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                                        مروورریی بر سوررةة ااالمر وو ااووحح ااالمر13سفینة عرفانن ددفتر 

مروورریی بر

حح ااالمرااالمر وو لوةةسورر
محمد اافنانن

وو سوررةةااالمر ااالمر  ااددررنهلوحح  ددرر  ااوولین  ااست که  اابهٰى  ااقدسس  جمالل  آآثارر  اازز  ااثر  ددوو   
عنواانن عکّّاست.   ددرر  ناززلل   محتمال ددوومین  وو  ااکبر  فصل  اازز  لوحح،قبل   ، سوررهه  هایی 

کتابب وو اامثالل آآنن ددرر عنواانن بسیارریی اازز آآثارر حضرتت بهاءءااله به کارر ررفته ااست.  ااگر
خاصص طورر  به  وولی  ااست،  مباررکک  آآثارر  همۀ  عنواانن   عامم طورر  به  "لوحح"  کلمۀ  چه 

عناووین مذکورر به االوااحح معین نیز ااطالقق شدهه ااست.

وولی دداارردد،  متعدددیی  مفاهیم  ااست  قرآآنی  ااصطالحاتت  وو  اازز کلماتت  کلمۀ «اامر» که 
 وو ددرر معاررفف١۱مفهومم مخصوصص وو مستقل آآنن به ظهورر مظاهر االهی ااختصاصص دداارردد

ظهورر مظاهر  به  ااختصاصص  ااست که  خلق  وو   حق بین  ووااسطه  عالم  به  ااشاررهه  بهائی 
االهی دداارردد.

عنواانن ناززله ددرر اابتداایی سوررةةااالمر چنین ااست "هذهه سوررةة ااالمر قد نزلناها بامر من
به االقیومم" که  االمهیمن  االمقتدرر  االعالم  االحاکم  ااآلمر  اانا  وو  عندنا  من  سلطانن  وو  لدنّّا 
نفسه مبین ااین حقیقت ااست که ظهورر جدید قیامم فرموددهه ااست.  مطلع ااثر مباررکک
مذکورر چنین ااست که "سبحانن االذیی خلق االخلق بامرهه وو اابدعع خلق کل شیءء ااقربب
ااگرچه دداارردد.   بدیع  اامریی  اابدااعع  بر  دداللت  تعلمونن ..." که  اانتم  اانن  یحصی  اانن  من 
مفهومم وولی  ااست،  مکررر  نیز  قرآآنن  ددرر  شیءء»   کل» وو  «اابدااعع»  وو  «بدعع»  االفاظظ 

حقیقی آآنها رراا باید ددرر سایۀ تبییناتت بیانی آآشنا شد.

تواانن ددرر ااین مختصر حق مطلب اادداا کردد،مفاهیم وو مطالب آآیاتت سوررةةااالمر رراا نمی
می ااکتفاءء  آآنن  مهمۀ  نکاتت  اازز  بعضی  ذذکر  به  ااثرفقط  ااوواائل  ددرر  جمله  اازز  شودد.  
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مباررکک مذکورر قدررتت االهی به ددرریا وو بحر تشبیه شدهه که هرچه اازز آآنن برددااشته شودد اازز
ررسد.شودد، وو علم االهی به اارریاحح وو باددها که با ووززیدنن به اانتهاءء نمیآآنن کاسته نمی

نیست. پایانی  آآنن  ظهوررااتت  براایی  قراارر گرفته که  تشبیه  مورردد  مقامم  ااین  ددرر  االهی  اامر 
می کید  تأ میسپس  ما  آآنچه  اازز  االهی  ذذااتت  همچنانکه  ااست،فرمایند که  برتر  دداانیم 

اامرووزز ظهورر ااوو نیز اازز هر تمثیلی وو تشبیهی برتر ااست، لکن ااین مثل وو تمثیل براایی
ررااآآسانن همگانن  هداایت  وو  نصیحت  ززبانن  به  سپس  ااووست.   اامر  شناسائی  ساختن 

فرمایند.فرمایند وو اازز پیروویی گذشتگانن، که اازز حق محروومم ماندند، منع میمتذکّّر می
ددرر ااین مقامم با اارراائۀ شاهد اازز سرنوشت گذشتگانن وو ااعمالل نابجایی آآنانن وو عذاابب

فرمایند که مبادداا به آآنن ااعمالل خودداابدیی که براایی خودد خریدند همه رراا نصیحت می
یک هیچ  غلبه  وو  قدررتت  وو  ااووالدد  وو  اامواالل  نمایند.   پرووررددگارر  ررضایی  اازز  محروومم  رراا 
باعث ررستگارریی نخوااهد بودد وو باید بر حق توکّّل کردد وو حکم ااوو رراا پیروویی نمودد.

فرمایند که ااگر مخاطبانن، که ددرر ددررجۀ ااوولٰى ااهل بیانند، به ااین آآیاتتسپس اادداامه می
متذکّّر نگرددند، خدااووند تعالی خلقی جدید خوااهد آآفرید که به اامر وو ااررااددۀۀ ااوو عمل
نمایند وو ددرر آآستانن ااوو ساجد گرددند.  خطابب مباررکک ددرر ااین آآیاتت به ااهل بیانن ااست
می اانکارر  رراا  ااوو  آآیاتت  ااما  هستند،  ااوولٰى)  نقطۀ  علی (حضرتت  به  اایمانن  مدّّعی  که 

برند که به مظاهر سابقه مؤمن هستند، ااما نه چنین ااست، ززیراا که بهکنند، گمانن می
ساززدد وو حقووررززند.  خدااووند االبته باطل رراا به ااعمالش ررسواا میظهورر بدیع کُُفر می

فرماید.  حق ااین ااست که ما جز آآنچه حقرراا به کلماتت وو آآثاررشش ثابت وو ممتازز می
براایی ما خوااسته نخوااهیم وو مراادد ما ددرر ددنیا وو آآخرتت همین ااست.  سپس ددرر آآیاتت

فرمایند که شکایت وو حکایتی جز به جانب ااووبعدیی ااظهارر شکر وو صبر ددرر بالیا می
فرمایند.  پسنیست وو سپس شرحی مستوفا ددرر صفاتت وو ااخالقق ااصفیاءءااله بیانن می

ددررهایی اافتتاحح  به  ااشاررهه  وو  پرددااخته  بیانن  ذذکر کتابب  به  مخصوصه  نصایح  ااظهارر  اازز 
وو قصورر  وو  حورر  وو  آآنن  نعمتهایی  اازز  فرموددهه،  االرضواانن)  االهی (اابواابب  ررضایی  بهشت 

می ااشاررهه  آآنن  ددرر  جارریی  نهر  هفت  به  وو  فرموددهه  یادد  بهشتی  چهاررنعماتت  فرمایند که 
نهر ااوولیۀ آآنن یاددآآوورر تفسیر کتابب بیانن اازز نهرهایی آآبب وو شراابب وو شیر وو عسل مذکورر

 وو ددرر آآنن کتابب مستطابب به آآیاتت وو مناجاتت وو تفاسیر وو ااجوبه تعبیر٢۲ددرر قرآآنن ااست
شدهه ااست وو سه نهر ددیگر یکی به ااسم حبیب، وو ددیگریی به ووضع وو هیئت تثلیث ددرر
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اازز ززیراا  ااست،  مقدّّسس  طعمی  وو  ررنگ  هر  اازز  هفتم که  نهر  باالخرهه  وو  تربیع،  کلمۀ 
جوهر فطرةة االهی آآفریدهه شدهه وو ووصف آآنن ددرر بیانن نگنجد وو به قلم ددرر نیاید.  به

االه ااالوولل، جناببررسد نهر پنجم که مذکورر به نامم حبیب شدهه ااشاررهه به ااسمنظر می
 ااست، وو نهر ششم، که تثلیث وو تربیع٣۳االه ااآلخر، جنابب قدووسس،مّّحسین، وو ااسم

محمد، ااست که هفترراا حائز ااست، مقصودد ااسم مباررکک حضرتت نقطه، یعنی علی
تفاووتت که ااین  با  ااست،  چنین  نیز  بهاءءااله  حضرتت  ااسم  همچنین  وو  ااست،  حرفف 
نهر وو  دداارردد،  قراارر  تربیع)  (مظهر  «حسین»  اازز  بعد  ااست  تثلیث  مظهر  «علی» که 
مباررکک هیکل  نفس  مقصودد  که  ااست  بیانن  موعودد  مباررکک  ووجودد  به  ااشاررهه  هفتم 

جمالل اابهٰى ااست.

ااست. مذکورر  لقاءءااله  به  بشاررتت  وو  ااعظم  ااسم  ظهورر  ذذکر  بعدیی  آآیاتت  خاللل  ددرر 
«غمامم عنواانن  به  «جماللحضرتش  «ساززججااالمر»،  منیر»،  قدسس  «جمالل  االه»، 

«شمس «سماءءاالقدسس»،  ااعظم»،  «کلمۀ  ااعظم»،ررووحح»،  «بحر  ااالحدیه»، 
«حجة مبین»،  «کتابب  بقاءء»،  «عندلیب  «طلعةااله»،  «کنزااله»،  «شجرةةااله»، 

«ااسم بقاءء»،  «ساذذجج  ااالررضین»،  وو  االسموااتت  فی  من  «ااسمی»،علٰى  االه»، 
«حرفف االبقاءء»، «نسیم االعز»، «ررضواانن االحب»، «نغمة االعماءء»، «طیر بقاءء»، وو
«غالمم فرددووسی» ذذکر شدهه ااست.  ااهل اایمانن به «طیورر فرددووسس» مخاطب شدهه وو

ااند.  خواانی به بهترین نغماتت وو طیراانن ددرر هواایی ررووحانی ددعوتت شدههبه نغمه

ددرر همین حالل محروومیت شطر عرااقق (بغداادد وو ااطراافف آآنن) رراا یاددآآوورریی فرموددهه وو ااوو
االه آآنجا رراا ترکک فرموددهه وو ددرر وورراایی کوههااند که جماللرراا به نوحه وو ززاارریی اامر فرموددهه

سرااسر آآیاتی  با  وو  فرموددهه  تسلیت  محروومیت  ااین  اازز  رراا  ااوو  وو  شدهه  مستقر  بلند  هایی 
حزنن وو ااسف وو غم وو االم آآنجا رراا اازز ااین که مقامم وو مظهر االهی ترکک ددیارر فرموددهه،

ااند.  سپس اازز ااهل بیانندداارریی فرموددههااند ددللااما مشرکانن وو کافراانن ددرر آآنن جایی گزیدهه
طلبند که مبادداا اازز نظاررۀۀ جمالل قدسس االهی محروومم مانند وو با آآیاتت حقاانصافف می

می متذکّّر  نکته  ااین  به  رراا  آآنانن  وو  نمایند  مکابرهه  وو  خوددمجاددله  نفس  بر  ددااررند که 
االه رراا با خودد قیاسس نگیرند وو آآیاتت االهی رراا با کلماتت بشریی خوددررحم کنند وو نفس

می ااشاررهه  سپس  ننمایند.   تجاووزز  خودد  حدّّ  اازز  وو  آآنانننسنجند،  بین  ددرر  فرمایند که 
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کسانی هستند که به فضل االهی ااقراارر ددااررند وو به کلماتت بیانن معتقدند وو مرددمم رراا به
کنند.، وو ددرر همه حالل به آآیاتت االهی ناطقند، ااما آآنانن که چشم بیناعدلل دداللت می

بینند که قلب آآنانن غیر اازز ززبانن اایشانن ااست وو اازز آآنها رراائحۀ ددشمنی وو نفاققددااررند می
ااکنونن اازز قلم االهی جارریی شدهه.  با ااین همه وو ااین حقیقتی ااست که هم۴شنوندمی

اایی ااما  متنبه گرددند.   خودد  نفس  ددرر  شاید  میفرماید،  رراا کتمانن  ااسمشانن  حضرتش 
جمع بیانیانن به آآنانن نزددیک نباشید وو گفتاررشانن رراا نپذیرید.

نماید وو جمالل قدمم ضمن آآیاتت مهیمنهسپس ددرر آآیاتت بعد کیفیت خطابب تغییر می
می بدیع  مقامم  وو  جدید  ظهورر  اابالغغ  وو  االهیااظهارر  مرااتب  وو  مقاماتت  وو  فرمایند 

فرمایند که «من شََرففحضرتش رراا اابالغغ میفرماید، وو به ااین نکتۀ بدیع ااشاررهه می
بلقائک فقد شََرفف بلقاءء االه االعزیز االعلیم».  ااستشهادد به آآیاتت مزبورر تنها اازز طریق
آآسانن نه  وو  ااست  مقصودد  به  وواافی  نه  مطالب  ترجمۀ  ووگرنه  ااست،  میسر  آآنن  ززیاررتت 

می علیمیسر  عالم،  ااهل  به  مشفقانه  نصائح  آآیاتت  ااین  تلو  ددرر  باالخرهه  شودد.  
االخصوصص ااهل بیانن، آآمدهه ااست که متضمن اامر به اانقطاعع اازز همۀ شئونن وو توجه به
بابب آآستانن ااست که اامرووزز اازز عباددتت ثقلین برتر وو بهتر ااست، وو متعاقباًً اازز بالیایی

می یادد  ااست)  ااددررنه  (مقصودد  عظیم  سجن  ددرر  برووااررددهه  آآنچه  بر  رراا  آآنن  وو  فرمایند 
می تطبیق  آآمدهه  وواارردد  نقطه  بابب)حضرتت  "اانّّه (حضرتت  بیانن که  ااین  به  وو  فرمایند 

حبس فی مقامم االذیی ما سمع ااسمه ااحد من االمحبین کما حبسونا فی تلک ااالیامم
جمالل ظهر  قد  قل   ... االعالمین  من  اانتم  اانن  قبل  من  ااسمه  ذذکر  ما  االذیی  مقامم  فی 
اابدعع االه  فتباررکک  مباررکک)  (جمالل  ااالخریی  هیکل  فی  نقطه)  (حضرتت  ااالوولٰى 
وو ااالقدررین"،  ااقدرر  االه  فتعالی  ااالوولٰى  هیکل  فی  ااالخرٰى  جمالل  یظهر  وو  ااالبدعین 

می اامر  ااظهارر  صرااحت  به  مجدّّددااًً  آآیاتت  ااین  با  بعثنیمتعاقباًً  قد  اانه  "قل  فرمایند 
بالحق وو اانطقنی بآیاتت بدعع مبین االتی تعجز عن عرفانها کل من فی االسموااتت وو
االه لدیی  من  االبیانن  فی  سطر  ما  علیکم  االقی  وو  االسویی  صرااطط  الهدیکم  ااالررضین 
االغالب االقاهر االمهیمن االقدیر."  سپس مجدّّددااًً ااهل بیانن رراا نصیحت وو اازز فسادد ددرر

می نهی  االهی  وواامر  االهی  فیض  قطع  هدفف  به  مشرکانن  اازز کوشش  سپس  فرمایند.  
وو ظهورر  وو  فرموددهه  ذذکریی  نقاطط  سایر  وو  (بغداادد)  عرااقق  سرززمین  اازز  رربانی  نغماتت 

فرمایند.  آآیاتت بعد متضمن ااشاررااتت ووااستقراارر ددرر «ااررااضی االقدسس» رراا بشاررتت می
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بشاررااتت به غلبۀ اامرااله وو نصیحت وو دداللت ااهل بیانن به ااجتنابب اازز مغلّّین ااست که
به تزوویر وو رریا ددلخوشند.  ددرر نهایت اامر به ااین کلماتت مباررکه ناطق: "قل من ااعرضض
عن هذاا االنورر االمشرقق عن هذاا االشطر االمقدّّسس االمنیر قد ااعرضض عن االه وو برهانه وو
حجته وو آآیاته وو ددلیله وو عن کل االنبیین وو االمرسلین".  سپس ااهل عالم رراا نصیحت وو

فرمایند وو ددرر مرااتب ظهورربه ااجتنابب اازز نفوسی که بمانند بغل وو حمیرند تحذیر می
وو برووزز خوررشید االهی وو ناررااله موقدهه شرحی مبسوطط بیانن فرموددهه آآنانن رراا به توجه به

فرمایند وو ددرر خاتمه سوررۀۀ مباررکه ووعدهه وو بشاررتت تأیید وو نصرتت بهحق هداایت می
ناصرین وو خاددمین اامر االهی تصریح شدهه ااست.

قسمت مهمی اازز ااین لوحح مباررکک خطابب نصیحت وو هداایت به ااهل بیانن ااست وو
آآنانن اازز  ااعمالل گرووهی  اازز  حضرتش  نکته که  ااین  متضمن  وو  االهی  بدیع  اامر  ااظهارر 

ررااضی وو خوشنودد نبوددهه ااست.

فرماید: "قل ااننّّ هذهه لشمسددرر خاتمه جا دداارردد به ااین آآیۀ صریحه توجه کنیم که می
هذهه ااننّّ  وو  بنفسها  لنفسها  قدتت  ااوو  االتی  االه  لنارر  هذهه  ااننّّ  وو  بذااتها  لذااتها  ااشرقت 
مباررکک بیانن  ااین  االعالمین".   من  اانتم  ااننّّ  بکینونتها  لکینونتها  برززتت  قد  االه  لهداایة 
به کیفیت عامم وو  به طورر  مطلب وو حاکی اازز ااظهارر اامر بدیع االهی  خالصه وو جوهر 

کمالل وو تمامم به ااهل عالم ااست.

سوررةةااالمر ددرر همانن ااووقاتت نزوولل حسب ااررااددۀۀ جمالل قدمم توسط میرززاا آآقاجانن خاددمم
به میرززاا یحیٰى اابالغغ شد.  مشارراالیه اانکارر کردد وو خودد رراا حائز مقامم ررسالت دداانست

وو بدین ووسیله مقدّّماتت فصل ااکبر فرااهم شد.

سطر هر  وو  سطر  سی  صفحه  هر  وو  صفحه  هفت  مذکورر  مباررکک  سوررۀۀ  حجم  مقداارر 
ااما نرسیدهه  چاپپ  به  دداارردد  ااطالعع  نگاررندهه  آآنجا که  تا  وو  ااست  بیشتر  یا  بیست کلمه 
کتابب اابتداایی  ددرر  قدمم  جمالل  مباررکک   خط به  لوحح  ااوولل  صفحۀ  اازز  گرااوورریی 

Revelation of Bahá'u'lláhتألیف فاضل فقید، جنابب ااددیب طاهرززااددهه، ززیاررتت ،
وومی اامرهه  نصروواا  االذینهم  ینصر  بانن  نفسه  علی  قد کتب  االه  لوحح "ااننّّ  مقطع  شودد.  

اامر اابالغغ  حقیقت  ددرر  سوررةةااالمر  االعالمین".    رربب االحمدله  وو  االناصرین  من  کاتواا 
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بدیع به ااهل بیانن وو ااتمامم حجت به آآنانن ااست.  قدررتت وو هیمنۀ آآیاتت ددرر ااین ااثر
جلیل وورراایی حدّّ ااین معرفی ناررساست.

ااالمرلوحح
لوحح مطلع  با  آآثارریی  وو  آآمدهه  مباررکه  آآثارر  اازز  بسیارریی  مطلع  ددرر  وو کتابب  لوحح  عنواانن 

می نیز  االقدسس  لوحح  وو  ظاهرااًًاالبقاءء  ااالمر»  «لوحح  عنواانن  ااما  نمودد.   ززیاررتت  تواانن 
اامر عظمت  باررۀۀ  ددرر  لوحح که  مطلب  با  عنواانن  دداارردد که  مباررکک  ااثر  ااین  به  ااختصاصص 
ظهورر مباررکک ااست تناسب مخصوصص دداارردد.  لوحح مزبورر خطابب به جنابب مّّ علی

بجستانی اازز مؤمنین ااوولیه ااست.

شودد کهددرر ااین لوحح تحقّّق بشاررااتت سابقه مذکورر وو عظمت اامر به ااین بیانن یادد می
"یشهد کل االذررااتت لمنزلل ااآلیاتت وولکن االناسس ااکثرهم الیشهدوونن".  ددرر تلو لوحح ذذکر
تقاضایی وو  مباررکک  محضر  به  عرااقق  علمایی  جانب  اازز  عمو  حسن   ّّم جنابب  ااعزاامم 

 وو۵ااظهارر معجزهه وو قبولل تقاضایی آآنانن وو متعاقباًً نکس وو نکولل آآنانن رراا ذذکر فرموددهه
به سابقۀ اانتظاررااتت گذشتگانن وو رردد وو ترددید آآنانن ااشاررهه فرموددهه وو به ااین آآیه که "اانن
ااستمع ما یوحی االیک من سیناءء االعظمة وو ااالقتداارر اانّّه ال االه ااال اانا االمهیمن االقیومم
ااشاءء ما  علی  االمقتدرر  اانا  ألمریی  االکائناتت  ذذررئت  وو  لنفسی  االممکناتت  خلقت  قد 

فرموددهه ختم  رراا  مطلب  فیکونن"  کن  مناجاتتبقولی  مباررکک  لوحح  خاتمۀ  ددرر  ااند.  
عنایت وو  محسوبب  بهاءء»  «ااهل  اازز  رراا  ااوو  وو  شدهه  ناززلل  مخاطب  براایی  مخصوصص 

ااند.مخصوصص اابراازز فرموددهه

 کلمه ااست وو ددرر١۱٢۲لوحح مزبورر مشتمل بر متجاووزز اازز چهل سطر وو هر سطر ددرر حدوودد 
) به طبع ررسیدهه ااست.  مطلع لوححکتابب مبینمجموعۀ «آآثارر قلم ااعلٰى» (جلد ااوولل 

مباررکک چنین ااست: "ااالقدسس ااالعظم هذاالوحح ااالمر قد نزلل من لدنن مالک االقدرر
لیقربب االناسس االی االمنظر ااالکبر هذاا االمقامم ااالطهر االذیی یطوفف فی حوله مالئکة
مقربونن" وو مقطع آآنن "اانک اانت مالک ااالسماءء وو فاطر ااالررضض وو االسماءء ال االه ااال

اانت االعلیم االحکیم".
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مآخذ
ااست: "١۱ قرآآنن  ددرر  االهی  مظاهر  ظهورر  مفهومم  به  ااصطالحح «اامر»   –نم  رماا  ِِریدََب  

" (سوررۀۀاالسماءء االى ااررضض ثم یعرجج االیه فی یومم كََاننََ مقْْدََااررهه االف سنََة مِِما تََعدُّووننََ
ااتََى اامر االه فََال تََستََعجِِلُُوهه سبحانََه ووتََعالى عما)؛ وو همچنین "۵)، آآیۀ ٣۳٢۲االسجدةة (
یدََبِِر ااالمر یفََصِِل ااآلیاتتِِ لعلَّكُُم بِِلقََاءء رربِِكُُم)؛ "١۱)، آآیۀ ١۱۶" (سوررۀۀ االنحل (یشْْرِِكُُوننََ
).  مفسرین عموماًً آآنن رراا به معنی قیامت گرفته٢۲)، آآیۀ ١۱٣۳" (سوررۀۀ االرعد (تُُوقنُُوننََ

ااند، که با تبیین مطلب ددرر کتابب مستطابب بیانن مقصودد ظهورر االهی ااست.

، ووااحد ددوومم، بابب پانزددهم.بیانن فاررسی– ٢۲

به ٣۳  ااخص طورر  به  حبیب  ااسم  خصوصص  ددرر  (ااسرااررااآلثارر–  فاضل  جنابب  ااثر 
ماززندرراانی)، جلد سومم، ذذیل کلمۀ «حبیب» مرااجعه شودد.

علی۴ مال   – قهبر  ررجبعلی  مال  مانند  نفوسی  بغداادد  اایامم  ددرر  سرااجج،–  محمد 
برااددررشش – مال جعفر نرااقی – حاجی میرززاا ااحمد کاشانی – سید محمد ااصفهانی –

صوررتت وو  ددررجاتت  به  حی)  (حرفف  قزووینی  هاددیی  حضرتتمال  با  مختلف  هایی 
نموددند وو تظاهر به توجه به میرززاا یحیٰى ددااشتند.بهاءءااله مخالفت می

ااقدسس۵ جمالل  حیاتت  تارریخ  باررۀۀ  ددرر  مرااجعی که  همۀ  ددرر  مذکورر  تارریخی  مطلب   –
آآوورریی شدهه مذکورر ااست.اابهٰى جمع
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