
ظهورر مظهر عبوددیت وو االوهیت مقامم
فاررووقق اایزددیینیا

هو  یا االهی ااذِذاا أأنْْظُرُ ااِلی نسبتی ااِلَیْکَ ااُُحِبُّ بأنن أأقوللَ فی کلّ شیءءٍ 
*بأنّّی أأنََا االله وو ااذِذاا أأنْْظُرُ ااِلی نفسی ااُُشاهَدُُها أأحْقََرُ مِنَ االطّین

مقدّّمه

ددرر آآثارر جمالل مباررکک وو نیز قبل اازز آآنن ددرر آآثارر حضرتت ااعلٰى بیاناتی مشاهدهه
میشودد که بعضی اازز نفوسس آآنها رراا ددااللّ بر ااددّعایی االوهیت دداانسته وو ددرر ررددّیههایی
خودد بر آآنن ااعترااضض کرددههااند وو تهمت شرکک به ااین ددوو ووجودد مقدّّسس ززددهه وو آآنها رراا
دداارراایی ددااعیهاایی خالفف آآثارر االهیّه ددرر ااددوواارر ماضیه تلقّّی کرددههااند.  با آآنن که ددرر کتب
گوناگونی که اازز قلم فضالیی اامر بهائی صاددرر شدهه به ااین تهمتها جواابب گفته شدهه
ااست، معهٰذاا، برخی اازز معترضانن ددیگر، آآنن رراا ددرر جایی ددیگر تکراارر کرددههااند وو حتّّی
مرااحل مختلف ااظهارر اامر حضرتت ررببّ ااعلٰى رراا ااینگونه تعبیر کرددههااند که اایشانن،
معاذذاالله، اابتداا به مقامی ددیگر تفوهّه فرموددهه وو سپس به آآنن قناعت نکرددهه وو مقامی
باالتر رراا مدّّعی شدهه وو نهایتاًً ددااعیۀ االوهیت رراا مطرحح فرموددههااند.  ددرر آآثارر جمالل

 ااستنادد نموددهه وو با«ال االه ااالّ أأنا االمسجونن االفرید»مباررکک نیز عمدةةًً به بیانن 
ترجمهاایی تحتااللّّفظی آآنن رراا به بیانن ااین ااددّعا مُدللّ دداانستهااند.  بعضاًً بیانن مباررکک
رراا که جهت جلوگیریی اازز ااختالفف بیانن شدهه، وو گویایی مجازز بوددنن اانوااعع معرفتها

به مظهر ظهورر االهی وو نهی اازز ااختالفف ااست، به ااددّعایی االوهیت تعبیر نموددههااند: 
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.  بعضی ددرر ااعلی ٰمرااتب عرفانن سائرند وو بعضی ددوونن "ااِنّّا خََلََقنا االنّّفوسس ااطوااررااًً
آآنن.  مثالً نفسی غیب منیع الیُدررَکک رراا ددرر هیکل ظهورر مشاهدهه مینماید مِن غیْر
فصل وو ووصل وو بعضی هیکل ظهورر رراا ظهورراالله دداانسته وو ااوواامر وو نوااهی ااوو رراا نفس
ااوواامر حق میددااند.  ااین ددوو مقامم هر ددوو لدییاالعرشش مقبولل ااست.  وولکن ااگر
صاحبانن ااین ددوو مقامم ددرر بیانن ااین ددوو ررتبه نزااعع وو جداالل نمایند، هر ددوو مرددوودد بوددهه

 .(٢۲١۱٩۹، صصااقتدااررااتت) وو خوااهند بودد."
ددرر ااین مقالۀ مختصر سعی شدهه مطالب گوناگونن ددرر ااین ززمینه ددرر نُُه بحث مطرحح

شودد که اامید ااست مورردد توجّه نفوسس عالقهمند وو منصف قراارر گیردد. 

 مظاهر ظهورر االهییفعل مایشائیمطلب ااووّلل – 

 اازز آآننِِ خداا ااست وویفعل مایشاییاابتداا بر ااین نکته تصریح میشودد که ااصل مقامم 
ااگر به مظاهر ظهورر ااعطاءء گرددیدهه، اازز فضل االهی بر بندگانن بوددهه ااست.  جمالل

ااشهَدْْ فی نفسِکَ بأنّّهُ هوااللّه ال االه ااالّ هُوَ االعزیزُمباررکک ددرر بیانی میفرمایند: "
االقدیر؛ یفعلُ ما یشاءءُ بأمرِِههِ وو یُحْکُُمُ ما یُریدُُ؛ الیُسىٔلُ عَمّا یَفْْعَلُ وو ااِنّّهُ لَهُوَ االقوییُّ

.(٧۷، صص٣۳، ججلئالی حکمت) "االقدیر
اامّا نکتۀ ددوومم که ددرر کتابب مستطابب ااقدسس بداانن تصریح شدهه آآنن ااست که ااین مقامم
به مظاهر ظهورر االهی تفویض شدهه وو آآنها مظهر ااین مقامم هستند وو به حضرتت
بهاءءااللّه تخصیص ندااشته وو ددرر آآیندهه نیز نخوااهد ددااشت.  ددرر ااین باررهه به ااین بیانن

ااِنّّه لَمظهرُ یفعل مایشاءء) توجّه فرمایید: "۴٧۷ (بند کتابب ااقدسسحضرتت بهاءءااللّه ددرر 
فی ملکوتت ااالنشاءء قد خصّ االلّه هذاا االمقامم لنفسه وو ماقُُدّّرر ألحَدٍٍ نصیبٌ من هذاا
االشّّأنن االمنیع.  هذاا اامرااللّه قد کانن مستوررااًً فی حُجُبِِ االغیب؛ أأظهرناهه فی هذاا

."  مااالظّهورر وو بِِهِ خََرَقْْنا حجاببَ االّذین ماعرفواا حکمَ االکتابب وو کانواا من االغافلین
ددرر بیانن ددیگریی اازز حضرتت بهاءءااللّه مشاهدهه میکنیم که همین نکته رراا ددرر خصوصص

ااُُنظُرْ ثمّ ااذذکُُرْ ااذِذ أأتی محمّدٌٌ ررسوللااللّه قالل ووحضرتت ررسولل ااکرمم بیانن فرموددههااند: "
قوله االحق وو للّه علی االنّّاسس حجّ االبیت وو کذلک االصّلوةة وو االصّومم وو ااالحکامم االّتی
ااشرَقََتْ مِن اافق کتاببااللّه مولی االعالم وو مربّی ااالمم؛ للکلّ أأننْْ یتّّبعوهه فیما حَکََم به
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االلّه وو االّذیی أأنکرهه کََفََر باللّه وو آآیاته وو ررُسُلِه وو کُُتُُبه.  ااِنّّه لو یحکُُمُ علی االصّواابب
حکم االخطا وو علی االکفر حکم ااالیمانن حقٌّ مِن عندهه.  ااِنّّه مقاممٌ الیُذکََرُ وو الیوجَدُُ

 .(۵٩۹–۵٨۸، صصااشرااقاتت" (مجموعۀ فیه االخطا وو االعصیانن
وو اامّا ددرر مورردد مظاهر ظهورر آآیندهه نیز همین نکته ددرر بیانن حضرتت وولیّ اامرااللّه

اانبیایی االهی وو مهابط ووحی آآسمانی وو سفراایی ررحمانی که ااززتصریح شدهه ااست: "
جانب حق مبعوثث میگرددند وو به ااقتضایی ززمانن وو مکانن وو بر حسب تغییرااتت وو
تطوّررااتت وو تبدیالتت هیئت ااجتماعیّه که اازز لوااززمم ذذااتیّۀ ضروورریّـۀ نشو وو ااررتقایی عالم
اانسانی ااست، به ررسالتی جدید وو کتابی جدید وو شرعی جدید ظاهر میگرددند وو
ااحکامم وو سنن وو شعائر وو قواانین وو اانظمۀ یکدیگر رراا تعدیل وو نسخ مینمایند وو
تغییر وو تبدیل میددهند وو ددرر اافاضه بر عالمیانن یفعل مایشاءء وو یحکم مایریدند وو

، صص١۱٠۰٩۹–١۱٠۰٢۲ ،توقیعاتت مباررکه) "بدین جهت اازز اانبیایی االواالعزمم محسوبب
١۱١۱٨۸).

مطلب ددوومم – عصمت کبرٰى (ذذااتی) وو عصمت موهوبی

بهائیانن رراا ااعتقادد بر ااین ااست که عصمت بر ددوو نوعع ااست: کبرٰى (ذذااتی) وو
موهوبی.  عصمت ذذااتی که مختصّ حقّ جلّ جالله ااست فقط به مظاهر ظهورر
االهی ااِعطاءء میگردددد وو ددیگراانن رراا، هر قدرر که دداارراایی مقامم وو مرتبهاایی ممتازز باشند وو
ددرر ااعلٰى مرااتب سیر نمایند، ددرر ااین عصمت شرااکتی نیست وو سهمی نه.  آآنها ددرر
ررتبۀ عبوددیت هستند.  اامّا، به ااررااددۀۀ مظهر ظهورر به آآنها مقامم عصمت ااِعطاءء
میگردددد که ددرر ااصطالحح ااهل بهاءء "عصمت موهوبی" ااست نه عصمت ذذااتی.

وو اامّا االعصمة االکبرٰى لمَنْ کاننحضرتت بهاءءااللّه ددرر بابب عصمت ذذااتی میفرمایند: "
مقامه مقدّّساًً عن ااألوواامر وو االنّّوااهی وو منزّهاًً عن االخطا وو االنّّسیانن.  ااِنّّه نوررٌ التعقّّبه
االظّلمة وو صوااببٌ الیعتریه االخطا.  لو یحکم علی االمآءء حکم االخمر وو علی االسّمآءء
حکم ااألررضض وو علی االنّّورر حکم االنّّارر حقٌّ ال رریبٌ فیه وو لیس ألحدٍٍ أأننْْ یعترضضَ علیه
أأوو یقوللَ لِمَ وو بِِمَ وو االّذیی ااعترضض ااِنّّه من االمُعْرضین فی کتاببااللّه ررببّ االعالمین.  اانََه
الیُسىٔلُ عمّا یفعَلُ وو کلّ عن کلّ یُسىٔلونن.  ااِنّّه أأتی مِن سمآءء االغیب وو معه رراایة یفعل
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.(۵٨۸، صصااشرااقاتت" (مجموعۀ مایشاءء ... وو لدوونه أأنن یتمسّکَ بما ااُُمِرَ بِِه ...
همانطورر که مالحظه میشودد هر کسی جز مظهر ظهورر ملزمم به ااطاعت ااست.

مطلع اامر مظهر یفعل مایشاءء ااست وو ااینحضرتت عبداالبهاءء توضیح میفرمایند: "
مقامم مختصً به ذذااتت مقدّّسس ااست وو ماددوونن رراا نصیبی اازز ااین کمالل ذذااتی نه.  یعنی
مظاهر کلّّیه رراا چونن عصمت ذذااتیه محقّّق، لهذاا آآنچه اازز اایشانن صاددرر، عین حقیقت
ااست وو مطابق ووااقع؛ آآنانن ددرر ظلّ شریعت سابق نیستند.  آآنچه گویند قولل حقّ
ااست وو آآنچه مُجریی ددااررند عمل صدقق.  هیچ مؤمنی رراا حقّ ااعترااضض نه.  باید ددرر

 .(١۱٣۳١۱–١۱٣۳٠۰، صص مفاووضاتت) "ااین مقامم تسلیم محض بودد.
وو اامّا عصمت موهوبی به ااررااددۀۀ مظهر ظهورر به هر کََس که بخوااهد، یا ددرر ووااقع،
ااررااددۀۀ االهی بوددهه وو به حضرتش تفویض شدهه، ااعطاءء میگردددد.  چونن مظهر ظهورر
یفعل ما یشاءء ااست، هیچکس نمیتوااند به ااوو معترضض شودد که چراا ااین عصمت
موهوبی رراا به کسی عنایت کرددهه وو به ددیگریی ندااددهه ااست.  حضرتت عبداالبهاءء

عصمت صفاتی لزوومم ذذااتی شیءء نه؛ بلکه پرتو موهبت عصمت ااستمیفرمایند: "
که اازز شمس حقیقت بر قلوبب بتابد وو آآنن نفوسس رراا نصیب وو بهرهه بخشد.  ااین
نفوسس هرچند عصمت ذذااتی ندااررند، وولی ددرر تحت حفظ وو حمایت وو عصمت
حقّّند.  یعنی حق آآنانن رراا حفظ اازز خطا فرماید.  مثالً بسیارریی اازز نفوسس مقدّّسه
مطلع عصمت کبرٰى نبوددند وولی ددرر ظلّ حفظ وو حمایت االهیّه اازز خطا محفوظظ وو
مصونن بوددند، ززیراا ووااسطۀ فیض بین حق وو خلق بوددند.  ااگر حقّ آآنانن رراا اازز خطا
حفظ نفرماید، خطایی آآنانن سبب گردددد که کلّ نفوسس مؤمنه به خطا اافتند وو به کلّّی
"ااساسس ددین االهی به هم خورردد وو ااین الیق وو سزااوواارر حضرتت ااحدیّت نه

(١۱٣۳٠۰، صصمفاووضاتت)
ددرر ااینجا ااشاررهه به ااین نکته نیز حائز ااهمّیت ااست که برخی اازز نفوسس ددرر مورردد
عصمت بیتاالعدلل ااعظم اابراازز ترددید نموددههااند که چگونه ممکن ااست نفوسی رراا
مرددمم اانتخابب کنند وو آآنها مصونن اازز خطا گرددند.  ااووّالً همانطورر که ااشاررهه شد، مظهر
ظهورر مختارر ااست عصمت موهوبی رراا به هر کسی یا هر جمعی ااعطا فرماید وو بر
کسی نیست که چونن وو چراا نماید.  ثانیاًً بیتاالعدلل ددرر شراایطی دداارراایی عصمت

(٢۲) تََکتََک ااعضاءء دداارراایی عصمت موهوبی نیستند؛ ١۱موهوبی مزبورر ااست: 
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) جمع آآنها موقع تشکیل٣۳اانتخابب ااعضاءء باید طیّ شراایط خاصّی صوررتت گیردد؛ 
جلسه اازز ااین عصمت برخورردداارر میشودد.  به ااین بیانن حضرتت عبداالبهاءء توجّه

عصمت ذذااتیه محصورر ددرر مظاهر کلّّیه وو عصمت صفاتیه موهوبب هر نفسنمایید: "
مقدّّسه.  مثالً بیتاالعدلل عمومی ااگر به شراایط الززمه، یعنی اانتخابب جمیع ملّّت،
تشکیل شودد، آآنن عدلل ددرر تحت عصمت وو حمایت حق ااست.  آآنچه منصوصص
کتابب نه وو بیتاالعدلل به ااتّّفاقق آآررااءء یا ااکثریت ددرر آآنن قراارر ددهد، آآنن قراارر وو حکم
محفوظظ اازز خطاست.  حالل، ااعضایی بیت عدلل رراا فرددااًً فردد عصمت ذذااتی نه وولکن
هیأتت بیت عدلل ددرر تحت حمایت وو عصمت حق ااست.  ااین رراا عصمت موهوبب

.(١۱٣۳٠۰، صصمفاووضاتت) "نامند

مطلب سومم – عواالم ثالثۀ حقّ، اامر، خلق

بهائیانن معتقد به سه عالم هستند: عالم حق که مختصّ ذذااتت غیب منیع الیُدررکک
ااست؛ عالم اامر که مختصّ مظاهر ظهورر کلّّی االهی ااست، که ااصطالحاًً اانبیاءء
ااوولواالعزمم نامیدهه میشوند؛ عالم خلق که مربوطط به سایر بندگانن ااست.  آآنچه که ددرر
اابتداایی کتابب مستطابب ااقدسس ناززلل شدهه که مظهر ظهورر مقامم خدااووند رراا دداارردد
مربوطط به ددوو عالم اامر وو خلق ااست نه عالم حق.  عالم حقّ منزهّه ااست اازز هر آآنچه

که جز ااوو ااست.  
]حضرااتتددرر نزدد آآنانن ددرر باررۀۀ عواالم ثالثه حضرتت عبداالبهاءء توضیح میفرمایند: "

 ووجودد محصورر ددرر حق ااست وو خلق وو ال ثالث لهما؛ باطنه حقٌّ وو ظاهرههعرفا[
خلق.  حقیقت بحر ااست وو صوررتت موجج.  وو اامّا ددرر نزدد اانبیا نیست چنانن؛ بلکه به
ددلیل وو برااهین عالم ثالث ااثباتت نموددند: عالم حق، عالم اامر، عالم خلق.  اامّا حق
منقطع ووجداانی ااست که به هیچ تعبیر نیابد.  چه که منزهّه وو مقدّّسس اازز جمیع
ااووصافف وو نعوتت ااست؛ نه نامی وو نه نشانی؛ «االسّبیل مسدوودد وو االطّلب مرددوودد؛
ددلیله آآیاته وو ووجوددهه ااثباته».  وو عالم اامر مقامم مشیت ااووّلیه که آآنن حقیقت کلّّیه ااست
که منحلّ به صُوَرر نامتناهی ااست؛ آآنن بحر مشیت ااست که عالم اامر ااست.  پس
کائناتت مِن حیث االوجودد به حق محقّّق گشتهااند، أأیی بایجاددهه «ااذذاا أأرراادد شیئاًً أأنن
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،مکاتیب عبداالبهاءء / به ١۱۴١۱، صص٢۲، ججمکاتیب عبداالبهاءء) "یقولل له کُُنْ فیکونن»
 نیز مرااجعه فرمایید). ٣۳۵۶–٣۳۵۵، صص ٣۳جج

وو اامّا عالم حق که منزهّه ااست وو مقدّّسس اازز حتّّی عرفانن موجوددااتت وو حتّّی مظاهر
مبادد ددرر ااینظهورر االهی ددرر ااین بیانن حضرتت بهاءءااللّه کامالً توصیف شدهه ااست: "

بیاناتت رراایحۀ حلولل وو یا تنزّالتت عواالم حقّ ددرر مرااتب خلق رروَودَد وو بر آآنن جنابب
یزللشبهه شودد ززیراا که بذااته مقدّّسس ااست اازز صعودد وو نزوولل وو اازز ددخولل وو خرووجج.  لم

اازز صفاتت خلق غنی بوددهه وو خوااهد بودد وو نشناخته ااوو رراا ااحدیی وو به کُُنه ااوو ررااهه
نیافته نفسی.  کلّ عرفا ددرر ووااددیی معرفتش سرگردداانن وو کلّ ااوولیا ددرر ااددررااکک ذذااتش
حیراانن.  منزهّه ااست اازز ااددررااکک هر مُدررکی وو متعالی اازز عرفانن هر عاررفی «االسّبیل
مسدوودد وو االطّلب مرددوودد؛ ددلیله آآیاته وو ووجوددهه ااثباته» ااین ااست که عاشقانن رروویی
جانانن گفتهااند «یا مَنْ ددَللّ علی ذذااته بذااته وو تنزهّه عن مجانسة مخلوقاته».  عدمم
صرفف کجا توااند ددرر میداانن قِدََمم ااسب ددووااند وو سایۀ فانی کجا به خوررشید باقی

 .(١۱١۱۵–١۱١۱۴، صص ٣۳، ججآآثارر قلم ااعلٰى) "ررسد
حمد مقدّّسس اازز عرفانن ممکناتت وو منزهّهددرر بیانن ددیگر اازز قلم حضرتت بهاءءااللّه ناززلل: "

اازز ااددررااکک مُدررکاتت ملیک عزّ بیمثالی رراا سزااست که لمیزلل مقدّّسس اازز ذذکر ددوونن
خودد بوددهه وو الیزاالل متعالی اازز ووصف ماسِویی خوااهد بودد.  ااحدیی به سماووااتت
ذذکرشش کََما هُوَ ینبغی ااررتقا نجُسته وو نفسی به معاررجج ووصفش علی ما هُوَ علیه
عرووجج ننموددهه وو اازز هر شأنی اازز شئوناتت عزّ ااحدیّتش تجلّّیاتت قدسس النهایه مشهودد
گشته وو اازز هر ظهورریی اازز ظهوررااتت عزّ قدررتش اانواارر البداایه ملحوظظ آآمدهه.  چه بلند
ااست بداایع ظهوررااتت عزّ سلطنت ااوو که جمیع آآنچه ددرر آآسماننها وو ززمین ااست نزدد
ااددنٰى تجلّّی آآنن معدوومم صِرفف گشته وو چه مقداارر مرتفع ااست شئوناتت قدررتت بالغۀ
ااوو که جمیع آآنچه خلق شدهه اازز ااووّلل الااووّلل االی آآخر الآآخر اازز عرفانن ااددنٰى آآیۀ آآنن
عاجز وو قاصر بوددهه وو خوااهد بودد.  هیاکل ااسماءء لبتشنه ددرر ووااددیی طلب سرگردداانن
وو مظاهر صفاتت ددرر طورر تقدیس «ررببّ ااررنی» بر لسانن ... به شأنی صُنع خودد رراا
جامع وو کامل خلق فرموددهه که ااگر جمیع صاحبانن عقولل وو اافئدهه ااررااددۀۀ معرفت
پستترین خلق ااوو رراا علی ما هُو علیه نمایند، جمیع خودد رراا قاصر وو عاجز مشاهدهه
نمایند تا چه ررسد به معرفت آآنن آآفتابب عزّ حقیقت وو آآنن ذذااتت غیب الیُدررکک.
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"عرفانن عرفا وو بلوغغ بلغا وو ووصف فصحا جمیع به خلق ااوو ررااجع بوددهه وو خوااهد بودد.
.(٣۳٠۰٧۷، طبع مصر، صصمجموعۀ االوااحح مباررکه)

حتّّی ذذکر خدااووند نیز به ااذذنن االهی صوررتت میگیردد ووااالّ بندگانن رراا لیاقت آآنن نیست
مخلصین وو مقرّبین وو موحّدین کلّ شهاددتت ددااددهه که ااووکه به ثنایی ااوو پرددااززند: "

مقدّّسس اازز ثنایی ددوونش بوددهه وو هست وو چونن بحر عنایت به موجج آآمد وو عرفف فضل
متضوعّع گشت، محض جودد وو کََرمَم، به حمدِِ ذذااتت مقدّّسس ااذذنن فرمودد وو به ثنایی
کینونت ااقدسش ااجاززتت دداادد.  لذاا االسُن اازز ااشرااقاتت اانواارر شمسِ ااذذنن قوّتت یافت وو
جساررتت بر ذذکر نمودد.  ووااالّ محو مطلق کجا قاددرر که ددرر میداانن ااثباتت جلوهه نماید وو
فنایی صِرفف کجا تواانََد ددرر عرصۀ بقا قدمم گذاارردد.  عنایتش ددست گرفت وو کََرَمش

.(١۱٩۹٨۸، صص۶، ججآآثارر قلم ااعلٰى) "ااجاززتت بخشید
اامّا، عالم اامر مختصّ مظاهر ظهورر کلّّی االهی ااست که ددرر آآنن عالم وو عالم خلق
قائممقامم حق هستند وو آآنچه بگویند کالمم حق ااست وو لهذاا مقامم االوهیت ددااررند

چونننسبت به جمیع ماسِواایی خودد.  حضرتت بهاءءااللّه ددرر ااین باررهه میفرمایند: "
اابواابب عرفانن وو ووصولل به آآنن ذذااتت قِدََمم مسدوودد وو ممنوعع شد، محض جودد وو فضل
ددرر هر عهد وو عصر، آآفتابب عنایت خودد رراا اازز مشرقق جودد وو کََرمَم بر همۀ ااشیاءء
مستشرقق فرموددهه وو آآنن جمالل عزّ ااحدیّه رراا اازز مابین بریّۀ خودد منتخََب نمودد وو به
خلعت تخصیص مخصوصص فرموددهه ألجل ررسالت تا هداایت فرماید تمامم موجوددااتت
رراا به سلسالل کوثر بیززوواالل وو تسنیم قدسس بیمثالل تا جمیع ذذررّااتت ااشیاءء اازز کدووررااتت
غفلت وو هواا پاکک وو مقدّّسس شدهه به جبرووتت عزّ لقاءء که مقامم قدسس بقاست ددرر
آآیند.  ااووست مرآآتت ااووّلیه وو طراازز قِدََمیّه وو جلوۀۀ غیبیّه وو کلمۀ تامّه وو تمامم ظهورر وو
بطونن سلطانن ااحدیّه وو جمیع خلق خودد رراا به ااطاعت ااوو که عین ااطاعةااللّه ااست
مأمورر فرموددهه.  تموّجاتت أأبحُر ااسمیّه اازز ااررااددههااشش ظاهر وو ظهوررااتت یمایم صفتیّه اازز
اامرشش باهر وو عرفانن موجوددااتت وو ووصف ممکناتت اازز ااووّلل الااووّلل االی آآخر الآآخر
ررااجع به ااین مقامم بوددهه وو ااحدیی اازز ااین مقامم بلند ااعلٰى که مقامم عرفانن وو لقایی آآنن
شمس ااحدیّت وو آآفتابب حقیقت ااست تجاووزز وو ااررتقا ممکن نه.  چه که ووصولل به
غیب الیُدررَکک بالبدیهه محالل وو ممتنع بودد.  پس تموّجاتت آآنن بحر باطن ددرر ظاهر
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ااین ظهورر سبحانی مشهودد وو ااشرااقاتت آآنن شمس غیب اازز اافق ااین طلوعع قدسس
 .(٣۳١۱٢۲–٣۳١۱١۱، صص مجموعه االوااحح) "صمداانی مِن غیْر ااشاررهه طالع وو ملحوظظ

جوهر توحید آآنن که مطلع ظهورر حق رراا با غیب منیع الیُدررَکک یک دداانی؛بنابر ااین "
به ااین معنی که اافعالل وو ااعمالل وو ااوواامر وو نوااهی ااوو رراا اازز ااوو دداانی مِن غیر فصل وو

" (ااقتدااررااتت، صصووصل وو ذذکر وو ااشاررهه.  ااین ااست منتهی مقاماتت مرااتب توحید
١۱۵٨۸–١۱۵٩۹).

مطلب چهاررمم – عنواانن مظهر ظهورر وو پیامبر یا ررسولل 

ددرر اامر بهائی ااصطالحاتت جدید جایگزین ااصطالحاتت پیشین گشته تا مقامم مظاهر
ظهورر االهی بهتر معلومم وو مشخًًص گردددد.  ااصطالحاتی چونن پیامبر (یا ووااژژۀۀ عربی
ررسولل) که گویایی آآووررددنن پیامی ااست اازز سویی خدااووند براایی بشر بی آآنن که خودد
پیامبر ددرر ااین میانن ااختیارریی ددااشته باشد، جامع معانی نیست وو ددرر حدّّ ددررکک بشر
ددرر ظهوررااتت سابقه ااست.  ااین که حضرتت ررسولل ااکرمم خطابب به خلق میفرماید:
"من بندههاایی هستم مانند شما با ااین تفاووتت که به من ووحی میررسد،" فقط گویایی
آآنن ااست که پیامبر باید ددرر اانتظارر بماند تا هر ززمانن که ااررااددۀۀ االهی تعلّّق گرفت به ااوو
ووحی برساند.  یا ووااژژۀۀ نبی که به معنایی خبرررسانندهه ااست، نیز ددرر همانن حدّّ گویایی

مطلب ااست.
ددرر اامر بهائی ووااژژۀۀ "مظهر ظهورر االهی" جایگزین آآنن گشته که گویایی تجلّّی ررووحح
قدسی االهی ددرر ووجودد فردد مقدّّسی ااست که اانتخابب فرموددهه تا قائممقامم ااوو ددرر ددوو
عالم اامر وو خلق باشد، نه آآنن که ااین مقامم مختصّ حضرتت بهاءءااللّه باشد.  جمیع
مظاهر ظهورر االهی اازز حضرتت اابرااهیم، حضرتت نوحح، حضرتت موسٰى، حضرتت
ززررددشت، حضرتت بودداا، حضرتت مسیح وو حضرتت محمّد وو حضرتت ااعلٰى نیز
دداارراایی ااین مقامم بوددههااند وو کالمم آآنها ددرر جمیع اایّامم کالمم حق بوددهه ااست.  بدین

... ااکمللحاظظ ااست که حضرتت بهاءءااللّه ددرر باررۀۀ کلّّیۀ مظاهر ظهورر میفرمایند: "
اانسانن وو اافضل وو االطفِِ ااوو مظاهر شمس حقیقتند؛ بلکه ماسِواایی اایشانن موجوددند
به ااررااددۀۀ اایشانن وو متحرّکند به اافاضۀ اایشانن ... بلکه کلّ ددرر ساحت قدسس اایشانن
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معدوومم صِرفف وو مفقودد بحتند.  بلکه منزهّه ااست ذذکر اایشانن اازز ذذکر غیر.  مقدّّسس
ااست ووصف اایشانن اازز ووصف ماسِویی.  وو ااین هیاکل قدسیّه مراایایی ااووّلیۀ ااززلیّه
هستند که حکایت نموددههااند اازز غیباالغیوبب وو اازز کلّ ااسماءء وو صفاتت ااوو اازز علم وو
قدررتت وو سلطنت وو عظمت وو ررحمت وو حکمت وو عزّتت وو جودد وو کََرمَم؛ وو جمیع ااین
صفاتت اازز ظهورر ااین جوااهر ااحدیّه ظاهر وو هویداا ااست وو ااین صفاتت مختصّ به
بعضی ددوونن بعضی نبوددهه وو نیست.  بلکه جمیع اانبیایی مقرّبین وو ااصفیایی مقدّّسین
به ااین صفاتت موصوفف وو به ااین ااسماءء موسومند.  نهایت، بعضی ددرر بعضی

.(٧۷٧۷، صصاایقانن) "مرااتب ااشدّّ ظهوررااًً وو ااعظم نوررااًً ظاهر میشوند
ما نشهد فیفرمایند: "وو ددرر بیانن ددیگر جمیع آآنها رراا محلّ ظهورر االهی ذذکر می

ظهوررهم ااالّ ظهوررااللّه وو فی بطونهم ااالّ بطونه ااِنن أأنتم تعرفونن وو کلّّهم مراایاءءااللّه
"بحیثُ الیُریی فیهم ااالّ نفسااللّه وو جماله وو عزّااللّه وو بهائه لو أأنتم تعقلونن

.(۵۵، صصمنتخباتی اازز آآثارر حضرتت بهاءءااللّه)
االبتّّه باید توجّه ددااشت که ااگر صفتی اازز صفاتت االهی ددرر یکی اازز مظاهر ظهورر ظاهر
وو باررزز باشد وو ددرر ددیگریی نباشد، نه آآنن که، معاذذااللّه، فاقد تجلّّیاتت آآنن ااسم وو صفت
ااست.  الووااللّه.  بلکه ااین نفوسس مقدّّسه مراایایی ااووّلیۀ ااززلیهاایی هستند که اازز آآنن ذذااتت
قِدََمم حکایت نمایند وو ااطاعت اازز هر یک اازز اایشانن ددرر ززمانن ظهوررشانن وو ددرر ددوورر

صصکتابب اایقاننمنسوبب به آآنها عباررتت اازز ااطاعةااللّه ااست.  ددرر  ) تصریح٧۷٨۸ (
... محلّ ظهورر وو برووزز جمیع ااین صفاتت عالیه وو ااسمایی غیرمتناهیهمیفرمایند: "

اانبیاءء وو ااوولیایی ااوو هستند، خوااهه بعضی اازز ااین صفاتت ددرر آآنن هیاکل نورریّه بر حَسَب
ظاهر ظاهر شودد وو خوااهه نشودد؛ نه ااین ااست که ااگر صفتی بر حسب ظاهر اازز آآنن
ااررووااحح مجردّدهه ظاهر نشودد نفی آآنن صفت اازز آآنن محالل صفاتت االهیّه وو معاددنن ااسماءء
رربوبیّه شودد لهذاا بر همۀ ااین ووجوددااتت منیرهه وو طلعاتت بدیعه حکم جمیع صفاتتااللّه

".اازز سلطنت وو عظمت وو اامثالل آآنن جارریی ااست

مطلب پنجم – قبلۀ ااهل بهاءء 
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سؤاالل ااین ااست که چراا قبلۀ ااهل بهاءء محلّ ااستقراارر ررمس حضرتت بهاءءااللّه ااست.
اابتداا باید به ااین نکته توجّه ددااشت که چراا قبله ووجودد دداارردد.  ووااژژۀۀ «قبله» به معنی
محلّ رروویی آآووررددنن، محلّ ااقبالل کرددنن ااست وو ددرر ااصطالحح ااددیانن محلّ توجّه ددرر حین
نمازز ااست.  حضرتت بهاءءااللّه ددرر ااین مورردد که چراا جایی خانۀ خداا لقب ددااددهه

عزّتت کلّ ااسماءء وو ررفعت آآنن وو عظمت وو ااشتهارر آآنن بنسبتهامیشودد میفرمایند: "
االی االلّه بوددهه.  مثالً مالحظه نما ددرر بیوتی که بین ملل مختلف مرتفع شدهه وو جمیع
آآنن بیوتت رراا طائفند وو اازز ااماکن بعیدهه به ززیاررتت آآنن بیوتت میررووند وو ااین ووااضح
ااست که ااحتراامم آآنن بیوتت به علّّت آآنن بوددهه که جمالل قِدََمم جلّ ااجالله به خودد نسبت
ددااددهه؛ با آآنن که کلّ عاررفند که جمالل قِدََمم محتاجج به بیتی نبوددهه وو نخوااهد بودد وو
نسبت کلّ ااماکن به ذذااتت مقدّّسش علی حدّّ سِوااءء بوددهه؛ بلکه ااین بیوتت وو اامثالل آآنن
رراا سبب فوزز وو فالحح عبادد خودد قراارر فرموددهه تا جمیع ناسس رراا اازز بداایع فضل خودد
محروومم نفرماید.  فطوبی لمن ااتّّبع أأمرَااللّه وو عمِلَ بما ااُُمِرَ مِن لدُُنْْه وو کانن من

 .(١۱٣۳۵، صصمجموعۀ االوااحح) "االفائزین
مشاهدهه میکنیم که ددرر ددوورر ااسالمم اابتداا مسجدااالقصٰى محلّ توجّه مسلمین بودد، چه
که ررووحح االهی بداانن تعلّّق ددااشت وو لذاا کسانی که به آآنن طرفف رروویی آآووررددهه به عباددتت
میپرددااختند، نه آآنن محلّ، بلکه ذذااتت االوهیت رراا پرستش مینموددند.  حالل، ااگر
ررووحح االهی اازز آآنن ااخذ گردددد، جز بنایی اازز خشت وو گل نخوااهد بودد.  حضرتت

وو ااین بیوتت وو طائفین آآنن عندااللّه معزّززندبهاءءااللّه ددرر ااین خصوصص میفرمایند: "
مادداامی که ااین نسبت منقطع نشدهه وو بعد اازز اانقطاععِ نسبت، ااگر نفسی طائف شودد

.(١۱٣۳۶" (همانن، صصطائف نفس خودد بوددهه وو اازز ااهل نارر عندااللّه محسوبب
لذاا، بعد اازز توجّه حضرتت محمّد اازز مسجدااالقصی به مسجداالحراامم، هر کس که
مکانن ااووّلل رراا قبلۀ خودد بدااند، اازز ااهل نارر محسوبب ااست.  نکتۀ ددیگر آآنن که ووقتی
ااررااددۀۀ حق تعلّّق گیردد که حجرااالسودد قبلۀ ااهل عالم شودد،  آآیا توجّه به سنگی سیاهه
به معنایی بتپرستی ااست؟  الووااللّه، چه که ررووحح االهی به آآنن تعلّّق گرفته ااست.
ووااالّ ددرر ظاهر، قبالً ددرر همانن مکانن بتها قراارر ددااشتند.  بتها برددااشته شدند وو
حجرااالسودد قراارر گرفت.  هر ددوو جماددند وو ددرر ظاهر فرقی مشهودد نه.  ددرر باطن ررووحح

االهی به یکی تعلّّق دداارردد وو به ددیگریی نداارردد.
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حالل ددرر ااین ظهورر، ررووحح االهی به فردد مقدّّسی تعلّّق دداارردد که منتخََب االهی ااست وو
لذاا به آآنن سویی نمازز گزااررددهه میشودد.  به ااین نکته باید توجّه شودد که حضرتت
بهاءءااللّه به ااحدیی ااجاززهه نمیددااددند که نسبت به هیکل عنصریی اایشانن تعظیم نماید
یا ددستبوسی وو پابوسی کند.  حتّّی شرطط تشرفّف به حضورر مباررکک رراا ررعایت
سجایایی اانسانی دداانسته وو به کسی ااجاززهه ندااددههااند به سجودد نسبت به هیکل

عنصریی اایشانن ااقداامم نماید:
قل یا ااحبّاءء االرّحمٰن ااِننْْ أأرردَدْتُُمُ االلّّقاءء فاحضروواا بالروّوحح وو االرّیحانن بآددااببٍٍ کانََتْ مِن"

سجیّةِ ااالنسانن؛ ااتّّقوااللّه وو التکونواا من االغافلین.  ااِنّّهُ یحکم کیف یشاءء وو یأمُرُ بما
یهدیی االعبادد هذاا االنّّورر ااألعظم االّذیی ااذِذْْ ظهر سجد له االروّوحح ااألمین.  التقبلواا
ااألیاددیی وو التنحنواا حین االورروودد.  ااِنّّه یأمُرُکُُم بالمعرووفف وو هو ااآلمر االمجیب.  لیس
ألحدٍٍ أأننْْ یتذلّلَ عند نفسٍ ... مَن حضر لدیی االوجه ااِنّّه من االزّاائرین لدیی االلّه مالک
هذاا االمقامم االکریم ... قد حرمّم علیکم االتّّقبیل وو االسّجودد وو ااالنطرااحح وو ااالنحناءء ...
ااننّّ االسّجودد ینبغی لمَنْ الیُعْرفَفُ وو الیُریی وو االّذیی یُریی ااِنّّه مِمّن شهد له االکتابب
االمبین.  لیس ألحدٍٍ أأننْْ یسجدََههُ وو االّذیی سجِِدََ لَهُ أأنن یرجعَ وو یتوبب االی االلّه؛ ااِنّّه لَهُوَ

.(٨۸٢۲، صص٢۲، ججآآثارر قلم ااعلٰى) "االتّّوّاابب االرّحیم
بدین لحاظظ، ااگر اامر شدهه براایی اادداایی صلوةة به محلّ ااستقراارر مظهر ظهورر االهی توجّه
شودد، بداانن علّّت ااست که ررووحح االهی بداانن تعلّّق گرفته وو محلّ ظهورر تجلّّیاتت ذذااتت

غیب نامتناهی بوددهه ااست وو اابدااًً هیکل عنصریی مظهر ظهورر نیست.

مطلب ششم – ررتبههایی مظاهر ظهورر

مظاهر ظهورر االهی دداارراایی ررتبههایی متعدّّددهه هستند که منطبق با تحمّل وو ااددررااکک نوعع
بشر ظاهر میگردددد.  ددرر مقامی حضرتت مسیح حتّّی «نیکو» بوددنن رراا اازز خودد سلب

فرماید وو آآنن رراا مختصّ ذذااتت االهی میددااند وو اازز مخاطب سؤاالل میفرماید که چراامی
یکی اازز ررؤؤسا اازز وویی سؤاالل نموددهه گفت ااییااوو رراا «ااستادد نیکو» نامیدهه ااست: "

ااستادد نیکو چه کنم تا حیاتت جاوودداانی رراا ووااررثث گرددمم.  عیسی وویی رراا گفت اازز بهر
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"چه مراا نیکو میگویی وو حالل آآنن که هیچکََس نیکو نیست جز یکی که خداا باشد
.(١۱٨۸، آآیۀ ١۱٨۸، بابب اانجیل لوقا)

أأنا بشرٌفرمایند که: "حضرتت ررسولل ااکرمم، همانطورر که ااشاررهه شد، ددرر جایی می
لنافرماید: ").  اامّا ددرر جایی ددیگر می١۱١۱٠۰" (سوررةةاالکهف، آآیۀ مثلکم یوحی االیّ

کلماتت مکنونۀ) "االلّهِ حاالتتٌ نحن فیها هُوَ وو هُوَ نحن وو هُوَ هُوَ وو نحن نحن.مع
)  شاید ااشاررۀۀ سعدیی نیز به همین باشد که١۱١۱۴، چاپپ فرااهانی، صصفیض کاشانی

"مردد صالح پس اازز فکر وو تأمّل بسیارر به ااوو گفت: آآیا نشنیدههاایی که خوااجۀفرمودد: 
عالم، سروورر جهانن ررسولل خداا صلیااللّه علیه وو آآله فرمودد: لی مع االلّه ووقت ال
یسعنی فیه ملک مقربب وو ال نبی مرسل: مراا با خداا ووقتی هست که ددرر آآنن ووقت آآنن
چنانن یگانگی ووجودد دداارردد که فرشتۀ وویژهه وو پیامبر مرسل ددرر آآنن نگنجند." (بابب

.(گلستاننددوومم 
ددرر مقامم توحید وو علوّ تجرید،فرمایند: "حضرتت بهاءءااللّه ددرر ااین خصوصص می

ااطالقق رربوبیت وو االوهیت وو ااحدیّت صرفه وو هویّۀ بحته بر آآنن جوااهر ووجودد شدهه وو
میشودد.  ززیراا که جمیع بر عرشش ظهوررااللّه ساکنااند وو بر کرسیّ بطوننااللّه ووااقف.
یعنی ظهورراالله به ظهوررشانن ظاهر وو جماللااللّه اازز جمالشانن باهر ... ددرر مقامم ثانی که
مقامم تمیّز وو تفصیل وو تحدید وو ااشاررااتت وو ددالالتت مُلکیّه ااست عبوددیّت صرفه وو

.(١۱٣۳٧۷، صصاایقانن) "فقر بحت وو فنایی باتت اازز اایشانن ظاهر ااست.
مظاهر مقدّّسه ررااحضرتت عبداالبهاءء ددرر باررۀۀ مرااتب مظاهر ظهورر میفرمایند: "

هرچند مقاماتت کماالتت غیرمتناهیه ااست وولی کلّّیۀ مرااتب اایشانن سه ررتبه ااست:
ررتبۀ ااوولی جسمانی ااست؛ ررتبۀ ثانیه اانسانی ااست که نفس ناطقه ااست وو ررتبۀ ثالثه
ظهورر االهی وو جلوۀۀ رربّانی ااست.  اامّا مقامم جسمانی مُحدََثث ااست؛ چه که مرکّّب اازز
عناصر ااست وو البدّّ بر ااین ااست که هر ترکیب رراا تحلیلی هست.  ممکن نیست که
ترکیب تفریق نشودد وو مقامم ثانی مقامم نفس ناطقه ااست که حقیقت اانسانی ااست.
ااین نیز محدثث ااست وو مظاهر مقدّّسه ددرر آآنن با جمیع نوعع اانسانن مشترکند ... مقامم
ثالث ظهورر االهی وو جلوۀۀ رربّانی ااست؛ کلمةااللّه ااست وو فیض اابدیی ااست وو
ررووححاالقدسس ااست.  آآنن نه ااووّلل دداارردد وو نه آآخر.  چه که ااووّلیت وو آآخریت بالنّّسبه به
عالم اامکانن ااست نه بالنّّسبه به عالم حقّ؛ اامّا عنداالحقّ ااووّلل عین آآخر ااست، آآخر
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عین ااووّلل ... پس معلومم شد که مظاهر ظهورر سه مقامم ددااررند: یکی مقامم بشریّه ااست
وو مقامم نفس ناطقه وو مقامم ظهورر رربّانی وو جلوۀۀ ررحمانی.  مقامم جسدیی االبتّّه
متالشی شودد، اامّا مقامم نفس ناطقه هرچند ااووّلل دداارردد اامّا آآخر نداارردد، بلکه مؤیّد به

فرماید ااالَببُ فی ااالِبن، نهحیاتت اابدیّه ااست.  اامّا حقیقت مقدّّسه که مسیح می
 .(١۱١۱۶–١۱١۱۴، صص مفاووضاتت) "بداایت دداارردد نه نهایت.

بنابرااین، حضرااتت مظاهر ظهورر علٰىررغم عظمت مقامی که ددرر ددوو عالم اامر وو خلق
ددااررند وو قائم مقامم حقّّند، اامّا بالنّّسبه به عالم حق، یعنی ذذااتت غیب منیع الیدررکک،
مخلوقق وو بندهه وو ددرر مقامم عبوددیت صرفۀ محضه هستند.  حضرتت بابب ددرر مناجاتی

"فیا االهی أأنت االحقّ لمتزلل وو ماسِوااکک محتاججٌ فقیر وو أأنا ذذاامیفرمایند: "
).  حضرتت ااعلٰى حتّّٰى١۱٣۳٧۷، صصمنتخباتت آآیاتت اازز آآثارر حضرتت نقطۀ ااوولٰى)

ووصف خدااووند رراا اازز خودد سلب میفرمایند وو فقط به کالمم ااوو ملتجی میگرددند:
الینبغی لک ااالّ أأنت وو ماسِوااکک مرددووددٌ عندکک وو معدووممٌ عند نفسک؛ الأأصِفُ"

نفسَکَ ااالّ بما تصِفُ فی محکم کتابک کما تقولل «التُُدررکه ااألبصارر وو هو یُدررککُ
)؛ وو اازز شناسایی١۱۴۴، صصمنتخباتت آآیاتت) "ااألبصارر وو هو االلّّطیف االخبیر»

خدااووند ااظهارر عجز میفرمایند وو به ااین کالمم ناطقند که تنها آآنچه که خودد خدااووند
فیا االهی ماأأعْلََمُبه اایشانن شناساندهه تنها معرفت اایشانن محسوبب میگردددد، ال غیر: "

" (همانن،منک ااالّ ما أألهمتََنی مِن معرفت نفسک ااالّ االعجز وو االتّّقصیر فها أأنا ذذاا
.(١۱۴۶صص

أأنا هُوَ ووحضرتت بهاءءااللّه ددرر تبیین بیانن منسوبب به حضرتت محمّد ررسوللااللّه که «
»، آآنن رراا نهایت ددررجۀ محویت وو عبوددیت حضرتت ررسولل ااکرمم به حساببهُوَ أأنا

میآآووررند؛ ووااالّ ددرر مقامم ووقوفف بر عبوددیت خودد وو علوّ وو سموّ مقامم ذذااتت االهی به
...» متکلّّمند.  حضرتت بهاءءااللّه میفرمایند: "ما عرفناکک حقّ معرفتککالمم «

االّذیی ززُُیِِّنَ ررَأأسُهُ باِکلیلِ «لوالکک» االنّّاطق فی مقامم االصّحو «ما عَرَفْْناکک» وو فی
،لئالیاالحکمة) "مقامم االمحو «أأنا هُوَ وو هُوَ أأنا ااِلّا أأنَّهُ مقدّّسسٌ عن ذذکر أأنا وو اایّاکک»

.(٨۸١۱، صص٣۳جج
ددرر بابب عبوددیت حضرتت بهاءءااللّه نسبت به ذذااتت غیب مناجاتتهایی آآنن حضرتت
گوااهی ااست صاددقق بر ااین مدّّعا.  اازز آآنن گذشته مکرّررااًً ددرر آآثارر مباررکه ااشاررهه
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فرموددههااند که آآنچه اازز قلم اایشانن ناززلل شدهه اازز اایشانن نیست بلکه اازز ذذااتت غیب
تاللّه کنت نائماًً أأیْقََظَتْْنی یدُُ ااررااددةة رربّکم االرّحمن وو أأمَرَنی بالنّّدااءءالیدررکک ااست: "

،٢۲، ججآآثارر قلم ااعلٰى) "بین ااألررضض وو االسّما.  لیس هذاا مِن عندیی لو أأنتم تعرفونن
لو کانن ااألمر بِِیَدیی ما همانن مأخذ مالحظه میکنیم: "۶٠۰).  وو ددرر صفحۀ ۵٧۷صص

أأظْهَرْتتُ نفسی ... کُُنْْتُ قاعدااًً أأقامَنی رربّکم االمقتدرر االقدیر وو کُُنتُ صامتاًً أأنْْطَقََنی
بأمریی االمحکم االمتین وو کنتُ نائماًً أأیْقََظَنی وو أأنْْزَللَ لی ما عجزَ عنه ااِحصائه کلّ

"مُحصٍ علیم.
اازز آآنن گذشته ددرر پیشگاهه حق کلّ ماسواایی ااوو حتّّی مظاهر ظهوررشش رراا معدوومم صرفف
میدداانند وو عاجز اازز شناسایی ااوو.  حضرتت بهاءءااللّه ددرر عجز خودد اازز عرفانن آآنن ذذااتت

چهقدرر متحیّر ااست ااین ذذررۀّۀ الشیءء اازز تعمّق ددررفرمایند: "غیب منیع چنین می
غمرااتت لجّۀ قدسس عرفانن تو وو چه مقداارر عاجز ااست اازز تفکّّر ددرر قدررتت مستوددعه
ددرر ظهوررااتت صُنع تو.  ااگر بگویم به بصر ددرر آآئی بصر خودد رراا نبیند چگونه تو رراا
بیند وو ااگر گویم به قلب ااددررااکک شویی قلب عاررفف به مقاماتت تجلّّی ددرر خودد نشدهه
چگونه تو رراا عاررفف شودد.  ااگر گویم معرووفی تو مقدّّسس اازز عرفانن موجوددااتت
"بوددههاایی وو ااگر بگویم غیرمعرووفی تو مشهوددتر اازز آآنی که مستورر وو غیرمعرووفف مانی

االقدسس رراا مستثنٰى).  ددرر ااین مقامم حتّّی ررووحح٣۳١۱٠۰، صصمجموعۀ االوااحح)
ااگر جمیع صاحبانن عقولل وو اافئدهه ااررااددۀۀ معرفت پستترین خلق ااوو رراانفرموددههااند: "

عَلی ما هُوَ علیه نمایند، جمیع خودد رراا قاصر وو عاجز مشاهدهه نمایند تا چه ررسد به
معرفت آآنن آآفتابب عزّ حقیقت وو آآنن ذذااتت غیب الیُدررکک ... صدهزاارر موسٰى ددرر طورر
طلب به نداایی «لنتراانی» منصعق وو صدهزاارر ررووححاالقدسس ددرر سماءء قربب اازز ااصغاءء
کلمۀ «لنتعرفََنی» مضطربب.  لمیزلل به علوّ تقدیس وو تنزیه ددرر مکمن ذذااتت مقدّّسس
"خودد بوددهه وو الیزاالل به سموّ تمنیع وو ترفیع ددرر مخزنن کینونت خودد خوااهد بودد.

.(٣۳٠۰٩۹، صصمجموعۀ االوااحح)
ددرر ااین مقامم به تبیین حضرتت بهاءءااللّه ددرر کتابب اایقانن ددرر ووصف عبوددیت مظاهر

همچنین ااگر بفرمایند «نحن عباددااللّه» ااین نیز ثابت وو ظاهرظهورر ااکتفا میشودد، "
ااست.  چنانچه به ظاهر ددرر منتهٰى ررتبۀ عبوددیت ظاهر شدههااند.  ااحدیی رراا یارراایی آآنن
نه که به آآنن نحو اازز عبوددیت ددرر اامکانن ظاهر شودد.  ااین ااست که اازز آآنن جوااهر ووجودد
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ددرر مقامم ااستغرااقق ددرر بحارر قدسس صمدیی وو ااررتقاءء به معاررجج معانی سلطانن حقیقی،
ااذذکارر رربوبیّه وو االوهیّه ظاهر شد.  ااگر ددررست مالحظه شودد ددرر همین ررتبه منتهایی

ااند ددرر مقابل هستی مطلق وو بقایی صِرفف کهنیستی وو فنا ددرر خودد مشاهدهه نموددهه
گویا خودد رراا معدوومم صِرفف دداانستهااند وو ذذکر خودد رراا ددرر آآنن ساحت شرکک

،اایقانن) "شمرددههااند.  ززیراا که مطلق ذذکر ددرر ااین مقامم ددلیل هستی وو ووجودد ااست.
(١۱١۱٨۸ بدیع، آآلمانن، صص١۱۵۵طبع 

مطلب هفتم – عنواانن «جمالل قدمم»

ااند، ددرر حالی کهحضرتت بهاءءااللّه عنواانن «جمالل قدمم» رراا ددرر مورردد خودد به کارر برددهه
ااین عنواانن خاصصّ ذذااتت االوهیت ااست که قدیم ااست نه حاددثث، اازز ااووّلل الااووّلل بوددهه وو

» شاهدیی ااست صاددققکاننااللّه وو لمیکن معه شیءءاالی آآخر الآآخر خوااهد بودد.  «
که ذذااتت حق هموااررهه بوددهه وو کسی با ااوو نبوددهه ااست.

اامّا ااین عنواانن رراا حضرتت بهاءءااللّه فقط ددرر مورردد خودد به کارر نبرددههااند وو ددرر حین
ااستفاددهه اازز آآنن ناظر به تجلّّی ررووحح قدسی االهی ددرر ووجودد خودد یا سایر مظاهر ظهورر

بوددههااند.
 ذذااتت االوهیت: ددرر لوحی که ددرر بحث اازز قبله نقل شد به ااین موضوعع ااشاررهه شدهه–١۱

ااحتراامم آآنن بیوتت به علّّت آآنن بوددهه که جمالل قِدََمم جلّ ااجالله به خودد نسبتااست: "
"ددااددهه با آآنن که کلّ عاررفند که جمالل قِدََمم محتاجج به بیتی نبوددهه وو نخوااهد بودد.

.(١۱٣۳۵، صصمجموعۀ االوااحح)
طالع شد اازز مشرقق ااعلٰى نقطۀ ااوولٰى جلّّت عظمته ... وو ناسس ررااحضرتت ااعلٰى: " –٢۲

به شریعۀ بقا هداایت فرمودد ... جمیع عبادد تمسّک به ررؤؤسایی خودد اازز علما جُسته
اابدااًً به ساذذجج عزّ ااحدیّه ااقبالل ننموددند ... بعد به معاررضه برخاستند وو خوااررقق
عاددااتت طلب نموددند آآنن ذذااتت قدمم ررسالۀ ااستداللیه که به ددالئل سبعه معرووفف ااست
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مرقومم فرموددند ... وولیعهد آآنن جوهر صمد رراا ددرر مجلس خودد حاضر نمودد وو حجّت
، ججمائدۀۀ آآسمانی) "خوااست.  آآنن جمالل قدمم فرموددند آآیاتت االیومم حجّت ااست...

ناظر باشید به همانن حجّتی که نفس).  ددرر مقامم ددیگر میفرمایند: "٣۳١۱، صص٨۸
نقطۀ ااوولٰى جلّ وو عزّ به آآنن ااتیانن فرموددهه وو اامر خودد رراا ثابت نمودد وو همچنین اازز قبلِ

مائدۀۀ) "آآنن جمالل قدمم، محمّد ررسوللااللّه وو مِن قبله اابن مریم وو من قبله کلیم ...
 .(٩۹٩۹، صص٧۷، ججآآسمانی

اانّّه» به کارر ررفته ااست: "ظهورر االقدممددرر خصوصص حضرتت ررسولل ااکرمم عباررتت « –٣۳
لهو االّذیی أأظهر صفاته وو ااسمائه فی هیکلٍ وو جعله مرآآةةًً لنفسه وو حاکیةًً عن علمه وو
کر ااالعظم وو ظهورراالقدمم ثناءء مَن فی لجج قدررته وو سَمّاهه بمحمْدٍٍ ... ینبغی لهذاا االذّّ

).  وو ددرر کتابب٩۹، قسمت ااووّلل، شماررۀۀ مختاررااتت من االنّّصوصص االبهائیه) "االعرفانن ...
چه مقداارر ااهل کفر وو ضاللل که علمایی آآنن عصر وو ااصحاببفرمایند: "اایقانن می

اایشانن باشند بر آآنن جوهر فطرتت وو ساذذجج طینت وواارردد آآووررددند؛ چه مقداارر خاشاکها وو
خاررها که بر محلّ عبورر آآنن حضرتت میرریختند وو ااین معلومم ااست که آآنن ااشخاصص
به ظنونن خبیثۀ شیطانیۀ خودد ااذذیت به آآنن هیکل ااززلی رراا سبب ررستگارریی خودد

).  ددرر آآثارر حضرتت عبداالبهاءء نیز اازز اایشانن به٨۸۴، صصاایقانن) "میدداانستند
وولکن لمّا ظهر بینهم االحبیب ااألعظم وو االنّّورر ااالفخم وو«آآیةاالقدمم» یادد شدهه ااست: "
.(٧۷۶، صص١۱، ججمکاتیب عبداالبهاءء) "آآیة االقدمم وو االصّبح ااألبسم ...

مطلب هشتم – معنایی ااظهارر اامر

بهائیانن رراا ااعتقادد بر ااین ااست که ررووحح قدسی االهی اازز ززمانن اانعقادد نطفه به جمیع
مظاهر ظهورر االهی تعلّّق میگیردد وو خودد آآنن ووجوددااتت مقدّّسه ددرر جمیع ااحیانن اازز
گاهند وو ززمانی که میقاتت معیّن فراا میررسد آآنن رراا آآشکارر میساززند. مقامم خویش آآ

گفتیم که ددرر مظاهر ظهورر سه مقامم ااست.  ااووّللحضرتت عبداالبهاءء میفرمایند: "
حقیقت جسمانیّه که تعلّّق به ااین جسد دداارردد؛ ثانی حقیقت شاخصه یعنی نفس
ناطقه؛ ثالث ظهورر رربّانی وو آآنن کماالتت االهیّه ااست ... اامّا آآنن حقیقت شاخصۀ
مظاهر ررحمانیّه یک حقیقت مقدّّسه ااست ... وو االبتّّه حقیقت مقدّّسه اازز بداایت
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ووااقف بر سرّ ووجودد ااست وو اازز سنّ طفولیّت آآثارر بزررگواارریی اازز آآنن ظاهر وو ووااضح
"ااست.  پس چگونه میشودد که با ووجودد ااین فیوضاتت وو کماالتت ااستشعارر نباشد

.(١۱١۱٧۷–١۱١۱۶، صص مفاووضاتت)
تعیین ااین نفوسس مقدّّسه حتّّی قبل اازز اانعقادد نطفه صوررتت گرفته ااست.  ااین معنی

حضرتت[پدرر شما ]رراا ددرر بیانن حضرتت مسیح نیز میتواانن یافت که فرموددند: "
اابرااهیم شاددیی کردد بر ااین ررووزز مراا ببیند وو ددید وو شاددمانن گرددید.  یهوددیانن بدوو گفتند
هنوزز پنجاهه سالل نداارریی وو اابرااهیم رراا ددیدههاایی.  عیسٰى بدیشانن گفت آآمین آآمین به

، بابباانجیل یوحنّّا) "شما میگویم که پیش اازز آآنن اابرااهیم پیداا شودد من هستم.
.(۵۶هشتم، آآیۀ 

وو ااین که اازز مظاهر اامر سؤاالل نموددند؛ اایشانن ددرر بطنحضرتت بهاءءااللّه میفرمایند: "
"ااُُممّ دداارراایی مقاماتت بوددهه وو هستند وو به مقتضیاتت ااووقاتت وو ااسبابب ظاهر شدهه ...

.(٣۳١۱٣۳، صص٢۲، ججاامر وو خلق / ٢۲٢۲، صص١۱، ججمائدۀۀ آآسمانی)
مظاهر مقدّّسهفرمایند: "حضرتت عبداالبهاءء نیز ددرر ااین بابب ااینگونه توضیح می

لمیزلل حقائق نورراانیّه بوددهه وو هستند.  تغییر وو تبدّّلی ددرر ذذااتت آآنها حاصل نگردددد.
نهایت ااین ااست که قبل اازز ظهورر چونن ساکت وو صامتااند، مانند نائمااند وو بعد اازز

.(۶۶، صصمفاووضاتت) "ظهورر ناطق وو شاررقق مانند بیداارر
وو اامّا حالتی رراا که ددرر آآثارر مقدّّسه اازز آآنن به بعثت تعبیر شدهه وو نزوولل کبوتر یا جبرئیل
گاهی آآنها باشد.  همانطورر وو مشاهدۀۀ شعلۀ مشتعله نامیدهه شدهه نه آآنن که بداایت آآ
که ذذکر شد آآنها اازز اابتداا ووااقف بوددههااند وو تجلّّی ررووحح قدسی االهی ددرر اایشانن ووجودد

بداایت عباررتت اازز مقامم ااظهاررددااشته ااست.  حضرتت عبداالبهاءء توضیح میفرمایند: "
ااست که میفرماید وو ددرر مقامم تشبیه سکوتت رراا تعبیر به خواابب میفرماید.  مثل ااین
که شخصی خواابب بودد وو چونن ززبانن گشودد، مثل آآنن ااست که بیداارر گشت وو آآنن
شخص که ددرر خواابب ااست چونن بیداارر شودد بازز همانن شخص ااست؛ تفاووتی ددرر
مقامم وو علوّ وو سموّ وو حقیقت وو فطرتت ااوو حاصل نگشته.  مقامم سکوتت تشبیه به
خواابب شدهه وو مقامم ظهورر تعبیر به بیداارریی گشته.  اانسانن چونن خواابب باشد یا بیداارر
همانن اانسانن ااست.  آآنن خواابب یک حالتی اازز حاالتت ااست وو ااین بیداارریی حالتی اازز

فرماید وو ظهورر وو هداایت رراا تعبیر بهحاالتت.  ززمانن سکوتت رراا تعبیر به خواابب می
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بیداارریی.  ددرر اانجیل میفرماید ددرر بدءء کلمه بودد؛ آآنن کلمه نزدد خداا بودد.  پس ووااضح
وو مشهودد شد که حضرتت مسیح به مقامم مسیحی وو ااین کماالتت ددرر ووقت غسل
تعمید نرسیدند که ررووححاالقدسس به صوررتت کبوتر بر حضرتت مسیح نزوولل نمودد.  بلکه

.(١۱١۱۶، صصمفاووضاتت) "کلمۀ االهیّه لمیزلل ددرر علوّ تقدیس بوددهه وو خوااهد بودد

مطلب نهم – ااوولیاءء وو اائمّه مخلوقق کالمم مظهر ظهوررند

مظهر ظهورر االهی ددرر هر ددوورر، قائممقامم حق وو خالق کلّ ااست.  هر نفسی جز
حضرتش، ددرر مقامم مخلوقق مذکورر وو اابدااًً نمیتوااند ددرر عالم اامر که مختصّ مظهر
اامر ااست ررااهه یابد؛ ددرر ااینجا مقامم خالقیت براایی جمیع مظاهر مقدّّسه ذذکر شدهه
ااست.  نهایت آآنن ااست که اائمّه وو ااوولیاءء ددرر مقامم مقایسه با سایر عبادد اازز کماالتت
بیشتریی ددرر عالم عبوددیت برخوررددااررند.  حضرتت بهاءءااللّه ددرر باررۀۀ مقامم حضرتت

خاتم اانبیاءء ررووحح ماسِوااههررسولل ااکرمم وو مقایسۀ آآنن با مقامم اائمّۀ ااطهارر میفرمایند: "
فدااهه ددرر مقامم خودد شبه وو مثل وو شریک ندااشته؛ ااوولیاءء صلوااتتااللّه علیهم به کلمۀ ااوو
خلق شدههااند.  اایشانن بعد اازز ااوو ااعلم وو اافضل عبادد بوددههااند وو ددرر منتهی ررتبۀ
عبوددیت قائم.  تقدیس ذذااتت االهی اازز شبه وو مثل وو تنزیه کینونتش اازز شریک وو
شبیه، به آآنن حضرتت ثابت وو ظاهر.  ااین ااست مقامم توحید حقیقی وو تفرید
معنویی ... حضرتت نقطه ررووحح ماسوااهه فدااهه میفرماید ااگر حضرتت خاتم به کلمۀ

–٧۷۴، صص مجموعۀ ااشرااقاتت) "ووالیت نطق نمیفرمودد، ووالیت خلق نمیشد.
٧۷۵). 

حضرتت ااعلٰى ددرر باررۀۀ خلق وو بعث حضرتت ررسولل ااکرمم ددرر ددوورر ااسالمم وو مقایسۀ
ااصل اایقانن به معانی وو ااذذعانن به کلّ مقاماتت آآنناایشانن با اائمّۀ ااطهارر میفرمایند: "

ااقراارر به محمّد بن عبدااللّه بن عبداالمطّلب بن هاشم بن عبد منافف ااست به آآنن که
ااووّلل مخلوقق وو ااشرفف مجعولل ااست وو خدااووند عالم جعل فرموددهه ااست ااوو رراا اازز
براایی قیامم به مقامم خودد ددرر ااددااءء وو قضا وو بدااءء وو اامضاءء؛ وو مثل آآنن ددرر عالم ددرر علم
خدااووند وو شبه آآنن ددرر اابدااعع وو ااخترااعع ممکن نیست ... صِرفف هویت وو آآیت
ااحدیت ااست ... وو ااهل بیت سالممااللّه علیهم ددرر ااین مقامم نزدد آآنن سیّد ااکبر ذذکر

89



مقامم االوهیت وو عبوددیت مظهر ظهورر١۱٢۲سفینة عرفانن ددفتر 

"ندااررند وو همه عبید محض وو آآیاتت ررقیه هستند اازز براایی ظهورر جاللت آآنن بزررگواارر
.(٣۳٣۳٢۲، صص٢۲، ججاامر وو خلق)

اازز براایی سیّد بطحاءء ررووحح ما سوااهه فدااههفرمایند: "حضرتت بهاءءااللّه ددرر ااین بابب می
هر نفسی شریک وو یا شبیه قراارر ددهد، ااوو اازز نورر توحید حقیقی محروومم.  اائمّه

االلّه علیهم به کلمۀ ااوو خلق شدههااند وو اازز بحر فضل وو کرمش قبل اازز خلقصلوااتت
.(٣۳٣۳۵، صص٢۲، ججاامر وو خلق) "قسمت وو نصیب برددااشتند

بنابر ااین، مظاهر ظهورر االهی نسبت به ماددوونن خودد، ااعم اازز ااوولیاءء وو ااصفیاءء وو اائمّۀ
ااطهارر وو مقرّبین وو مقدّّسین وو غیرهم مقامم االوهیت وو رربوبیت وو حتّّی خالقیت رراا
دداارراا هستند وو ااین مقامم رراا ذذااتت غیب منیع الیدررکک به آآنها ااِعطاءء فرموددهه وو اازز آآنها

) خلقااللّه رراا به٣۳۴٣۳، صصمجموعۀ االوااححخوااسته با تحمّل بالیا وو ااذذیت وو آآززااررها (
صرااطط مستقیم هداایت نموددهه به عرفانن االهی دداللت نمایند.  ددرر ااین مقامم، هر گونه
ااسم وو صفتی که به خدااووند نسبت ددااددهه شودد، به ااین نفوسس مقدّّسه ررااجع ااست وو
اابدااًً به ساحت قدسس االهی ررااهه نداارردد.  اامّا همین مظاهر ظهورر، چونن مخلوقق وو
مبعوثث ذذااتت غیب منیع الیدررکند، بندۀۀ ااوویند وو ددرر ساحت ااوو ووجوددیی ندااررند تا

کانن االلّه وو لمیکنچه ررسد به نیل به عرفانن ااوو.  ددرر ااین مقامم جمیع آآنها با عباررتت «
» اازز خودد سلب ووجودد ددرر ساحت حضرتت معبودد نمایند تا چه ررسد بهمعه مِن شیءءٍ

ااددّعایی مقامی یا ررتبهاایی؛ وو حتّّی اابراازز ووجودد رراا شِرکک محض شماررند وو ذذااتت االهی
رراا مقدّّسس اازز ااسماءء وو صفاتت دداانند.

یاددددااشت
* ااین بیانن به خطّ مباررکک حضرتت بهاءءاالله نوشته شدهه که تصویر آآنن ددرر اابتداایی جلد

چهاررددهم «عالم بهائی» قابل مشاهدهه ااست. 
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