه و مثوبات عظيمۀ افعال خيريه بر

آنكه در تواريخ عموميه دقت نماييم  اوالً  .عباد و  حريص بر اعمال خيريه است
 است و ی الهیز فيوضات تعاليم انبيا ایواضح و مبرهن شود كه ناموس طبيع

و تجاوز ظاهر و  ی كه از اطفال در صغر سن آثار تعدنماييم یهمچنين مالحظه م
پس معلوم .  اش تزايد يابد  شيم غيرمرضيه فآناً محروم ماند آناًیاگر از تربيت مرب

آنكه بر فرض تصور   نيز از نتايج تعليم است و ثانياًیشد كه ظهور ناموس طبيع
 مانع شر و مدل بر خير است اين معلوم و واضح ی و ناموس فطریينكه خرد طبيعا

است كه همچو نفوس چون اكسير اعظم است چه كه اين ادعا به قول تمام نشود 
 در وجود جمهور را بر نيات حسنه و اعمال صالحه یحال چه امر.  بلكه عمل الزم
  است ی مصدر ناموس طبيعنمايد و از اين گذشته آن شخصي كه یملجأ و مضطر م
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." تر گردد تر و راسخ اش ثابت  خيريهیه گردد البته در نواياالّل ةاگر مظهر خشي
 )۲۵همان، ص(

حضرت .  ه در قلوب اطفال استالّل  القاء محبتیهدف ديگر تربيت بهائ
بايد از بدايت اطفال : "فرمايند ی چنين میعبدالبهاء در بارۀ اين هدف تربيت بهائ

ه در الّل  پرورش داد و همواره به ذكر حق متذكر نمود تا محبتیربيت الهرا به ت
 ) ۳۹همان، ص." (طينت آنان ثبوت و قرار يابد و با شير امتزاج نمايد

 حفظ انتظام ی براینفوس انسان: "فرمايند یه نيز در اين باره مامرالّل یحضرت ول
 قليل كه صاحب ی مگر معدوده نيازمندندالّل ةدر رفتار و كردار خويش اكثر به خشي

 محرك اعمال و افعال ی عشق و محبت يزدان عظيم بوده و صرفًایترقيات روح
 ی در صورت ارتكاب معاصیبيم مجازات و خوف از عقوبت اله.  ايشان است

 ) ۱۰۹همان، ص." ( استی تثبيت اقدام نفوس در صراط مستقيم الزم و ضروریبرا

  . و مصونيت از امتحاناتیعموممحافظت در برابر فساد اخالق  –۲
بايد .   بسيار فاسد گرددیدر آينده اخالق عموم: "فرمايند یحضرت عبدالبهاء م
 نمود تا سعادت دو جهان يابند و اال در زحمت و مشقات یاطفال را تربيت بهائ

  و نيز)۳۹، صهمان." ( استی به اخالق رحمانیافتند زيرا سعادت عالم انسان
اگر  .  تربيت كردی ربانی روحانیفال را بايد از صغر سن بهائاط: "فرمايند یم

 ) ۵۲همان، ص." ( محفوظ و مصون مانندیچنين تربيت شوند از هر امتحان
شود كه كودكان تحت تأثير جامعه قرار  ی مبارك معلوم ماتبا توجه به اين بيان

ق سوء را از  و اخالیدين یاگر به آنان دين و اخالق حسنه آموخته نشود، ب.  دارند
 مقابله با سموم ی برای همچون پادزهریپس تربيت بهائ.  جامعه خواهند آموخت

 .جامعه الزم است
 حاصل شد، وقت ی در مورد تربيت دينی با ديدگاه بهائی مختصریاكنون كه آشناي

 حقيقت نيز از اين ديدگاه مطرح گردد تا بعد از آن بتوان یآن است كه مفهوم تحر
 .ن تلفيق اين دو تعليم مبارك در عمل بهتر قضاوت كرددر مورد امكا
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  حقيقتیتحر
  حقيقتیلزوم تحر
 است، چنانكه حضرت ی حقيقت وحدت عالم انسانی از تحریهدف اصل
 حقيقت كنند البد بر اين است یاگر اين امم مختلفه تحر: "فرمايند یعبدالبهاء م

ع ملل يك ملت گردند اما  برند و چون حقيقت را يافتند جميیكه بر حقيقت پ
مادام متمسك به تقاليدند و از حقيقت محروم و اين تقاليد مختلف است لهذا 

 یاما اگر تحر.  نزاع و جدال در ميان است، بغض و عداوت بين ملل شديد است
اند، جنگ و جدالی نماند، با نماند، بغضی نم ی عداوتحقيقت بكنند ابداً

 )۱۰-۱۱، صصپيام ملكوت." (ننديكديگر نهايت التيام را حاصل ك
اند و از اين جهت با  ث نموده عاميانه تشبّیجميع ملل به تقاليد: "فرمايند یو نيز م

يكديگر در نهايت اختالف و غايت نزاع و جدالند اما ظهور حقيقت كاشف اين 
همان، ." (ظلمات است و سبب وحدت اعتقاد زيرا حقيقت تعدد قبول نكند

 )۱۱ص
.  شود ی می اعتقاد منجر به وحدت عالم انسان از طريق وحدت حقيقتیپس تحر

 ی ممكن است اين تصور حاصل شود كه تحریا بر اساس چنين بيانات مباركه
، زيرا بهائيان حقيقت را در اختيار ی است، نه بهائی افراد غيربهائۀحقيقت وظيف

 است یيهاگرچه بطالن اين تصور بد.   آن باشندیدارند و الزم نيست در جستجو
 كه یآنند كه بايد اجرا كنند، نه كسان را در درجۀ اول پيروان یزيرا تعاليم هر دين(

اين موضوع در اين قسمت مورد  یا گونه شبهه رفع هر یرا ب)اند آن را نپذيرفته
 .گيرد یر قرار م مختصیبررس

 یدل گردد بايد آزا بلوغ واصۀچون طفل به مرحل: "فرمايند یه مامرالّل یحضرت ول
 شود تا ديانت خويش را بدون توجه به آمال و احساسات ء اعطایكامل به و

 ی بايد تحریپس اطفال بهائ ) ۱۰۶، صمجموعۀ تربيت" (.والدين اختيار نمايد
 . را كه مايلند انتخاب نمايندیتوانند هر دين یحقيقت كنند و م

اند، زيرا  ريافته دنكتۀ مهم ديگر آن است كه بهائيان نبايد تصور كنند كه حقيقت را
: فرمايند یالعدل اعظم م  دارند، چنانكه بيتی محدود از امر الهیهر كدام برداشت

  را بتمامها و ٰى ادعا نمايد كه اين ظهور اعز اعلتواند ی نمی است كه كسیبديه"
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برداشت هر فرد از ) ۶۳، ش تحقيق و تتبعۀمجموع." (اكملها ادراك نموده است
ود است، بلكه ممكن است اشتباه باشد، زيرا به فرمودۀ تعاليم نه تنها محد

فهم انسان محدود است و هرجا محدوديت باشد امكان خطا "العدل اعظم  بيت
 بايد بكوشد كه همواره درك خود یپس هر فرد بهائ) ۴۸ ۀهمان، شمار." (هست

ه در اين باره امرالّل  یحضرت ول.  را از امر مبارك اصالح كند و وسعت بخشد
انگيز است كه   از افكار و حقايق شگفتیاين تعاليم بمثابه عالم نوين: "فرمايند یم

ه چون به اين اصل توجّ.   آن استیحال آغاز ظهور و بروز و استفاده از مزايا
سنه مقرر    مدت الفیه احكام و تعاليم خويش را برانماييم كه حضرت بهاءاللّ

 از آثار و بيانات مباركه یهر نسل نوين درك خواهيم نمود كه یاند به خوب فرموده
 گذشته ادراك ی به دست خواهد آورد كه از آنچه نسلهایحقيقت و مفهوم

 )۱۰۸، صمجموعۀ تربيت." (تر است تر و عظيم اند به مراتب وسيع نموده
ه هم اشاره كرد، زيرا  حقيقت در تبليغ امرالّلیتوان به تأثير تحر یدر اينجا م
 عميق و معقول ی طالب نحوۀ تفكرما شديداً: "فرمايند یمه امرالّل یحضرت ول

.   جهت و پرورش يافته باشدی علمی است كه به نحویهستيم كه ثمرۀ ذهن
 شديد در ی با ايمان عميق ربط يابد استعدادی عقالنی كه اين نيروهایگامنه

 ) ۵۰، شمجموعۀ تحقيق و تتبع." (تبليغ حاصل گردد
ه توفيق يابند بايد اء بخواهند واقعًا در تبليغ امرالّلحبّاگر ا: "فرمايند یهمچنين م

 یبسيار مطلع بوده قادر به بحث و مشورت عالمانه و عاقالنه در مورد وضع كنون
 هستيم كه نه تنها حقيقتًا از یما نيازمند محققين بهائ.  عالم و مشاكل آن باشند

 بوده ی و وافیعرفت كاف مطالعه و میالع كامل يابند، بلكه دارا اطّیتعاليم اله
همان، ." ( رهبران جامعه باشندی به افكار جاریقادر به ربط تعاليم مقدسۀ بهائ

 )۳۴ش
، هم به تكامل خود ی دارد و هم نتايج اجتماعی حقيقت هم نتايج فردیپس تحر

 . ی وحدت عالم انسانیشود و هم به پيشرفت امر مبارك و برقرار یفرد منجر م

  حقيقتی تحریمعنا
اول اساس بهاءاللّه : "فرمايند حضرت عبدالبهاء تحری حقيقت را چنين تعريف می

 تحری حقيقت است، يعنی بايد نفوس از تقاليدی كه از آباء و اجداد موروث 
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نه به .  اند بگذارند جميع ملل عالم بايد آنچه شنيده... مانده منزّه و مقدّس گردند 
وقتی كه آنها را ترك كرد، نه ملتی را . ..هيچ ملتی متمسك و نه از ملتی متنفر 

كند و عاقبت مالحظه  متمسك، نه ملتی را متنفر، آن وقت تحری حقيقت می
 )۱۹–۱۷، صصيام ملكوتپ..." (نمايد كه حقيقت اديان الهی يكی است  می

 حقيقت ترك تعصبات و تقاليد و توجه به اساس اديان یبنابر اين منظور از تحر
 در درك یر فراتر رفتن از تمسك ناآگاهانه به ظواهر اديان و سع و به بيان ديگیاله

جهد نماييد : "فرمايند یه مامرالّل ی آنهاست، چنانكه حضرت ولیمفاهيم باطن
 كه به شما ی به عنوان مطلب تعاليم الهيه را ادراك كنيد، نه آنكه صرفًایمفهوم حقيق

 )۱۰۸، صمجموعۀ تربيت." (تعليم داده شده است بپذيريد
 در مرتبۀ  حقيقتیتوان استنباط كرد كه منظور از تحر یاز اين بيانات مباركه م

 اين نيست كه ببينيم كدام دين يا مكتب بر حق است، بلكه آن است كه ببينيم ٰىاول
ه در ادامۀ امرالّل یحضرت ول.  توانيم بياموزيم ی می چه حقيقتیاز هر دين و مكتب
 از آثار و بيانات مباركه حقيقت و ی نسل نوينهر: "فرمايند یبيان مبارك فوق م

اند به   گذشته ادراك نمودهی به دست خواهد آورد كه از آنچه نسلهایمفهوم
 حقيقت را چنين ی اساس تحریو در بيان ديگر." تر است تر و عظيم مراتب وسيع
 خود یل اعال شما را مثیاميد است كه همۀ دانشجويان بهائ: "فرمايند یتوضيح م

 یها رك پردازند و آنها را به جنبهر دهند و به تحقيق و تحليل اصول امر مباقرا
 پيوسته بايد یهمۀ جوانان هوشمند و متفكر بهائ.  جديد فلسفه و علم ربط دهند

 حقيقت نهفته یاين گونه به امر مبارك نظر كنند، چون در اينجاست كه اساس تحر
 )۵۰، شمجموعۀ تحقيق و تتبع." (است

 حقيقت ی اين فصل خصوصيات فرد متحری دارد كه در قسمت پاياناكنون جا
 . دارد يا خيری مغايرتی قرار گيرد تا معلوم شود آيا با تربيت بهائیمورد بررس

  حقيقتیشرايط متحر
انسان چون به مقام بلوغ فائز شد بايد تفحص نمايد " :فرمايند یه محضرت بهاءالّل
 كه عباد به آن متمسكند یالحبِ و البغض در امرساً عن ِه و مقدّالّل یو متوكًال عل

 )۱۱، صپيام ملكوت." (ر كند و به سمع و بصر خود بشنود و ببيندتفّك
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بيانات مباركه در مورد شرايط طالب حقيقت بسيار است، اما در همين بيان كوتاه، 
 :اند جمال قدم اهم شرايط را بيان فرموده

 كه فرد ی دارد، تا وقتی و شناختی ذهنیا  حقيقت جنبهیاز آنجا كه تحر:  بلوغ–۱
 او موجود باشد ی ذهنی در قوای نرسيده باشد و نقصی و عاطفیبه بلوغ فكر

 یها ئی كه هنوز توانا،پس اطفال.   اين كار را انجام دهدیتواند به درست ینم
 ی تحریتوانند به طور كامل ی نم، آنان به طور كامل شكل نگرفته استیذهن

 . انجام اين مسئوليت آماده شوندی اگرچه بايد به تدريج براحقيقت كنند،
 محتاج به تأييدات الهيه ی انسان در هر كاریبه اعتقاد بهائ: هالّل ی توكل عل–۲

 كه سرنوشت انسان تا ابد به آن وابسته یاست، به خصوص در چنين مورد حساس
 . حقيقت نيز بايد طلب تأييد كردیپس در تحر.  است

 حقيقت ترك تقاليد و یترين شرط تحر یاساس:  و بغض حّب ازی دور–۳
 و بغض مانع از انصاف است، زيرا به تعصبات است و داشتن انصاف، و حّب

دليل ميل دهد و يا بغض او را  ی بی او را به جهتآن حّب"ه  حضرت بهاءالّلۀفرمود
 )۱۴، صپيام ملكوت." ( منع نمايدیاز جهت

 به ی حقيقت دستيابیاز شرايط مهم تحر: نيدن به چشم وگوش خود ديدن و ش–۴
 حقيقت نبايد هيچ چيز را بدون اطمينان به ی متحریالعات صحيح است، يعناطّ

 .صحت آن بپذيرد
: توان از ساير بيانات مباركه استخراج كرد از جمله عبارتند از ی كه میشرايط ديگر

همان،  (...ناعت، انقطاع، خضوع، صبر و استقامت، قلب پاك، تنزيه و تقديس، ق
 )۱۶–۱۴صص

 ی و ديگری عقالنیيك: توان به دو دسته تقسيم كرد یمجموعۀ اين شرايط را م
همانطور كه قبالً   . آنها محتاج تربيت صحيح هستندی، كه البته هر دویاخالق

 بدون دين ممكن نيست و بنابر اين ی تربيت اخالقیمذكور شد از ديدگاه بهائ
 آن ی حقيقت نيست، بلكه از لوازم ضروریها مانع تحر نه تنیتربيت صحيح دين

 . است
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د كه تربيت صحيح بايد چه شو یدر فصل بعد به اين موضوع پرداخته م
 حقيقت را در اطفال ايجاد ی داشته باشد تا امكان و اشتياق تحریخصوصيات

 .نمايد
 

  حقيقت در اطفالی جهت ايجاد شرايط تحرینكات تربيت
 

 اين موضوع بر اساس آثار یمه ذكر شد، هدف اين مقاله بررسهمانطور كه در مقّد
 از آثار مباركه استخراج شده است كه در یه است، لذا در اينجا باز هم نكاتمبارك

 حقيقت ی كه به تحری اول نكات تربيتۀدست: گيرند ی قرار میسدو دسته مورد برر
دين اختصاص  كه به موضوع ی دوم نكات تربيتۀ مربوطند و دستیطور كلبه 

 .دارند
 

 ی حقيقت به طور كلینكات مربوط به تحر

اطفال را از صغر سن به تحصيل هر علمی : "فرمايند ضرت عبدالبهاء می ح–۱
تشويق كنيد و به اكتساب هر صنعتی تحريص نماييد تا قلب هر يك به عون و 
." عنايت حق مانند آينه كاشف اسرار كائنات گردد و به حقيقت هر شیء پی برد

 ) ۴۲–۴۱مجموعۀ تربيت، صص(
 ی اطفال را برای فكریتواند قوا یپس تحصيل علوم و صنايع متنوع و گوناگون م

 .كشف حقيقت پرورش دهد

 همت اطفال بسيار كوشش نماييد كه یدر بلند" :فرمايند ی حضرت عبدالبهاء م–۲
 نادان  و هوس كه شيوۀ حيوانیچون به بلوغ رسند مانند شمع برافروزند و به هو

."  باشندیت ابديه و تحصيل فضائل انساناست آلوده نگردند، بلكه در فكر عزّ
 ) ۶۵همان، ص(

در امور " اطفال بايد ی همت است، يعنی حقيقت مستلزم بلندیپس اشتياق به تحر
از هزل در كنار باشند و در هر مقصد عزم .   حاصل نمايندیعزم شديد و نيت قو

 )همان." ( ثبات و استقامت كنندیهر مورد  داشته باشند تا دریصميم
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اطفال را بايد از دوران طفوليت تعليم صحيح : "فرمايند ی حضرت عبدالبهاء م–۳
 نمايند و بصيرت بيشتر حاصل ینظم تربيت كرد تا روز به روز ترقنمود و به نحو م

 . گيرنداز آغاز طفوليت بايد تعليم .  تر گردد  استعداد روحانيشان وسيعۀكنند و داير
 ی از علوم و مبادیبسيار.   آموختیتوان آنان را به وسيله كتاب چيز ینم

 ی و سرگرمی اطفال روشن شود و به وسائل بازیها برا  بايد در پرورشگاهیمقدمات
اغلب افكار و معلومات بايد ضمن صحبت و مذاكره تفهيم .   را بياموزندیمسائل
 طفل ديگر در بارۀ اين مواضيع پرسش كند يك طفل بايد از.   نه از راه كتاب،گردد

المثل  یف.   محسوس حاصل خواهد شدیبدين طريق ترق.   پاسخ گويدیو طفل ثان
 از اطفال یيك.   به صورت سؤال و جواب تفهيم گرددی نيز بايستیمسائل رياض

بعداً خود اطفال به ميل و .  كند و طفل ديگر بايد جوابگو باشد ی طرح میسؤال
 كه در یاطفال  .وداجع به همان مسائل بحث خواهند نميش با يكديگر رارادۀ خو

بايد تشويق شوند و چون .  رأس كالس باشند بايد جايزه و انعام دريافت دارند
 بيشتر الزم ی حصول ترقی ظاهر ساخت برایا  از ايشان پيشرفت قابل مالحظهیيك

يه سؤاالت بايد شفاهاً  در مسائل الهیحت.  است مورد تمجيد و ترغيب قرار گيرد
اطفال بايد بدين قرار با .  هی داده شودبه عمل آيد و اجوبه نيز به همان قرار شفا

 )۱۱۸–۱۱۷، صصمجموعۀ تربيت." (يكديگر به بحث و مذاكره پردازند
استعداد "و " بصيرت"ه در اين بيان مبارك كه به افزايش  نكات مهّمیبعض
 حقيقت در ايشان مربوط است یتوان تحراطفال و در نتيجه افزايش " یروحان

 :عبارتند از
 در رفتار با اطفال بايد بر اساس يك برنامۀ دقيق یيعن: بودن تربيت  منظم–الف

 كرد تا آنان نيز نظم یز عمل بدون فكر و نسنجيده خوددارعمل كرد و ا
 . پيدا كنندیفكر

 یوزش مبان اطفال و آمی فكری پرورش قوایيعن:  تعليم از آغاز طفوليت–ب
 خواندن و نوشتن را ياد بگيرند بايد آغاز یعلوم به آنان قبل از اينكه حت

 .شود
 نه تنها آموزش ی و سرگرمیاز طريق باز: ی و سرگرمی بازۀ آموزش به وسيل–ج

  حقيقت یشود، بلكه ايشان عمالً تحر ی میداشتن  اطفال جالب و دوستیبرا
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 ی خودآموزی كودكان نوعی برایزيرا بازآموزند،  ی مئی بسيار ابتدایرا در سطح
 .شود یمحسوب م

 شخص یر عبارت است از گفتگوتفّك:  تفهيم افكار ضمن صحبت و مذاكره–د
 یر صحيح را بياموزند بايد گفتگو اينكه كودكان تفّكیپس برا.  با خود

 .صحيح را ياد بگيرند
 ی بيشتریزبان م و هیدل  همچون اطفال با يكديگر:  مذاكرۀ اطفال با يكديگر–ه

يك   بر يكديگر بگذارند و هریتوانند تأثير زياد یدارند تا با بزرگترها، م
 .تواند به ديگران تفهيم نمايد ی میآنچه را آموخته است به راحت

دادن تشويق شوند، اشتياق به تحقيق و  كردن و پاسخ  سؤالی اگر اطفال برا–و
 .يابد ی حقيقت در آنان پرورش میتحر

 
 ختص به ديننكات م

دارالتعليم بايد در ابتدا اوالد را به شرايط دين : "فرمايند یه م حضرت بهاءالّل–۱
 منع نمايد و به ی ايشان را از مناهیتعليم دهند تا وعد و وعيد مذكور در كتب اله

 ی كه به تعصب و حميۀ جاهليه منجر و منتهیطراز اوامر مزين، ولكن به قدر
 )۱۲همان، ص." (نگردد
كه به ) یيا بيشترين چيز (یاگر تنها چيز.  نكتۀ مهم در تربيت اعتدال استپس 

 یها ، باشد و در كنار آن آموزشیشود دين، و آن هم دين خاص یاطفال آموخته م
 وجود نداشته باشد، تربيت منجر به تعصب و ی كاف و غيره به اندازۀی و هنریعلم

 . حقيقت خواهد شدیمانع تحر

 تربيت یيد طفل شيرخوار را به تربيت بهائبا: "فرمايند  ی م حضرت عبدالبهاء–۲
 او دميد تا به موجب ه را دركرد و روح محبت حضرت مسيح و حضرت بهاءالّل

 )۴۰همان، ص." ( انجيل و كتاب اقدس اطفال تربيت يابندیتعاليم حقيق
 از حيات حضرت مسيح و یقصص و روايات: "فرمايند یه مامرالّل یو حضرت ول

 اطفال بيان شود هر ی موجود است كه اگر برای الهیت محمد و ساير انبياحضر
 ) ۹۳همان، ص." ( را زائل خواهد نمودینوع اوهام و تعصبات مذهب
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 را در نظر داشت تا ايشان روح ی اديان الهۀپس در آموزش دين به اطفال بايد هم
 .و اساس اديان را درك كنند

 عموم یخيرخواه: "فرمايند یتب اطفال م حضرت عبدالبهاء ضمن تعليمات مك–۳
 اطفال بياموزند كه همه را یوقت) ۶۴همان، ص". ( با كل اممیاهل عالم و مهربان

 ی كه بزرگترين مانع تحر، و بغضبدون تبعيض دوست داشته باشند، عامل حّب
 .رود ی از ميان م،حقيقت بُوَد

اللّه به اطفال اشكالی  در باب توضيح خشية: "فرمايند امراللّه می  حضرت ولی–۴
نيست كه آن را در لباس تمثيل، چنانكه حضرت عبدالبهاء غالباً در بيان حقايق به 

بايد به اطفال تفهيم نمود كه ترس ما از .  پرداختند، تعليم نماييم ذكر امثال می
شماريم، بلكه بيم ما از  رحم می خداوند به علت آن نيست كه او را ظالم و يا بی

 )۱۱۶–۱۱۵همان، صص." (و داد الهی استجهت عدل 
يابيم كه حقايق را بايد به اطفال تفهيم كرد تا آگاهانه  یاز اين بيان مبارك اوالً در م

 تفهيم است، ی برایبياموزند، نه كوركورانه و متعصبانه؛ ثانياً ذكر مثال روش مناسب
 .تند نيسیزاع انتیين كودكان قادر به درك استداللهازيرا در سنين پاي

 
 تمثيل و خاتمه

 
 هستند كه به علم و یدانند كسان ی حقيقت می را مانع تحری كه تربيت دينیكسان

 ی است كه تربيت دينی بسيار پايبندند و به احترام روح جستجوگر علمیروش علم
 از قلمرو علم ی درك بهتر موضوع، بهتر است مثالیبراپس .  گذارند یرا كنار م
 Thomasتوان از كار فيلسوف علم، تامس كون  ینظور مبه اين م.  آورده شود

Kuhnكمك گرفتی علمی، در مورد ساختار انقالبها . 
 و ساده، اين رصآيد، البته به طور بسيار مخت یآنچه از نظريۀ او به كار اين مقاله م

 پيشرفت كند و آرام كه به یيك:  علم دو نوع پيشرفت داردیاست كه به اعتقاد و
و  استوار است، ی قبلیگيرد و هر پيشرفت بر پايۀ پيشرفتها ی صورت می انباشتشيوۀ
 پيشين است یها  از پيشرفتها و يافتهی بعضی كه مستلزم نفی پيشرفت انقالبیديگر

 ها هيأت  مثالً در نجوم، قرن).  ۶۳۰، ص در دوران معاصریشناس نظريۀ حامعه(
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 ی اجرام سماو گردش همۀ رايج بود كه در آن فرض بر مركزيت زمين ویبطلميوس
 در نجوم حاصل شد، اما ی زيادیبا همين فرض پيشرفتها.  به دور آن است

 در نجوم ايجاد كرد و نشان داد یاما كپرنيك انقالب.   هم به وجود آمدیمشكالت
 با فرض مركزيت خورشيد از ی از مشكالت حاصل از هيأت بطلميوسیكه بسيار
توان در قلمرو هنر يا دين و غيره به كار برد و  یهمين نظريه را م . رود یميان م
 . قرار دادی در آنها را مورد بررسی و انقالبی انباشتیپيشرفتها

 بدون یه كرد اين است كه پيشرفت انقالب كه در اينجا بايد به آن توجّیا نكته
ود اگر كپرنيك در نجوم انقالب كرد به اين علت نب.  ممكن نيستیپيشرفت انباشت

 ی را به خوبیبرعكس، اگر هيأت بطلميوس(ته بود  را نياموخیت بطلميوسكه هيأ
نياموخته بود بعيد بود بتواند بطالن آن را بفهمد و نظريۀ جديدش را مطرح 

اشت  جستجوگر و خالق دیين علت بود كه عالوه بر علم، ذهن، بلكه به ا)سازد
 .رد حفظ و به كشف حقيقت موفق كیكه او را از تعصب و جمود فكر

دهند، اگرچه  یبه همين دليل است كه در مدارس علوم رايج را به اطفال آموزش م
پس نكتۀ مهم .   از آنها در آينده ثابت شودیدانند كه ممكن است بطالن بعض یم

 به آنان ی را به درستی علمیها در آموزش علم به اطفال اين است كه بايد يافته
 یرا در آنان به وجود آورد تا بتوانند نوآور و ميل به تحقيق یتفهيم كرد و كنجكاو

 ی با مفاهيم دينیتوان گفت كه بايد اطفال را از خردسال یبه همين ترتيب م.  كنند
 را در آنان تقويت كرد تا در دين یجوي آشنا كرد و در عين حال خالقيت و حقيقت
ر  حقيقت بوده، خالقيت و ابتكایمقلد و متعصب نباشند، بلكه همواره متحر

  .داشته باشند
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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 
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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
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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
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  بداء

 
 محمّد افنان

 
.  امر مبارک در دور بهائی و بابی هر دو معمول و مقبول استاصطالح بداء در 

آید، و  سابقۀ این مطلب از اسالم است، ولی تنها از معتقدات شیعه بشمار می
مبدأ آن اگرچه در قرآن صراحت ندارد .  اند عامّه، یعنی اهل تسنّن، آن را نپذیرفته

مْحُو اللُّه مَا يَشَاءُ يَ"ولی بعضی از علمای اسالم در این خصوص به آیۀ قرآنی 
 .اند  استناد نموده)۳۹، آیۀ )۱۳(سورۀ الرعد  ("وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاِب

ثار مبارکه ذکر بداء مکرّر است و مفهوم دقیق آن اینست که ارادۀ خداوند آدر 
متعال در همه حال به تغییر و تبدیل آنچه تقدیر فرموده قادر است و صِرف تقدیر 

به ) فعل واوی" (اء̍بَدَأ یَبدو بَد"ریشۀ زبانی کلمۀ بداء از .  نع از تغییر نیستما
معنی آشکار شدن و تغییر نظر دادن است، و داللت بر این دارد که نظر و رأی 

شاید توضیح این مطلب .  نخستین جای خود را به نظری خالف خود واگذارد
 بَدءً َو بدیاً، که هر دو به معنی آغاز کردن و ضرور باشد که بَدَأ یَبدأُ، یا بَدَأ یَبدیُ،

آفریدن است، اگرچه از لحاظ معانی قرابت و شباهتی دارند، ولی متمایز 
شوند  یکدیگر نزدیک میه امّا چون در حین تعریف فعل و بازنوشتن ب.  باشند می

چه بسا که در متون آثار ممکن است خواننده یکی را به جای دیگری تصوّر کند و 
از جمله میتوان به آیۀ زیارتنامۀ .  فهوم مطلب در ذهن بطور صحیح مفهوم نشودم

استشهاد نمود که در این مقام بداء به " طبع جمال الغیب عن افق البداء"مبارک 
را غالباً به معنی ) فعل ناقص واوی(به هر حال، بداء .  کردن است معنی خلق

اند، و علمای  معلوم شده تعبیر کردهظهور و بروز مطلبی که پوشیده بوده و بعداً 
شیعه برای رفع این شبهه که اقتضاء به بداء با قبول علم و احاطۀ الهی سازگار 

اند که بسیاری مسائل و احکام در لوح  تواند بُوَد چنین مطلب را توجیه کرده نمی
محفوظ الهی به کیفیتی معین مقرّر شده، ولی عموم مردم ممکن است خالف آن 

 کالم و اشارات قرآنی و احادیث دریابند، ولی خداوند تعالی در هنگام مقرّر را از 
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سازد و این همان بداست که به آن در احادیث  حقیقت آن را بر خلق مکشوف می
اگرچه این مطلب به اعتباری خالی از حقیقت نیست، و چه بسا .  اشاره شده است

رای همگان آسان نیست، و مسائل هست که تا زمان آن نرسیده درک و فهم آن ب
رسد این  البته در زمان مقرّر بیان آن مفهوم عموم خواهد بود، با اینهمه به نظر می

توجیه با حقیقت مطلب بداء ارتباطی ندارد، زیرا لطف و عدل الهی چنین اقتضاء 
دارد که هر زمان چنین اشتباهی اتّفاق افتد حقّ جل جالله بدون هیچ تأخیری اهل 

گاه فرماید تا در شبهت و تزلزل یکدیگر را گمراه نکنندایمان را  اصطالح بداء .  آ
از آن همه، به یک مورد اکتفاء میشود که .  در آثار مبارکه شواهد فراوان دارد

 خطاب به احبّای ممالک شرق ۱۹۲۷حضرت ولی امراللّه در توقیع مورّخ شبّاط 
 این سالطین و رؤساء جمهور د، نفسَسِر رمن بعد چون اجل معلوم َد"فرمایند  می

دهندگان امر الهی نمایند و پا به میدان گذارند و تاج  خود اقتداء به این نصرت
سلطنت فانیه را بر خاک اندازند و اکلیل مرصّع عبودیّت صرفۀ محضۀ بحته را بر 
سر نهاده و در صفّ اول مبلغین درآمده باموالهم و ارواحهم و ما وهبهم ربّهم به 

نصرت پردازند و بعد از اتمام دورۀ خدمات به این اراضی مقدّسه شتابند و تبشیر و 
خاضعاً خاشعاً متذلالً منکسرًا طواف مقامات مقدّسه کنند و صوت تهلیل و تسبیح 
و تمجید را به عنان آسمان رسانند و بزرگواری این امر عظیم را بر جهان و 

حتوم قد رفع اللّه عندٍ حکم جهانیان مکشوف و مبرهن سازند و اّن هذا الوعد م
–۱۹۲۷ مجموعۀ توقیعات مبارکه" (.البداء و زینّه بطراز االثبات فی لوح حفیظ

  )۱۵–۱۴، صص۱۹۳۹
 باب سوم از واحد چهارم کتاب بیان فارسی را به مبحث بداء ٰىحضرت نقطۀ اول

است تلخیص " اّن البداء للّه حقّ"تخصیص فرموده و مطلب را در عنوان آن که 
حاصل آن اینست که قبول و تسلیم به بداء اساس حقیقت ایمان است .  اند مودهفر

و چون ذات الهی ازلی همواره بر حالت و کیفیّت واحد باقی و تغییرناپذیر است و 
وصول به او ممکن نیست لذا بداء ذات غیب در بدای مشیّت اولیه و مظاهر ظهور 

کالم و رفتار مظاهر الهی تا ظهور شود و در هر ظهور بدای حاصل از  او ظاهر می
 بعد ثابت و پابرجاست و کمال ایمان در اینست که افراد از خوف و رجای به 
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مقام مشیّت الهی است و در هر ظهور جدید  آستان او فارغ نمانند، آستانی که قائم
البته معلوم است که فیوضات روحانی در هنگام طلوع مظهر .  شود تازه و بدیع می

اللّه مصرح است، ولی در هنگام  هی معلوم و معیّن و کالم مظهر مشیّتظهور ال
غروب، یعنی بعد از انتقال مطالع انوار ازلی به عالم جاودانی، مِالک و مقیاس بر 

در حقیقت بداء .  اساس اصول و اساسی است که شارع الهی مقدّر فرموده است
 .مذکور در بیان و تبیین مظهر ظهور نهفته است

شود که بداء از مسائل اصلی امر الهی در همۀ ادوار  ن توضیحات، معلوم میبا ای
توان پذیرفت  اند که چگونه می مخالفین این اصل به این شبهه توسّل جسته.  است

ای از حضرتش  که حقّ جلّ جالله که بر همۀ موجودات احاطه و اقتدار دارد، نکته
گاه شود ارادۀ خد امّا اگر به این .  اوندیش تغییر نمایدپنهان ماند، تا چون از آن آ

 ممتاز است، چه بسا که بمدد قوای اختیارنکته توجّه شود که چون انسان به صفّت 
خدادادی تعقّل و تذکّر در آنچه کرده و خواهد کرد تفکّر و تأمّل نماید و تغییر 
روش دهد البته به عدل و به فضل و رحمت خداوندی اقتضاء دارد که آنچه را 

رّر و مقدّر فرموده است تغییر فرماید و او را به عّز قبول بیاراید، و یا به علّت مق
نافرمانی و عدم تذکّر به اوامر الهی مورد عتاب و خطاب قرار دهد، به عبارت 

چه بسا کسان که زمانی مستحّق تنبیه، و یا مقبول، در .  دیگر بداء تحقّق یابد
دادی از عتاب و عذاب رهائی یافتند، و یا آستان حقّ بودند، ولی به اختیار خدا

بنا بر این مقدّمه، آیا .  بالعکس مشمول عدم رضایت و عنایت الهی شدند
 است که خداوند به صرف بخشش و اختیارتوان گفت که بداء از لوازم  نمی

  البته علم کلّی ؟از جمیع ممکنات ممتاز فرموده استمرحمت انسان را به آن 
رایط عالم وجود از زمان و مکان نیست، و از سرنوشت هر الهی، که محدود ش

گاه است، به مانند استادی که سرنوشت شاگردانش را در هنگام امتحان  کسی آ
داند ولی همواره با تشویق آنان را به استفاده از اختیار و استعداد خدادادی  می

 چه کنیم و نماید، دیگر تا ما نماید، ما بندگان مستمند را هدایت می وادار می
لذا، در .  چگونه از این امتیاز روحانی، یعنی اختیار موهوبی، استفاده نمائیم

حقیقت بداء در عالم وجود مادّی که مقیّد به زمان و مکان است مفهوم دارد، و 
 اگرچه پایان همه چیز در علم الهی معلوم است، ولی تغییر و تحوّل امور و 
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 اصل اختیار که به انسان اختصاص دارد در ها در این جهان به مناسبت سرنوشت
 . شود مفهوم بداء خالصه می
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 "عندليب"مجلدات قاالت مربوط به معرّفي آثار مباركه در فهرست م

  
 ٰىعل المق  آثار–الف 
    نويسنده            عنوان    شماره

 اللّه نصرت مقدّمات تاریخی نزول لوح مبارک احمد  ۶
 محمّدحسینی

 وحید رأفتی   نامۀ جمال قدم جلّ جالله زیارت  ۷
 وحید رأفتی  "منتخباتی از آثار حضرت بهاءاللّه"مآخذ کتاب   ۱۳
 وحید رأفتی    ارض زعفران : لوح حکمت  ۱۴
 خسرو خسروی    القدس شرحی در بارۀ لوح مبارک مالح  ۱۵
 وحید رأفتی    فاعلین و منفعلین: لوح حکمت  ۱۹
 خسرو خسروی    ةالملوکمعرّفی سور  ۲۴
 محمّدعلی فیضی   شرح نزول کتاب مستطاب ایقان   ۲۵
 خسرو خسروی  مواضیعی از کلمات مُبارکۀ مکنونۀ عربی   ۲۷
 اللّه  نصرت  چند نکته در باب کلمات مکنونه  ۳۵

 محمّدحسینی        
  کلمات مکنونه  ۳۵
 ... شمع دلت برافروختۀ دست قدرت من است   ۳۶

  اللّه ناطق روح    ) مکنونهکلمات(
 شاپور راسخ  پیمان طلعت ابهٰى با ذات اقدس کبریا   ۴۴ و ۴۳
 هوشنگ گهرریز  انتشار ترجمۀ انگلیسی کتاب مستطاب اقدس  ۴۷
 خسرو خسروی     لوح احمد فارسی  ۴۷
 : مترجم ) نفحات ظهورترجمه از کتاب (الطعام  لوح کلّ  ۵۱

 مرضیه جابری         
 رستم اهورائیان      ادی هفتم و  ۵۳
 وحید رأفتی   )  ادریس–هرمس (لوح حکمت   ۵۹
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 نويسنده            عنوان    شماره
 وحید رأفتی     )هرمس(لوح حکمت   ۶۰
 مهری افنان     جواهراالسرار   ۶۹
 مهری افنان      لوح قناع  ۷۰
 وحید رأفتی   نامۀ روضۀ مبارکه  مصادر فقرات زیارت  ۷۱
 هوشنگ گهرریز       بدیع کتاب  ۷۳
 مهری افنان     در بارۀ لوح اقدس  ۷۵
 هوشنگ گهرریز     شأن نزول لوح اقدس  ۷۵
 جرج تاونزند    بازتابی از کلمات مکنونه  ۷۵

 : ترجمه
 انی روحپرویز 

 وحید رأفتی     )بلینوس(لوح حکمت   ۷۵
 ادیب طاهرزاده    منشور مرکز جهانی بهائی –لوح کرمل   ۷۷

 : ترجمه
 باهر فرقانی 

 محمّد افنان    کتاب نور] مضامین لوحی در مورد[  ۷۷
 ملیح بهار      آیات بیّنات   ۸۰
 مخاطب جواهراالسرار   ۸۱

 محمّد افنان   )از آثار مبارکۀ جمال اقدس ابهٰى(
 ادیب طاهرزاده   لوح احمد فارسی) در بارۀ(  ۸۲

 : ترجمه        
 باهر فرقانی

 نیسان صهبا   )ای با هوپر دانبار مصاحبه( ایقان کتاب  ۸۲
 ادیب طاهرزاده   القدس لوح مالّح) در بارۀ(  ۸۳

 : ترجمه        
 باهر فرقانی

 مهری افنان      سورةالصبر   ۸۴
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 نويسنده            عنوان    شماره
 ادیب طاهرزاده   لوح احمد فارسی) در بارۀ(  ۸۵

 : ترجمه        
 باهر فرقانی

 اللّه  نصرت اَعظَم اریخ اردستان و الواح حضرت فتحِت  ۸۶
 محمّدحسینی         

 ادیب طاهرزاده   لوح شِکَرشِکَن) در بارۀ(  ۸۷
 : ترجمه        
  باهر فرقاني                

 
  ٰى حضرت نقطۀ اول آثار–ب 

 نويسنده            عنوان    شماره
 هوشنگ گُهرریز   آیات و آثار حضرت اعلٰى   ۳۹
   داراالنشاء     کنز پنج موثّق نسخۀ  ۴۰
 بشارات حضرت نقطۀ اولٰى   ۴۲ و ۴۱
 ماشاءاللّه     در مورد جمال اقدس ابهٰى   
 زاده مشرف         
 ژیال نیکوئی    پنج کنزنگاهی به   ۶۹
   محمّد افنان  اللّه  یظهره حرف سوم مؤمن به من  ۷۰
  فریدالدّین رادمهر   رسائل سلوک حضرت باب  ۸۹
 

  آثار حضرت عبدالبهاء–پ 
 نويسنده            عنوان    شماره

 وحید رأفتی   مُعرّفی مآخذ و مصادر رسالۀ مدنیّه  ۹
  ایادی امراللّه     ثالوُث یا تثلیث   ۱۸

اکبر  جناب علی
 فروتن
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 نويسنده            عنوان    شماره
    و معنوی در آثار  لفظی اعمّ ازصنایع بدیعی  ۳۲

 شاپور راسخ  )۱ قسمت(لهُ الفدا  احنا اروحضرت عبدالبهاء
 صنایع بدیعی اعمّ از لفظی و معنوی در آثار    ۳۳

 شاپور راسخ )۲مت قس( ارواحنا لهُ الفدا حضرت عبدالبهاء
 سخنی در بارۀ الواح مبارکۀ  ۳۴

 محمّد افنان    وصایای حضرت عبدالبهاء 
 بهترین طریقۀ تبلیغ امر   ۳۴

  وشنگ گهرریزه   حضرت بهاءاللّه چیست؟
 بیان مبارک حضرت عبدالبهاء   ۴۲ و ۴۱
  محمّدعلی فیضی    جمع مسافرین در حیفار مد   
 هوشنگ گهرریز     قوۀ میثاق   ۴۴ و ۴۳
  ماشاءاللّه      میثاق دلبر  ۴۴ و ۴۳

 زاده  مشرف       
 سیروس عالئی   کتاب مفاوضات چگونه بوجود آمد؟  ۵۸
 اللّه جاوید ایتهد     دین و آزادی  ۷۸
 عالم انسانی به دو نوع مربّی و ضابط نیازمند   ۷۹

 صادر از قلم  رسالۀ سیاسیّه بر شرحی (است  
 فرح دوستدار    )الورٰى حضرت مولی  

 نکاتی از بیانات حضرت عبدالبهاء در اسفار   ۸۰
 :ردآورندهِگ      غرب   
 ابراهیم خلیلی        

  برگی از تاریخ(السلطان   و امینرسالۀ سیاسیّه  ۸۱
 شاپور راسخ      )عصر جدید  

 لوح مبارک حضرت توضیحی در بارۀ   ۸۸
 آقا متّحد  حسام     عبدالبهاء  
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  آثار حضرت ولی امراللّه–ت 
 نويسنده            عنوان    شماره
 ایادی امراللّه  بیت مکرّم شیراز و زیارت لوح مبارک قرن  ۷۸

 جناب ذکراللّه         
  خادم        

 
  مقاالت عمومی–ث 

 نويسنده            عنوان    شماره
 )هیأت تحریریه(    وجوب نشر نفحات  ۱
 یعقوب کتیرائی    بشارات کتب مقّدسه  ۸
 ) هیأت تحریریه(  عقیدۀ ما در بارۀ اسالم و قرآن مجید  ۱۰
 وحید رأفتی    قصّه در آثار بهائی   ۱۸
 : مقدّس کرملاستقرار خیمۀ مجد ربّ در جبل  ۲۰

 خلیل نامی  الجنود و لوح مُبارک کرمل مقام ربّ  
 اللّه هائی  موهبت نحوۀ اظهار امر حضرت بهاءاللّه جلّ جالله  ۲۰
 وحید رأفتی     قصّه در آثار بهائی   ۲۲
  ایادی امراللّه    لُغت فصحٰى و لُغت نورا  ۲۳

 اکبر  جناب علی        
 فروتن        

 در بارۀ عهد ای از نصوص مبارکه  مجموعه   ۲۶
  دائرۀ مطالعۀ      و میثاق   

  نصوص و الواح        
  مرکز جهانی(       
 )بهائی       

 وحید رأفتی    قصّه در آثار بهائی  ۲۶
 ایرج روحانی     کلمه و کلمات   ۳۱
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 ضیافت در بارۀ ای از نصوص مبارکه  مجموعه ۳۳
 طالعۀ دائرۀ م      روزه نوزده 
  نصوص و الواح        
 مرکز جهانی (        
 )بهائی        

 ماشاءاللّه    )۱قسمت  (اختتام والیت امراللّه  ۳۳
 زاده مشرف        

 ماشاءاللّه    )۲قسمت (اختتام والیت امراللّه   ۳۴
 زاده مشرف        

 ماشاءاللّه   )۳قسمت (اختتام والیت امراللّه   ۳۵
 زاده شرفم        

 وحید رأفتی     قصّه در آثار بهائی   ۳۶
 ماشاءاللّه   )۴قسمت (اختتام والیت امراللّه   ۳۶

 زاده مشرف        
 ماشاءاللّه   )آخرقسمت (اختتام والیت امراللّه   ۳۷

 زاده مشرف        
 گیو خاوری     تثلیث و حُکم تحریف   ۳۹
 وی سر خخسرو      کلمه و کلمات  ۳۹
 وحید رأفتی     قصّه در آثار بهائی   ۴۲ و ۴۱
 سرعت و کثرت و کیفیّت آیات نازله   ۴۲ و ۴۱

  هوشنگ گهرریز     در این دور مبارک  
 بشارات کتب مقدّسۀ قبل   ۴۴ و ۴۳

 یعقوب کتیرائی     در بارۀ حضرت عبدالبهاء
  وحید رأفتی )المثل چند ضرب(سیری در آثار مبارکۀ بهائی   ۶۱
 آثار مبارکۀ بهائی در ارتباط با   ۶۱

 گیو خاوری   معجزات و خوارق عادات
 وحید رأفتی  )المثل چند ضرب(سیری در آثار مبارکۀ بهائی   ۶۳
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   وحید رأفتی  )المثل چند ضرب(سیری در آثار مبارکۀ بهائی   ۶۸
 ایرج ایمن    هدف آفرینش انسان   ۷۱
 پرویز دادرسان       طلسم اعظمانسان  ۷۱
 اللّه  روح      الربّ جبل  ۷۷

  مدیرمسیحائی         
   وحید رأفتی    قصّه در آثار بهائی   ۷۸
 وحید رأفتی      المثل چند ضرب  ۸۱
 علی توانگر      شجر روح  ۸۳
 خدا  عنایت زردشتیانتحقّق وعود و بشارات کتب مقدّسۀ   ۸۳

  سفیدوش         
  دّدمدرنیته یا چالش سنّت و تج  ۸۵

 فرح دوستدار    از دیدگاه امر بهائی
 وحید رأفتی     المثل  چند ضرب  ۸۹
 فریدالدّین رادمهر    جمال ابهٰى و شأن ترجمه   ۹۱
  مهرپور. ه   دیدگاه دیانت بهائی نسبت به اسالم  ۹۱
 
 

 سیامک صهبا :ه کنند تهیه
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  هاي اختصاري شناسي و راهنماي عنوانبكتا

  
 امريآثار 

مؤسّسۀ معارف بهائی، (، آثار قلم اعلٰىحضرت بهاءاللّه،  آثار قلم اعلٰى
 ) میالدی۱۹۹۶ بدیع، ۱۵۳چاپ سوّم 

، چاپ مصر، سنۀ ادعیۀ حضرت محبوبحضرت بهاءالله،  ادعیۀ حضرت محبوب
 .ق.ه ۱۳۳۹

دارالنشر : ریودوژانیرو (ادعیۀ مبارکهحضرت بهاءاللّه،  ادعیۀ مبارکه
 )م۲۰۰۳البهائیه، 

پرس،  سنچوری: استرالیا (مختصر صدرالصدوراستداللیۀ  استداللیۀ 
 )م۲۰۰۴

مؤسّسۀ : طهران (اسراراآلثار فاضل مازندرانی، اسداللّه اسراراآلثار
 )  بدیع۱۲۹ ملّی مطبوعات امری،

 ۀسمؤسّ(  جلد۴امر و خلق، در ، یفاضل مازندراناسداللّه  امر و خلق
 ) بديع۱۲۸ ،ی مطبوعات امریمّل

 Lights of Guidance: A Bahá’íای از مجموعۀ  ترجمه انوار هدایت
Reference File Compiled by Helen Bassett Hornby, 

5th ed., 1997, Bahá’í Publishing Trust, India 
لجنۀ نشر آثار، : النگنهاین(، کتاب ایقانحضرت بهاءاللّه،  ایقان

 )م۱۹۹۸
ترجمۀ پریوش سمندی ( مارتین ویلیام هاچر و دوگالس آیین فراگیر

دیانت بهائی آیین فراگیر ) اللّه خوشبین خوشبین و روح
 ۱۴۶مؤسّسۀ معارف بهائی بلسان فارسی، کانادا،  (جهانی
 ) میالدی۱۹۸۹بدیع، 
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چاپ  ( جلد۲اآلثار، در  بدایعمیرزا محمود زرقانی،  اآلثار بدایع
 )۱۹۸۲النگنهاین، آلمان،  مجدّد،

  ) بدیع۱۴۰النگنهاین، لجنۀ نشر آثار،  (رةالنّوربشا  بشارةالّنور
، نشریّۀ پیام بهائیاز انتشارات  ( جلد۲در پیام آسمانی،  پیام آسمانی

ماهانۀ محفل روحانی ملّی فرانسه برای بهائیان ایرانی، 
 ) م۲۰۰۱

نشریۀ ماهانۀ محفل روحانی ملّی فرانسه برای (پیام بهائی  پیام بهائی
 ۱۵۲شمارۀ ، )بهائیان

  مطبوعات ۀسّسؤم (پیام ملکوت، خاوری عبدالحمید اشراق  پيام ملکوت
  )۱۹۸۵ امری هندوستان،   

 .)طبع و نشر نشده است ( تحقيق و تتبعۀمجموع  تحقیق و تتبّع
 ةحیفا، مطبع (فی ترجمة حياة قدمآء األحبّاء، تذکرةالوفا تذکرةالوفا

  )م۱۹۲۴عبّاسيّه، 
تنظيم شده از ( ئی تربيت بهاۀكه در بار آثار مبارۀمجموع ئیتربيت بها

العدل اعظم  نصوص و الواح بيتمطالعۀ  ۀطرف دائر
، تدوين و ۱۹۷۶گوست آ، ئی بهای، مركز جهانیاله

 )ه مودّتنصرالّل: یترجمۀ آثار انگليس
مؤسّسۀ  (رسالۀ تسبیح و تهلیلخاوری،  عبدالحمید اشراق تسبیح و تهلیل

 ) بدیع۱۲۹ملّی مطبوعات امری، 
لجنۀ ملّی نشر  (توقیعات مبارکهحضرت ولی عزیز امراللّه،   توقیعات

 آثار امری به لسان فارسی و عربی، النگنهاین، آلمان،
  )م۱۹۹۲

 تولّد مدنیّت جهانی حضرت ولی عزیز امراللّه، تولّد مدنیّت جهانی
   )توقیعاتمندرج در (

یب، چاپ کانادا، از انتشارات مجلۀ عندل( حدیقۀ عرفان   حدیقۀ عرفان
  ) بدیع۱۵۲اوّل، 
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 مجموعۀ خطابات حضرت عبدالبهاءحضرت عبدالبهاء،  خطابات
لجنۀ ملّی نشر آثار امری به زبانهای فارسی و عربی، (

 )م۱۹۸۴النگنهاین، آلمان، 
 ،محفظۀ ملّی آثار امری( رسالۀ عدلیه ،حضرت نقطۀ اولٰى رسالۀ عدلیه

 )۸۲شمارۀ 
، ترجمۀ بیانیّۀ دفتر روابط عمومی الم انسانیبيانيۀ رفاه ع رفاه عالم انسانی

از انتشارات محفل روحانی ملّی  (المللی بهائی جامعۀ بین
 )م۱۹۹۶بهائیان ایاالت متّحدۀ امریکا، ویلمت ایلینوی، 

تجدید چاپ و  (ظهور عدل الهیحضرت ولیّ امراللّه،  ظهور عدل الهی
ی،  امریکائ–تغییرات توسّط لجنۀ امور احبّای ایرانی 

داراالنشاء محفل روحانی ملّی بهائیان ایاالت متّحده، 
   )م۱۹۸۷ویلمت ایلینوی، چاپ دوم، 

  جلد۹تاریخ ظهورالحق، در اسداللّه فاضل مازندرانی،  ظهورالحق
 ۱۳۱مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، طهران، جلد هشتم، (

 )بدیع
 .م۱۹۸۸ پ، چافرهنگ لغات منتخبهدکتر ریاض قدیمی،  فرهنگ لغات منتخبه 

  جلد۴قاموس ایقان، در خاوری،  عبدالحمید اشراق قاموس ایقان 
 ) بدیع۱۲۸مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، : طهران(

 The Promised Day is Come ترجمۀ توقیع دقد ظهر یوم المیعا
، )ترجمۀ جناب نصراللّه مودّت(حضرت ولی عزیز امراللّه  قرن بدیع

 ۱۴۹ف بهائی، کانادا، مؤسّسۀ معار ("قرن بدیع"کتاب 
 )بدیع

مرکز جهانی بهائی، (، کتاب اقدسحضرت بهاءاللّه،  کتاب اقدس
 )م۱۹۹۵حیفا، 

 ، چاپ طهران، آزردگانکتاب بدیع کتاب بدیع
ای  مجموعهمندرج در  (کلمات فردوسیهحضرت بهاءاللّه،  کلمات فردوسیه

 )از الواح
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لد، در تشریح  ج۲کنز اسرار، در دکتر داریوش معانی،  کنز اسرار
لجنۀ ملّی نشر آثار امری به لسان (، کلمات مکنونۀ فارسی

.  م۱۹۹۳النگنهاین، آلمان، جلد اوّل،  . فارسی و عربی
 ).م۱۹۹۹جلد دوّم، عصر جدید، دارمشتات، آلمان، 

مؤسّسۀ ملّی  (گنج شایگانخاوری،  عبدالحمید اشراق گنج شایگان
 ) بدیع۱۲۴مطبوعات امری، 

، گنجینۀ حدود و احکامخاوری،  حمید اشراقعبدال گنجینه
  ) بدیع۱۲۸مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، (

 م؛ ۱۹۸۶، ۱ج: طبع برزیل ( جلد۳الحکمة، در  لئالی الحکمة لئالی
  )م۱۹۹۱، ۳م؛ ج۱۹۹۰، ۲ج

ای از  مجموعهمندرج در  (لوح اشراقاتحضرت بهاءاللّه،  لوح اشراقات
  )الواح

ای از  مجموعهمندرج در  (ح دنیالوحضرت بهاءاللّه،  لوح دنیا
 )الواح

لوح مبارک خطاب به شیخ محمّدتقی حضرت بهاءاللّه،  لوح شیخ
مؤسّسۀ ملّی  (مجتهد اصفهانی، معروف به نجفی

 ) بدیع۱۱۹مطبوعات امری، طهران، 
آهنگ مندرج در ( لوح مستر مكسولحضرت عبدالبهاء،  لوح مستر مكسول

  )بديع
ای از  مجموعهمندرج در  (لوح مقصود، حضرت بهاءاللّه لوح مقصود

  )الواح
الواح مندرج در ( لوح ملكه ويكتورياحضرت بهاءاللّه،  لوح ملكه ويكتوريا

  ) ارضینازله خطاب به ملوك و رؤسا
  جلد۹مائدۀ آسمانی، در  ،خاوری عبدالحمید اشراق ۀ آسمانیمائد

 ) بدیع۱۲۹و ۱۲۸مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری، طهران، (
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ای از الواح جمال اقدس ابهٰى  مجموعهحضرت بهاءاللّه،  ای از الواح مجموعه
لجنۀ ملّی : هوفهایم  (که بعد از کتاب اقدس نازل شده

 ) م۲۰۰۰ بدیع، ۱۵۶نشر آثار به لسان فارسی و عربی، 
چاپ چهارم، آلمان (، رسالۀ مدنیّهحضرت عبدالبهاء،  مدنیّه

۱۹۸۴( 
) یخانم كليفورد بارن یگردآور (حضرت عبدالبهاء مفاوضات

 )م۲۰۱۹مصر، ، قاهره( مفاوضات
 )نسخۀ تکثیر شده در ایران (یمفهوم حيات روحان  یمفهوم حيات روحان

  جلد ۹مکاتیب حضرت عبدالبهاء، در حضرت عبدالبهاء،  مکاتیب
منتخبات آیات از آثار حضرت نقطۀ حضرت نقطۀ اولٰى،  منتخبات آیات

سۀ ملّی مطبوعات امری ایران، مؤّس (اولٰى عزّ اسمه االعلٰى
 ) م۱۹۷۸ بدیع، ۱۳۴

لجنۀ ملّی  (̍منتخباتی از آثار قلم اعلیحضرت بهاءاللّه،  منتخباتی از آثار
نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، النگنهاین، آلمان، 

 ) بدیع۱۴۱
منتخباتی از مکاتیب حضرت حضرت عبدالبهاء،  منتخبات مکاتیب

  جلد ۶ عبدالبهاء، در
 م؛۱۹۷۹، مؤسّسۀ مطبوعات امری، ویلمت، ایلینوی، ۱ج(
 م؛۱۹۸۴، مرکز جهانی بهائی، ۲ج
لجنۀ نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، ، ۳ج

 م؛۱۹۹۲، آلمان، نهایالنگن
 م؛۲۰۰۰، مؤسّسۀ مطبوعات امری آلمان، ۴ج
 م؛۲۰۰۳، مؤسّسۀ مطبوعات امری آلمان، ۵ج
 )م۲۰۰۵، مؤسّسۀ مطبوعات امری آلمان، ۶ج

نظم جهانی بهائی، منتخباتی از آثار صادره از قلم حضرت  نظم جهانی بهائی
مؤسّسۀ (اعظم  ، ترجمه و اقتباس هوشمند فتحولیّ امراللّه

 ) م۱۹۸۹معارف بهائی به لسان فارسی، کانادا، 
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 ، طهران، ایران)نشر سوم (ئی حيات بهاۀنمون ئی حيات بهاۀنمون
 
 

  ساير مĤخذ
Dictionnaire des concepts philosophiques, Michel BLAY, LAROUSSE, 
2006 

 )م۲۰۰۳المکتبة العصریة، : بیروت(االحادیث القدسیة  االحادیث القدسیة 
 .)ق.ه۱۳۸۸اسالمیه، : طهران (بحاراالنوار، مجلسی  بحاراالنوار 

گاه،  (تعريفها و مفهوم فرهنگش آشوری، داریو تعريفها و مفهوم فرهنگ  نشر آ
 ).ش.ه۱۳۷۹   
: طهران( االنوار االسرار و منبع جامع، شیخ سید حیدر آملی  االسرار  جامع

شناسی  شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انجمن ایران   
 .)ش.ه۱۳۶۸فرانسه،    

 ائرةالمعارف فارسی د،دکتر غالمحسین مصاحب  ائرةالمعارف فارسید
 )رجمۀ محمّدباقر ساعدیت (باقر خوانساریمیر سیّد محمّد الجنات  روضات
: طهران(السّیاحه  العابدین شیروانی، ریاض حاجی زین  الّسیاحه ریاض

 .)ش.ه۱۳۳۹ سعدی،
 )م۱۹۹۹دارالمفید، : بیروت(الزیاره  شرح  الزیاره  شرح

: طهران (شرح گلشن راز، الدّین محمّد الهیجی شمس  شرح گلشن راز
 .)ش.ه۱۳۷۱زوّار، 

 )دارالفکر: بیروت( القدیر فیض   القدیر فیض
طبع : طهران (الجنان  کلیات مفاتیح،حاج شیخ عبّاس قمی  الجنان کلیات مفاتیح

 )کتاب
 اسالمیه، : طهران (النعمة الدین و تمام کمال شیخ صدوق، النعمة الدین و تمام کمال

 )ای اللّه کمره ، با ترجمۀ فارسی آیت.ق.ه۱۳۹۶   
 مبانی تعلیم و تربیتان، نورالدّین رحمانی مبانی تعلیم و تربیت

 ) جلد۴المرتضویة، در المکتبة : طهران( البحرین مجمع   البحرین مجمع
 :بمبئی (الیقین مشارق انوار، شیخ علی المحالتی  الیقین مشارق انوار
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 .)ق.ه۱۳۰۳
انتشارات : طهران (مصنّفات فارسی ،عالءالدوله سمنانی مصنّفات فارسی 

 اهتمام نجیب مایل ، به.ش.ه۱۳۶۹علمی و فرهنگی، 
 )هروی

: طهران (البالغه نهجترجمۀ دکتر سیّد جعفر شهیدی،  البالغه  نهج
 .)ش. ه۱۳۷۰انقالب اسالمی،  انتشارات و آموزش
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  فهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر اول
  رسالة حضرت رب اعلي در شرح حديث

  پور منوچهر سلمان          "من عرف نفسه فقد عرف ربه"   
  وحيد بهمردي            الحرمينينصحيفة ب

  در بارة احكام بيانو خطابات به اهل بيان
  محمد افنان             در كتاب مستطاب اقدس

  وحيد رأفتي          مراتب سبعه و حديث مشيت
  شاپور راسخ              كتاب عهدي

   و رد"دين" و "دئينا" يا "حوريه"انگيزة 
  مران اقبالكا        القدس    پاي فكر مزديسنا در لوح مالح

  منوچهر مفيدي            اسرار علم و حكمت الهي
  ايرج ايمن         احوال و خدمات حاج مهدي ارجمند

  دومفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر 
  عرفان در ارتباط با مطالعة نصوص

  شاپور راسخ              و الواح مباركة امر بهائي
  ايرج ايمن          مقاصد دين و مأموريت آئين بهائي

  منوچهر سلمان پور          م نار در آثار حضرت بهاءاللّهمفاهي
  آثار منزله از قلم اعلي در ايران

  وحيد رأفتي               قصيدة رشخ عما
  داريوش معاني        فرق متصوفة كردستان در دورة بغداد

  فريدالدين رادمهر              هفت وادي
  از مسكن خاكي

  وحيد رأفتي         مĤخذ مطالب منقول در هفت وادي
  وحيد بهمردي            لوح مبارك جواهر االسرار
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  شاپور راسخ            كتاب مستطاب ايقان
  محمد افنان                مستغاث
         شخيص و تعيين مواضيع الواح مباركهروش ت

  حبيب رياضتي    )١٨۶٣ – ١٨۵٣( بغداد –دوران طهران     آثار قلم اعلي، 
  

  سومفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر 
  م ادرنهمباحث ايا

  وحيد رأفتي         مالحظاتي در لوح نازله به اعزاز مالّ عبدالرّحيم
  ايرج ايمن           در آثار قلم اعليالّله کلمةتوصيف 

  محمد افنان            ذيلي در بارة مباني احكام
  معين افناني     بررسي مضامين قصيدة تائية كبري و قصيدة عزّ ورقائيه

  وحيد بهمردي        ي در دارالسالمّالطّعام نازل از قلم اعللوح كل
  محمد قاسم بيات          گلگشتي در رسالة چهار وادي

  شاپور راسخ              مثنوي مبارك
  منوچهر سلمان پور          مروري بر لوح مبارك سلطان ايران

  نادر سعيدي          كتاب بديع و مسألة تكميل بيان
  حبيب رياضتي     نظر اجمالي به آثار قلم اعلي نازله در اسالمبول و ادرنه

  رشحات عرفان فهرست منتخبي از آثار قلم اعلي
 ) ١٨۶٨  –١٨۶٣( ادرنه –   دورة اسالمبول 

  چهارمفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر 
  فقراتي از آثار حضرت بهاءاللّه در بارة سجن عكّا

  دو لوح از الواح نازله از قلم اعلي در ادرنه
  ود ادرنهلوح نازله از قلم اعلي در اوائل ور
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     به افتخار نبيل اعظم زرندي
  شاپور راسخ      مروري سريع بر مباحث كتاب مستطاب اقدس

  مضامين عمده در الواح مباركة جمال ابهي
  شاپور راسخ           خطاب به ملوك و رؤسا و زعماي دنيا

  محمد افنان          سورة غصن و عهد و ميثاق بهائي
  للّه خوشبينا روح            زمينة تاريخي لوح احتراق

  منوچهر سلمان پور       مروري بر مواضيع اساسي لوح مبارك حكمت
  مونا عليزاده         سوابق تاريخي و مضامين لوح اشرف

  برخي از خطابات قهريه به زعماي عثماني
  مقدم ذبيحي سيامك               لوح رئيس و لوح فؤاد

  ايرج ايمن          شأن و لزوم اجراي احكام الهي
  معين افناني        ارة لوح و حديث كنت كنزمالحظاتي در ب

  وحيد رأفتي             نظري بر لوح قناع
  مروري بر الواح حضرت بهاءاللّه

  كامران اقبال            خطاب به محمد مصطفي بغدادي
  رشحات عرفان

  وحيد رأفتي  :تنظيم و تدوين    خاوري  از آثار عبدالحميد اشراق–   الف 
  محمد افنان        ياني نقطه و حرف در معارف ب–    ب 
  محمد افنان             سراج و سرّاج–    ج 
  اي از ميرزا موسي آقاي كليم نامه–    د 

  وحيد بهمردي                      به ذبيح كاشاني
  شرح تشرّف ميرزا محمد باقر هائي به 

  اللّه هائي  موهبت             حضور حضرت بهاءاللّه جلّ جالله
  اعليفهرست منتخبي از آثار قلم 

  .)ق.ه١٣٠٠ –١٢٨۵(   نازله در اوائل دورة عكّا 
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  پنجمفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر 
  "بسيط الحقيقه"اي از آثار مباركه در بارة  مجموعه

  وحيد رأفتي        "بسيط الحقيقه"راهنمائي براي مطالعة 
  شاپور راسخ          "كلمات فردوسيه"مجملي در بارة 

  لسه لوح از آثار استداللي جما
  محمد افنان             اقدس ابهي و دليل حكمت

  نامة مروري بر مواضيع زيارت
  پور منوچهر سلمان               حضرت سيد الشهداء

  شاپور راسخ            "لوح دنيا"مضامين 
  ةالزّيارةمروري بر سور

  مونا عليزاده          )الباب نامة جناب باب زيارت   (
  ارتباط ميان كتاب اقدس 

  شاپور راسخ             آن   و الواح متمم 
  نگاهي به ادعية شفا و ادعية

  كيان سعادت               مخصوصه در امر بهائي
  نامه  مروري بر دو زيارت
  آرمين اشراقي                 از آثار قلم اعلي

 فتحيه رشيدي        شرحي در سوابق و مضامين لوح مريم

  فهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر ششُم
  محمد افنان        "االسماء قيوم"كلّيات مقدماتي دربارة 

    مهري افنان        نظري بر مندرجات رسالة دالئل سبعه
    شاپور راسخ          مدنيهرسالة  - 1: از مدنيه تا سياسيه

 شاپور راسخ        سياسيهرسالة  -2      

            مروري بر مضامين الواح خطاب به ياران پارسي
    قيان صاد. ع          سوابق تاريخي پارسيان در ايران   و
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  فتحيه رشيدي            مروري بر تفسير بسمله
    آرمين اشراقي          ". . .اليسعني"در شرح لوحي 

  فريدالدين رادمهر              ماءالحقيقه
    نيا فاروق ايزدي            مقالة شخصي سياح
   فريدالدين رادمهر            مركز ميثاق و عرفان

                سيماي حضرت مسيح در
  مونا عليزاده               آثار حضرت عبدالبهاء
            اي از جناب نامه: پاسخي به چند پرسش

  وحيد رأفتي            اكبر    آقا شيخ محمد علي نبيل

   هفتمفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر
       فريدالدين رادمهر        منابع براي مطالعة آثار حضرت نقطة اولي

        مهري افنان        "صحيفة عدليه"نظري اجمالي بر مندرجات 

         محمد افنان       "افالكيه"نظري بر محتواي لوح مبارك 
         وحيد رأفتي              تشريع و تبيين 

       شاپور راسخ         حصرت عبدالبهاء منظرزعلم و علماء ا
  تبيينات حضرت عبدالبهاء در مورد برخي از

         مونا عليزاده              آيات قرآن و احاديث اسالمي
   در اهللا ز حضرت بهاءهايي ا جلوه

         فاروق ايزدي نيا                آثار حضرت عبدالبهاء
  هاي حيات بهائي در  برخي جلوه

  ) كاوياني( سامي فالور              زندگاني حضرت عبدالبهاء
         محمد افنان            تأملي در بارة علم تعقّلي

   هشتمفهرست مقاالت سفينة عرفان، دفتر
       وحيد رأفتي             صنمروري بر سورة غ

         روحاني سناء          مروري بر مضامين لوح هودج
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         مهري افنان        به علماي معاند̍برخي از خطابات قلم اعلي
         محمد افنان          ̍سير تدريجي نزول آثار حضرت نقطة اولي

      شاپور راسخ         به حكام زمان̍هاي حضرت نقطة اولي پيام
  محمد افنان          ̍ حضرت نقطة اوليثارآاي از   مجموعهمعرّفي

  فريدالدين رادمهر       در معرفت الهي̍بحثي در بارة توقيع حضرت نقطة اولي
  تورج اميني           نظرية هنر در دو آئين بابي و بهائي 

  شاپور راسخ             دو نداي نجاح و فالح 
   قدس عالءالدين            سوابق و مضامين لوح عمه

     جورابچي                 
  نيا  فاروق ايزدي          نقطة بيان در آثار طلعت پيمان 

  فرانك نيكوكار             عالم ملك و جهان ملكوت 
  رقّي ت شراره تاج          محبت در آثار حضرت عبدالبهاء 

  فتحيه      پژوهشي در آثار حضرت عبدالبهاء: پاسخ به چند پرسش
  شيرازي                    

   نهمنة عرفان، دفترفهرست مقاالت سفي
            شيوا الهيون      روابط و رفتار حضرت عبدالبهاء با افراد

        آرمين اشراقي               خان كرماني با اديان بابي و بهائي  ارتباط كريم
            محمد افنان       اي در بارة مناجات در آثار بهائي  مقدمه
  نيا   فاروق ايزدي            در مروري بر آثار ايشانهائي از سيماي حضرت عبدالبهاء جلوه

           محمدقاسم بيات      مروري بر حقيقت روح و موضوع تناسخ 
   و ساطع بيات                           

             الدن پاكدامن            !مرحبا! مرحبا
             فريد رادمهر     تحليلي بر مباني تاريخي و اجتماعي لوح احتراق

              شاپور راسخ       وح الهه و الواح ديگر مربوط به صلح عمومي ل
           شاپور راسخ       ابطال خرافات در آثار حضرت عبدالبهاء

           وحيد رأفتي         سيري در آثار مباركة بهائي
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  غلطنامه  

  اغالط ذيل را در دفتر نهم سفينه عرفان اصالح فرماييد
  

  صحيح      غلط    سطر    صفحه
 از افق   ار افق  ۵  ۱۱
 روائح   روانح  ۴  ۱۴
 ،باشيم خاضع   خاضع،باشيم  از آخر۲  ۱۶
  زائد ۳(خوبی بوده   ۳خوبی بوده   ۱۳  ۲۴

 )است       
 متجلـّی سازد  تجـلّی سازد  ۱۴  ۲۵
 )يا نيرويی قوی(قوی ای    قوئی  ۶  ۲۶
 می پرداخت  می پرداختند  ۱۵  ۳۷
 نمود   نمودند  ۳  ۳۸
 مدرسه ای شده که  مدرسه ای که  ۵  ۳۹
 بعالوه   عالوه  از آخر۱۱  ۴۰
 زودتر  هرچه زودتر  از آخر۶  ۴۲
 زيرا مالک  زيرمالک  از آخر۱۲  ۴۳
 بر اثر اقدام  در اقدام  از آخر۸  ۴۴
 تدوين   تديون  ۶  ۵۸
 مغرضانه  معرضانه  ۶  ۶۰
 سورة البقرة  سورۀ البقرۀ  ۱۲  ۶۶
 مدینة العلم  ۀ العلممدين  ۱۳  ۶۸
 امانةاللّه   امانۀاللّه  ۸  ۶۹
۶۹  ۸  ]۱۲۶۰[   ]۱۲۷۰[ 
 کلمةاللّه   کلمۀاللّه  ۱۰  ۶۹
  الزال   مازال  از آخر۳  ۸۰
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  صحيح      غلط    سطر    صفحه
 ربّنا آتنا  ربّنا و آتنا  از آخر۴  ۸۱
 )نقطه زائد است(   . نادانی  از آخر۷  ۸۲
 . رعسي   عسير  از آخر۷  ۸۲
  هواالبهی   هوالبهی  ۴  ۸۳
 هواالبهی   هوالبهی  ۹  ۸۳
 ذلـّت   ذّت  از آخر۲  ۸۴
 اوکار   ادکار  آخر  ۸۵
 عنبری   انبری  ۱۰  ۸۶
 بعظمة   بعظمته  از آخر۲  ۸۶
 بقعة   البقعة  ۱  ۸۷
 النقطة   النقطۀ  ۹  ۸۷
 علیهم   اليهم  ۱۴  ۸۷
 السموات   السّمات  ۱۶  ۸۷
 هر اسيری   هر اسير  آخر  ۸۷
 هواالبهی   هوالبهی  ۹  ۸۸
 غبطۀ   خبطۀ  از آخر۷  ۸۸
 رمز   روز  از آخر۶  ۸۸
 .بينا و دانا   .بينا  ۲  ۸۹
 ع ع. الرّحيم   .الرّحيم  ۲  ۸۹
 افتند   افت ند  ۲  ۱۰۶
 شمشیر   شمیر  ۱۲  ۱۱۰
 آرزوی   آرزو  آخر  ۱۱۰
 مکاتیب  م کاتیب  ۱۶  ۱۱۱
 تحریر   ریتح  ۱۴  ۱۱۸
 غمام   غمار  ۹  ۱۲۲
  کینونات   کیونات  ۱۳  ۱۲۳
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  صحيح      غلط    سطر    صفحه
 گوژپشتی  گوزپشتی  ۱۳  ۱۳۳
 خلقک فخلقتک   خلقک  ۱۰  ۱۴۰
 روح الحياة  لوح الحياة  ۱۰  ۱۴۰
۱۴۱  ۳  ۱۰۱–۱۰۳  ۱۰۸–۱۱۰ 
 حسّاسه   حساسیه  ۸  ۱۴۱
 نمود   نمو   ۱۳  ۱۶۲
 ن نفوسآ   آننفوس  آخر  ۱۶۷
 فارمر   فامر  ۱۰  ۱۶۸
 طنین   تنین  ۱۷  ۱۶۸
 به کمال  بم کمال  از آخر۱۲  ۱۶۹
 بدایع   ب دایع  ۱۴  ۱۷۲
 دوران میان دوران یکی میان  ۱۵  ۱۷۶
 مفتوح شود  مفتوح شد  ۶  ۱۸۸
 ادرنه   اندرنه  از آخر۱۱  ۱۸۹
 معتدين   متعدین  از آخر۱۰  ۱۹۴
 خصّباال  بالخصّ  از آخر۶  ۱۹۵
 حاکی   حالیک  ۱۲  ۱۹۶
 برای کسب  بر کسب  ۱۰  ۱۹۷
 تسمیه   شدّت ۲۷ردیف   ۲۰۲
 ) زائد است۳ج(  ۳کانادا، ج ۵۰ردیف   ۲۰۳
 بیان و    بیانو  ۴  ۲۷۸
 ما الحقیقه  ماء الحقيقه  ۳  ۲۸۲

  
مؤسّسه ملی ( جلد ۹ظهور الحق در " در سطر اوّل نوشته شده ۲۷۵در صفحۀ : توجّه

 باید توجّه داشت که فقط جلد سوم ظهور )".   بدیع۱۳۱, مری، طهرانمطبوعات ا
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از این دو هم .  چاپ شده و بقیه خطی است) در دو مجلّد(الحق و جلد هشتم 
 .فقط جلد هشتم در مؤسّسه ملـّی مطبوعات امری طبع شده است

  
 از آخر نوشته شده منتخباتی از مکاتیب حضرت ۷، سطر ۲۷۵در همان صفحۀ 

لجنه نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، هوفهايم، آلمان، ( جلد ۵لبهاء در عبدا
 در امریکا، جلد دوم در ۱۹۷۹باید توجّه داشت که جلد اوّل در سال ).   بدیع۱۵۹

 بدیع در آلمان، جلد ۱۴۹ در مرکز جهانی بهائی، جلد سوم در سال ۱۹۸۴سال 
 بدیع در آلمان چاپ ۱۵۹م در سال  بدیع در آلمان، و جلد پنج۱۵۷چهارم در سال 

 .شد
 

 ۹مکاتیب حضرت عبدالبهاء در " از آخر آمده است، ۴، سطر ۲۷۵در همان صفحۀ 
 : جلد آن به ترتیب زیر بوده است۹در حالی که چاپ )".  چاپ مصر(جلد 

 مصر)  ميالدی۱۹۱۰( قمری ۱۳۲۸جلد اوّل 
  هجری در مصر۱۳۳۰جلد ثانی 
 در مصر)  میالدی۱۹۲۱( هجری قمری ۱۳۴۰جلد ثالث 

  بدیع، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران۱۲۱جلد چهارم 
  بديع، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران۱۳۲جلد پنجم، 
  بدیع، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران۱۳۳جلد ششم، 
  بدیع، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران۱۳۴جلد هفتم، 
 مطبوعات امری ایران بدیع، مؤسّسۀ ملّی ۱۳۴جلد هشتم، 

اين جلد آمادۀ چاپ بود، ( بديع، مؤسّسۀ ملّی مطبوعات امری ایران ۱۳۵جلد نهم، 
امّا به علّت انقالب ایران به مرحلۀ چاپ نرسید و لذا نسَخ بسیار معدودی از آن 

 .)موجود است
  نيا فاروق ايزدي: كننده تهيه              
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