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مروورریی بر عناووین وو مقامم حضرتت رربب ااعلی
مطابق آآثارر مباررکۀ اایشانن؟ 

قاسممحمد
بیاتت

مقدمه

نموددهه تصورر ندااررند آآشنائی بابب حضرتت مباررکۀ آآثارر کل با که  ااززمحققانی گرووهی
باببِِ اازز رراا خویش مقامم بتدرریج ررسالتشانن سالۀ شش ددووررۀۀ ددرر ااعلی حضرتت که ااند
برددند. باال پیامبر یک به محمد آآلل قائم

به رراا خویش مقامم مباررکک اامر ااعالنن اابتداایی اازز اایشانن که ددید خوااهیم مقاله ااین ددرر
ددااشتند رراا اایشانن مظهریت مقامم شنیدنن شایستگی وو ررووحی آآماددگی که مؤمنینی
مطابق خلق، سایر مورردد ددرر ااما فرموددند. وو ااظهارر اایی کنایه وو ررمز هیچگونه بدوونن
عمل بی علمایی اازز تقلید وو متابعت که قشریی مؤمنین با موااجهه ددرر قبل، اانبیاءء سنن

پیشرفتِِ با مطابق وو تدرریجاٌٌ رراا، خویش اامر وو مقامم حقیقتِِ اازز ووجوهی مینموددند،
نموددند.   ااعالنن آآنانن ررووحانی ااستعدااددااتتِِ

بخش سه ددرر شدهه تهیه ااعلی حضرتت بیاناتت به ااستشهادد با کال که رراا مقاله ااین
بخش ااعلی، حضرتت مقامم تدرریجی ااعالنن علل باررۀۀ ددرر ااوولل میکنیم: بخش عرضه
وو ررسالت به ااختصاصص سومم بخش وو اایشانن، ووعناووین االقابب عرضۀ مختص ددوومم
 دداارردد اایشانن مقامم

آآنانن به اامر اابتداایی ددرر ررسالت مقامم  تدرریجی ااعالنن -  حکمت ااوولل بخش 
   ندااشتند رراا حقیقت ااین شنیدنن کامل ااستعداادد هنوزز که

ااعلی حضرتتِِ مقامم تدرریجی ااعالنن حکمتِِ اازز موااررددیی ذذکر به ززیر بیاناتت ددرر
میکنیم. قناعت آآمدهه آآثاررشانن ددرر آآنچنانکه
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ااعالنن اازز پس اایشانن ااثر ااوولین که ااالسماءء قیومم کتابب هشتم وو بیست سوررۀۀ ددرر
منتخباتت35 ددررصص (مندررجج ااست ررسالت ااسمه عز ااوولی نقطۀ حضرتت آآیاتت  – 

کم ظرفیت به رراا ااوو ااست بابب حضرتت ددرر متجلی حقیقت که ااوولل مشیت ااالعلی)،
بیانن براایی ددیگریی فرصت آآیندهه ددرر باززهم آآنکه وو میشودد یاددآآوورر ززمانن خلق ررووحانی
کنند: کفایت ااسراارر اازز سریی کرددنن عیانن به فقط پس آآمد خوااهد فرااهم ااسراارر

وو االسر من سکراانن فی االناسس الننّّ ااالمر، علی مبسوطة یدکک التجعل االعین، قرةة "یا
قدرر علی سرااٌٌ االسر من لک. فاظهر هنا ااالکبر بالحق االدّّووررةة هذهه بعد االکرةة لک ااننّّ
ذذلک من ررشح مطلع عند االسیناءء فی االطورریونن لیموتن االطوررااالکبر، فی ااالبرةة سم
..."    االحکیم االه باذذنن االحمرااءء االمهیمن االنورر

اایی مباررکک بیانن فاررسی مضمونن به ترجمۀ که نفس به (ااشاررهه االعین قرةة ااینست: 
ددستانن حضرتت اازز بیخبر مرددمانن ززیراا مکن بازز اامرکامال ااین بر رراا خویش ااعلی) 
ااین اازز بودد. پس خوااهد ددووررهه ااین اازز بعد ددیگریی فرصت ااکبر حق به تراا وو ررموززند
ددرر طورر ساکنانن تا بتابانن آآنانن بر رراا طوررااکبر ددرر سوززنی سوررااخخ بقدرر ررمزیی ااسراارر
ررووحانی تقلیب حمرااءء مهیمن نورر ااین اازز اایی قطرهه با حکیم خدااووند ااذذنن به رراا سینا

نمائی.

ااالسماءء) می قیومم خطی  نسخۀ159 (صص ااالسماءء قیومم هفتم وو چهل سوررۀۀ ددرر وو
توحید حقیقت بدررکک قاددرر که میفرماید ززمانش خلق توصیف ددرر حق که بینیم

میشوند. پس معدوومم خوررشید ددرر سایه چونن اامرشش مظهر مقامم حقیقتِِ اازز وو نیستند
میفرمایند:  مباررکک اامر تدرریجی ددرراابالغغ پند رراا ااعلی حضرتتِِ

بالحق علیه کنت قد مما االمؤمنین مع تکلمت وو تعلمت کنت لو االعین، قرةة "یا
فاررحم االشمس مطلع عند االظلمة عدمت کما حولک من االمؤمنونن النفضواا ااالکبر،
االی االنملة بالغغ کمثل ااال االیک یبلغواا لن االناسس فانن بعفوکک االمؤمنین علی

...".    االه علی توکل وو لهم فاستغفر االتوحید

اایی مباررکک بیانن فاررسی بمضمونن ترجمۀ که نفس به (ااشاررهه االعین قرةة ااینست: 
ااگر حضرتت سخن وو بیاموززیی مؤمنین به دداارراائی آآنچه اازز ااکبر حق به ااعلی) 
کناررتت اازز میشودد نابودد خوررشید طلوعع با تارریکی صوررتیکه بهمانن مؤمنین بگویی،
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گاهی ززیراا کن، ررحم بخششت رروویی اازز بداانانن شد. پس خوااهند پرااکندهه مرددمانن آآ
کن خدااووند بر توکل وو ببخش آآنانن بر ااست. پس اایی موررچه بقدررددررکک توحید اازز

   (... 

نقطۀ حضرتت اازز آآیاتت  منتخباتت85 – 84 (صص سبعه ددالئل ددررکتابب آآنگاهه وو 
عنواانن پذیرفتن وو فرموددهه ااشاررهه خویش ااسامی اازز اایی پاررهه ااالعلی) به ااسمه عز ااوولی

خلق به ووررحمت فضل رراا ظهورر اابتداایی ددرر ااسالمم ااحکامم محمد" وو آآللِِ قائم "بابیتِِ
میفرمایند:  بیانن

ووااسع مسلمین حق ددرر رراا خودد ررحمت چقدرر که منتظر حضرتتِِ فضل ددرر کن نظر "وو
آآیۀ ظهورر مظهر وو ااست، خلق ااوولل که مقامی ددهد، نجاتت رراا آآنها آآنکه تا فرموددهه
باحکامم وو فرمودد، ظاهر محمد آآللِِ قائم بابیتِِ  باسم رراا خودد چگونه االه، اانا اانی
وو جدید کتابب اازز نشوند مضطربب مرددمم آآنکه تا فرمودد، حکم ااوولل کتابب ددرر قرآآنن
بآنچه وو نشوند، محتجب لعل اایشانن، خودد با ااست مشابه ااین ببینند وو جدید، اامر

نمانند". غافل ااند شدهه خلق آآنن براایی

ااینهمه اازز پس خلق ماندنن ثمر بی ددرر وو مضمونن ددررهمین  فاررسی بیانن کتابب ددرر وو
 فضل میفرمایند: چنین حق

اابواابب آآخر مقامم ددرر رراا خودد ئیت نقطه مقامم اازز که ررحمت وو فضل همه باین بازز "وو
 ظهورر آآخرهمانن چه شد. ااگر متحمل تواانند وو یابند نجاتت صعق اازز لعل کردد ذذکر
رراا". خلق نبخشید ثمر وولی حقیقت  ااهل نزدد ااست ااوولل

بیانی آآثارر ددرر ااعلی رربب حضرتت االقابب وو ااسامی – ددوومم بخش

ددرر خودد مقدسس نفس به ااشاررهه ددرر ااعلی رربب حضرتت که االقابی وو عناووین وو ااسامی
ددرر وو فرااوواانن ااند برددهه بکارر خویش آآثارر االقابب ااین اازز تعدااددیی با ااینجا متنوعند. 
بابب، آآشنا االه، بابب حجت، حضرتت ، االه حجت باببِِ  االعلم، باببِِ میشویم:   
ه باببااالعظم.  اال
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حقیقت شمس به ااشاررهه ددرر ااعلی حضرتت آآثارر ددرر بابب عنواانن که نمودد توجه باید
میفرمایند:  چهاررمم ووااحد ششم بابب بیانن کتابب ددرر اایشانن ااست. مثال ووپیامبر

االه". یظهرهه من ظهورر االی مشرقق بابیت باسم کورر ااین ددرر حقیقت "شمس

ااوولل باببِِ بیانن کتاببِِ مطابق محمد")، "علی هفتگانۀ (حرووفف سبع حرووففِِ ذذااتتِِ
"ااننّّ بابب حضرتتِِ خودد به ااشاررهه ااوولل ووااحدِِ االه". بابب سبع حرووففِِ ذذااتتِِ ااست: 
ذذِِکر.

حضرتت آآثارر ددرر  نقطه عنواانن حقیقت، نقطۀ بیانن، نقطۀ نقطه، حضرتتِِ نقطه،
ووجودد ددرر ااوولیه مشیتِِ تجلی که ااست پیامبراانن وو االهی مظاهر حقیقتِِ بمعنی ااعلی
(صص فاررسی بیانن کتاببِِ ااوولل ووااحدِِ اازز پانزددهم ددررباببِِ ااعلی ااست.  حضرتت آآنانن

ررسولل حضرتت ررسالت وو نقطه عنواانن با خویش حق ددرر رراا نقطه وو حجت ) عنواانن9
میخواانند:  یکی ااکرمم

ظهورر بعینه که بیانن نقطۀ بظهورر بیناتت وو بآیاتت شد ظاهر حجة حضرتتِِ ااینکه "ددرر
ااست". فرقانن نقطۀ

حقیقت. شجرۀۀ وو قرةةاالعین

ززیاررتت اایشانن آآثارر اازز تعدااددیی  ددررمتن رراا مقاماتت ذذکر وو االقابب وو عناووین ااین ااکنونن
میکنیم:

ااین اازز بسیارریی به ااشاررهه شامل شاهه محمد به ااززماکو ااعلی حضرتت لطیف توقیع
-14 صص ،ااوولی نقطۀ حضرتت آآثارر اازز آآیاتت منتخباتت(ااست.  خویش االقاببِِ وو مقاماتت

13( :

کل فی یدخل وو حق کل عرفف عرفها من االتی ااالوولی کلمة من ررکن اانا ااننی "ااال
مفاتیح کل االه جعل ... قد شر کل فی یدخل وو حق کل جهل جهلها من وو خیر

بها ذذووتت االتی االنقطة ... اانا شمالی فی االنیراانن مفاتیح کل وو یمینی فی االرضواانن
من االذیی نوررهه وو الیموتت االذیی االه ووجه اانا ااننی وو ذذووتت من عرفنی الیفوتت.  

(که کل وو االسجین وورراائه جهلنی من وو خیر، کل وو االیقین وورراائه ترجمۀ شر... 
بداانن مباررکک بیانن فاررسی بمضمونن ااالوولی کلمة اازز ررکنی همانا من که ااینست: 
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اازز که هر وو ررسیدهه، خیر بهمۀ وو شناخته، رراا حق کل شناخت مراا که هر که هستم
همۀ ... خدااووند ررسیدهه، شر همۀ به وو گشته غافل حق کل اازز گشت غافل من عرفانن

چپ سمت ددرر رراا آآتش کلیدهایی همۀ وو من ررااست سمت ددرر رراا ررضواانن کلیدهایی
وو شدهه، خلق آآنن اازز ووجودد همۀ که هستم اایی نقطه همانن ... من ااست ددااددهه قراارر من
یقین شناخت مراا نمیردد. هرکه که هستم ااوو نورر وو نمیردد که هستم ااوو ووجه همانا من
ااووست... . براایی شر همۀ وو جهنم شد غافل من اازز هرکه وو ااووست، براایی خیر کل وو

 میفرمایند:کتابب)  همین16- 17 (صص توقیع همین ددرر سپس وو

ووااله که فرستاددمم، ملک مدبر بحضورر اایینوشته حکم، باین شدمم مطلع آآنکه اازز بعد
جرمم بال وو بوددنن ززندهه که ززیراا میخوااهی، که هرجا بفرست مراا سر وو ررسانن بقتل
آآخر مثل براایی اازز نیست سزااوواازز ررفتن مذنبین بمحل ااگرچه ندیدمم، جواابی من. 
وو مؤمنین قلوبب ووااال نرسانیدهه، اامرعلم هی بکما حاجی جنابب که ااست یقین

که بحق قسم وو االه، بیت تخریب اازز ااست ااشدّّ نموددنن محزوونن بالحق رراا مؤمناتت
مالئکته وو باله ااحسن فکانما بی ااحسن من خیر، کل وو ووااقعی االه بیت منم اامرووزز

آآنکس مضمونن: هر (به االه ااوولیاءء وو باله ااساءء فکانما بی ااساءء من وو ااحبائه، کل وو
وو ااوو، ااحبایی وو مالئکه به وو نموددهه نیکی بخداا که آآنست همانند کند خوبی بمن که
... بدیی ااوو ااوولیایی وو بخداا که آآنست مانند کند بدیی بمن که آآنکس هر نموددهه) 

کشفِِ ااگر وو ااست، من نزدد آآخرتت وو ددنیا خیر اازز دداارردد تمنا اانسانن آآنچه قولل مجمل
ااگر خدااووند ... بحق شد نخوااهد منکر مراا ااحدیی وو منم، کل محبوببِِ شودد حجب
نمائی ررااضی مراا برااینکه میدهی رراا آآخرتت وو ددنیا سلطنتِِ کل میداانم آآنچه بداانی

...".  حق ااطاعتِِ ددرر

ااین ددرر حتی نموددیم ززیاررتت ااعلی حضرتت قبلی بیاناتت ددرر که حکمتی همانن به بنا
حجت بابیت مقامم به ااشاررااتی فضل رروویی اازز اایشانن هم شاهه محمد به خطابب توقیع
رراا خودد اامر وولی گشته، منظورر ووززرراایش وو شاهه قلب تسکین براایی که مینمایند  االه
:)15 - 14 صص ،ااوولی نقطۀ حضرتت آآثارر اازز آآیاتت منتخباتت( مینامند حق حجت اامر

ظاهرهه عالماتت وو آآیاتت خدااووند حجت نفرموددهه عطا بمن که ااحد فردد بحق "قسم
نبودد علمی مراا که ااست شاهد ... خدااووند رراا ااوو اامر نمایند ااطاعت کل آآنکه ااال رراا
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وو محکمه آآیاتت اازز مملو مراا قلب ستین سنۀ نموددمم. ددرر پرووررشش تجاررتت ددرر که ززیراا
اامر سنه آآنن ددرر کرددمم ظاهر آآنکه تا فرمودد االسالمم علیه االه حجة حضرتت متقنۀ علومم
ددرر ... وو نماند باقی حجتی ااحدیی براایی اازز که بشأنی رراا مخزوونن ررکن وو رراا مستورر
سلطنت بساطط الیق آآنچه که فرستاددمم حضرتت آآنن بحضورر کتابب وو ررسولل سنه همانن
شودد...".  ااقداامم حق حجت اامر ددرر ااست

ااین اازز وو میخواانند ذذِِکر وو االرفیع االه بابب رراا خودد ااالسماءء قیومم مهیمن کتابب ددرر وو
آآثارر اازز آآیاتت منتخباتت( ااست بوددهه االه بابب بابب، اازز مراادد که ااست بیاناتت قبیل

 : )29 صص ،ااوولی نقطۀ حضرتت

عذاابا االحق االه بحکم لهم ااعتدنا قد اانا االرفیع االه ببابب یکفروونن االذین ااننّّ "وو
اانا عزیزاا کانن هوااله وو االیما من االکتابب هذاا عبدنا علی نزلنا قد نحن حکیما.  

فاسئلواا بالحق عندااله بحکم آآیاته علی االه بفضل کانن قد فانه تأوویله االذکر ... 
به که ااینست: کسانی مباررکک بیانن فاررسی مضمونن به ترجمۀ ...". وو علیما االکتابب

ددررددناکی عذاابب خدااووند بحکم آآنانن بحسابب گرددند کافر خدااووند پایۀ بلند بابب
خودد بندۀۀ بر رراا کتابب ااین ما ااست. همانا حکیم وو عزیز خدااووند همانا دداادد، خوااهم

پس نموددیم ناززلل بحق خدااووند جانب اازز تأوویل (حضرتت ذذکر اازز ...  آآنراا ااعلی) 
  ااست. عالم کتابب بحکم ااوو آآیاتت بر خدااووند بفضل ااوو که بپرسید،

چونن معنی پر وو ززیبا عناووینی با رراا خودد مهیمن کتاببِِ همین ددرر ااعلی حضرتتِِ
االحق، یوسف ااالعظم، بابب ااکبر، ذذِِکرااله  ذذِِکرااله،  ااالکبر، کلمة ااکبر، صرااطط
االمأل فی علی االه، بقیة باببِِ وو عبدااله االعربی، االفتی غالمم  حورریه، االعربی، غالمم

االه، نوررمن نارراالقدیمة، من االمشتعلة شجرةة جواالعماءء، فی االمغنی طیر ااالعلی،
مشکوةة وو مرفوعع بیتِِ عظیم، نبأ مهدیی، وو منذِِررووهاددیی جواالعماءء، فی االمغنیة ووررقاءء

طورر. حولل نارر ددرر مخفی االنارر فی ... نارر مضیئی

اانسانهایی چونن بشریی رراا خودد مباررکک هیکل عنصریی جنبۀ به ااشاررهه ددرر حالل عین ددرر
صص ،ااوولی نقطۀ حضرتت آآثارر اازز آآیاتت منتخباتت-  ااالسماءء قیومم اازز (مستخرجاتی ددیگرمینامند

26(:
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االه االی ااتخذهه شاءء فمن ووااالررضض االسموااتت فی االه صرااطط لهواالحق هذاا " ... ااننّّ
اانن سبیال، بالحق قد االقدیم االه من ااالکبر االکلمة علی بالحق لهواالحق هذاا ... 
کتابه وو ذذکرااله ااطاعع من ااالررضض ااهل ... یا ،)26 (صص مبعوثا االنارر حولل من کانن
االرضواانن جنة ااهل من ااآلخرةة فی کانن قد وو بالحق ااوولیائه وو االه ااطاعع فقد هذاا

وو مکتوبا عندااله ااطعناهه وو ذذکرااله ندااءء سمعنا رربنا بالحق االمسلمونن قالواا ...  
یا)28(صص مآبا بالحق االمصیر وواالیک االحق فانک لنا فاغفر  ... اانن االناسس اایها  
لکم لیغفرااله رربکم من ااالکبر ذذکرااله فی فاتبعونی ووحدهه باله تؤمنونن کنتم

ووالتقولواا االه  ... ااتقواا)29(صص ررحیما غفارراا بالمؤمنین کانن قد االه اانن وو خطایاکم
اامته وو نبی کل عن میثاقه ااخذنا قد نحن فانا االه ددوونن من بشیئ ااالکبر ذذکرااله فی

بعد ااال بشیئ بالحق مانحکم وو االقیم االعهد بذلک ااال االمرسلین نرسل ما وو بذکرهه
االوقت فی بصائرکم عن االغطا االه یکشف فسوفف ااالعظم، االبابب ذذلک فی عهدهه

االمشرقق ااهل  ... یا)30(صصشدیداا االعلی ذذکرااله االی لتنظرننّّ اانتم لک هنا االمعلومم
من بخس بثمن التشترووهه بانن االحق یوسف اامر فی االه عن خائفین کونواا وواالمغربب
االحق علی االزااهدین من ذذکرهه فی لتکونواا اامواالکم من معدووددةة ووالبدررااهم اانفسکم
یا)32(صصمحمودداا االبابب حولل فی بالحق  ... من ندااءءااله ااسمعواا ااالررضض ااهل  

قدکانن االنارر حولل بالحق ووهواالحق لنفسه ااصطفاهه قد االذیی االعربی هذاالغالمم
قصر فی االبهاءء وولدتنی قد لحورریة اانی االحق تاله ااالررضض ااهل  ... یا)33(صصمأمورراا

ااالکبر االجنة ذذلک فی شیئا ررأأیت ما تاله اانی وو االمتحرکة االرطبة االیاقوتت قطعة من
ال االرحمن رربکم اانن وو االعربی االفتی هذاالغالمم ووصف فی االذکر عن قدنطقت وو ااال
بقیة باببِِ وو عبدااله ااال هو فما االقدیم االعرشش ذذیی باررئه االه ... فسبحانن هو ااال االه
یا االحق مولیکم االه وو ااالکبر کلمة ...  اانت اانک ووالتخف االی ااقبل لعمریی ... 

وو مسطورراا االنارر حولل من االعالمین لوحح علی سرکک کانن قد وو ااألعلی االمأل فی االعلی
(صصمحیطا االعالمین علی حکمه کانن قد بما االکل حکم رربک یعطیک لسوفف

فاقرؤؤاا)36 االه باذذنن هذاااالکتابب ررتلواا وو ااصیال وو بکرةة هذاالقرآآنن من تیسر ما  ... 
یا)37(صصترتیال جواالعماءء فی االمغنی االطیر ذذلک من لحن علی االقدیم  ... ااهل  
ااال االه ال االه نارراالقدیمة من االمشتعلة االشّّجرةة تلک حولل من نداائی ااسمعواا ااالررضض

یا)38(صصحکیما علیا کانن ووهوااله هو االه من االنّّورر جائکم لقد ااالررضض ااهل  ... 
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من لتخرجواا وو االسلم سبل االی لتهتدوواا  مبینا بالحق االحق علی هذاا بکتابب
ثمرةة  ... یا)41(صصممدوودداا االخالص االصرااطط هذاا علی االه باذذنن االنّّورر االی االظلماتت
االی ااووحی قد االه ااننّّ االعماءء جو فی االمغنیة االوررقاءء هذهه من هذاااالندااءء فاسمع االفؤاادد
نّّی بالحقه ااه وو هو ااال الااله االذیی اانااالوو حکیما عزیزاا کانن هواال قد االه ااننّّ ... 
االکتابب سر علی وو هاددیا االمؤمنین علی وو منذرراا بالحق االحق علی جعلک
ذذلک ووعلی ااالعلی االمأل فی االعظیم االنبأ اانت اانک قرةةاالعین  ... یا)44(صصمهدیا
قل)48(صصمعرووفا بالحق کنت قد االعرشش ااهل عند ااالسم  ... قد اانااالبیت اانی  
االحق علی االحق باله کنت قد االمشکوةة فی اانااالمصباحح اانی وو مرفوعا بالحق کنت
االنارر حولل کنت قد االسروورر ااررضض فی نورراالطورر االنوررعلی فی اانااالنارر اانی وو مضیئا
 ...".)49(صصمخفیا

وو ااست حق اامر ااین ااینست: ... همانا مباررکه بیاناتت فاررسی مضمونن به ترجمۀ وو
ااست کسانی براایی وو ززمین، ددرر چه وو آآسمانن ددرر چه خدااووند جانب اازز ااست ررااهی
حقی آآنن همانا ... ااین گیرند، پیش ددرر خدااووند بسویی رراا برحقی ررااهه میخوااهند که

آآتش کنارر ددرر قدیم خدااووند جانب اازز که گشته ناززلل ااکبرشش کلمۀ بر حق بر که ااست
اایی ،)26 (صص گرددیدهه مبعوثث رراا ااوو کتابب وو ذذکرااله که هرآآنکس ززمین ااهل ... 
اازز آآخرتت ددرر وو کرددهه، ااطاعت بحق رراا ااوو ااوولیایی وو خدااووند همانا کند ااطاعت
وو مذکوررند خدااووند نزدد ددرر بهشت ساکنانن اایی که میگویند بحق مسلمانانن ... 
اازز وو ببخشا ما بر پس گرفتیم، عیب ااوو بر وو شنیدیم رراا ذذکرااله نداایی ما خدااووند
مؤمنید ووااحد بخدااووند ااگر مرددمانن  ... اایی)28 (صص گردددد بخیر ما عاقبت که توست
خطاهایی خدااووند تا کنید پیروویی خدااووندتانن جانب ااکبراازز ذذکرااله ددرر من اازز پس
(صص ررحیم وو ااست غفورر مؤمنین به خدااووند همانا وو ببخشاید، شما بر رراا شما
پس)29  ... خداا جانب اازز که بچیزیی ااالکبر ذذکرااله باررۀۀ ددرر وو بترسید خداا اازز  

گرفته ااوو بذکر اامتشانن وو اانبیاءء همۀ اازز رراا ااوو میثاقق همانا ما وو مگوئید، سخن نیست
وو گرفتیم، آآنانن اازز رراا مستقیم عهد ااین آآنکه مگر نفرستیاددیم فرستاددگانی ما وو  اایم،
گرفته ااعظم باببِِ برااین رراا ااوو عهد آآنکه اازز مگربعد نکنیم حکم بحق بچیزیی ما

آآنوقت وو برگیردد معلومم ووقت ددرر چشمانتانن اازز پرددهه خدااووند بزووددیی پس باشیم،
وو مشرقق ااهل  ... اایی)30(صص کردد خوااهید نظاررهه بسختی االعلی ذذکرااله بر که ااست
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یا وو خودد اانفس ناچیز بقیمت رراا ااوو وو بترسید خدااووند اازز حق یوسف اامر ددرر مغربب
بابب حولل ددرر ااوو ذذکر اازز حقیقت رروویی اازز ااینکه تا مفرووشید خودد اامواالل اازز کم بپولل

غالمم ااین اازز رراا خدااووند نداایی ااررضض ااهل  ... اایی)32(صص باشید ززااهدین اازز محمودد
ددرر بحق که ااووست وو ااست برگزیدهه خودد براایی رراا ااوو خدااووند که کسی بشنو، عربی
که خدااووند بحق قسم ززمین ااهل  ...  اایی)33(صص ااست مأمورر ااینچنین آآتش کنارر
وو آآوورردد، بدنیا مراا تاززهه یاقوتت اایی قطعه اازز قصریی ددرر بهاءء که هستم اایی فرشته من
جواانن غالمم ااین جزووصف بینیم نمی چیزیی ااکبر جنت ااین ددرر ما که بخداا قسم

وو پاکک ... پس نیست خداائی ااوو اازز غیر وو ااست ررحمانن تو خدااووند همانا وو عربی،
ااوو همانا وو ااست، قدیم عرشش دداارراایی وو ااست آآفریدگارر که خدااووندیی ااست مقدسس
... ااکبر کلمۀ ... اایی شماست برحق موالیی که بقیةااله بابب وو عبدااله مگر نیست

علی ااعلی مأل ددرر تو همانا مباشش، هرااسانن وو کن  ااقبالل من بسویی عمرمم، به قسم وو
حکم خدااووندتت بزووددیی وو شدهه، نوشته نارر کنارر ددرر عالمیانن لوحح بر تو رراازز وو هستی،

پس)36(صصکردد خوااهد عطا بشما ااست محیط عالمیانن همۀ بر که رراا کل  ...
ااین کنید تالووتت وو کن، قراائت غرووبب وو بامداادد ددرر قرآآنن ااین اازز شودد میسر که هرقدرر
(صص میخوااند عماءء جو که طیر ااین اازز لحنی با قدیم خدااووند ااجاززۀۀ با رراا کتابب

اایی)37  ... قدیمی  آآتش اازز مشتعل ددررخت ااین کنارر اازز مراا نداایی ااررضض ااهل  
حکیم وو قدرر بلند که ااووست همانا وو ااوو اازز غیر نیست خدااووندیی که بشنوید خدااووند
اایی)38(صص ااست  ... ااین با خدااووند جانبِِ اازز نورر بدررستی  همانا  ااررضض ااهل  
کند هداایت آآشتی وو صلح  ررااههایی بر رراا شما تا آآمد شما بسویی مبین  برحق کتاببِِ
 ...)41(صص آآوورردد بیروونن تارریکی اازز گسترددهه پاککِِ ررااهه ااین بر رراا شما خدااووند ااذذنن ووبه
میسرااید االهی فضایی ددرر که رراا قدسی  ررووحح ااین  نداایی ااین بشنو پس ررووحح، ثمر اایی
ااوو اازز غیر که که هستم خدااووندیی من که فرمودد، ووحی من بر بحق خدااووند همانا که

وو ااست حکیم وو عزیز که ااووست وو نیست، معبوددیی هشداارر برحق تراا خدااووند ... 
هداایت کتابب  ررمز بر وو ، ددااددهه قراارر اایی کنندهه هداایت مؤمنین بر وو ، اایی ددهندهه
نزدد ددرر وو عظیمی، نبأ ااعلی مأل نزدد ددرر تو همانا  االعین قرةة  ... اایی)44(صص نموددهه
که هستم بیتی همانا  من  ... بگو)48(صص ااسمی ااین به معرووفف حق به عرشش ااهل
ررووشن حق باررااددۀۀ  چرااغداانن ااین ددرر که هستم چرااغی همانا وو شدهه، ددااشته برپا بحق
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پنهانم آآتش  کنارر ددرر سروورر  ااررضض ددرر طورر  نورر بر که هستم آآتشی آآنن من وو  گشته،
 ...  )49(صص

شجرۀۀ ااین ووجودد ددرر ااوولیه مشیت تجلی به نظر که عناووین وو االقابب ااینهمه پس ددرر وو
نقطۀ حضرتت آآثارر اازز آآیاتت منتخباتت( ااالسماءء قیومم کتابب ااین ددرر آآنگاهه دداارردد حقیقت

به)49صص ،ااوولی سایر چونن بشریی رراا خودد وو نموددهه ااشاررهه خویش اانسانی مقامم  
کانن ما وو شاءء بما شاءء کما علی االه یمن مثلکم بشر ااال اانا ما مینامند: "وو اانسانها
تحدیداا".   االکتابب اامم فی االرحمن رربکم المر

که شما، چونن بشریی مگر نیستیم من ااینست: وو مباررکک بیانن ااین فاررسی مضمونن وو
ددرر ررحمانن خدااووندِِ اامر ددرر وو نهاددهه، منت من بر نموددهه ااررااددۀۀ که بطریقی خدااووند
نیست. محدووددیتی کالمش

مباررکۀ آآیاتت باستنادد ااعلی حضرتتِِ ررسالتِِ وو مقامم بر شرحی – سومم بخش
-  اایشانن

چونن اایشانن ااثر چند اازز ااستعانت با وولی متنوعند، وو فرااوواانن ااعلی رربب حضرتت آآثارر
محمد به اایشانن خطاباتتِِ وو سبعه، ددالئل ااالسماءء، قیومم کتاببِِ فاررسی، بیانن کتاببِِ
بردد.  پی االهی ظهورر مظهر ااین مقامم اازز ووجوهی به میتواانن قاجارر، شاهه

اامر وو مستقل پیامبر یک بعنواانن بابب حضرتتِِ مقاماتتِِ هر ووجوهی با ززیر متونن ددرر
اایشانن حقیقت پیوستگی ددررکک با وو شد، خوااهیم آآشنا جدید ددیانت یک بعنواانن ااوو
خوااهیم بهتر رراا اایشانن مقامم سابقه، ااددیانن وو پیامبراانن سایر با مباررکش اامر وو

مقامم اازز نکاتی برررسی به کلی مضمونن چند اازز ااستفاددهه با مطلب ااین شناخت. براایی
پرددااززیم: می اایشانن ررسالت وو

گذشته ااددیانن به رراا مؤمنی هر اایمانن شدنن پذیرفته شرطط بابب  – حضرتت1
وو ااست ممکناتت خلق علتِِ اایشانن که چه میدااند، خودد کتابب وو اامر پذیرشش
شدهه: گرفته قبلی نبی هر اازز ااوو عهد
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ااوو کتاببِِ وو محمد به که هرآآنکس که میکنیم ززیاررتت ااالسماءء قیومم مهیمن کتابب ددرر 
ااوو کتابب وو بمحمد اایمانش شودد، منکر رراا ما عبدِِ کتاببِِ ااین وو دداارردد، اایمانن فرقانن
 : )29 صص ،ااوولی نقطۀ حضرتت آآثارر اازز آآیاتت منتخباتت( ااست کذبب خدااووند نزدد

خاتم وو االه ررسولل بمحمد آآمنتم کنتم اانن بربکم االمشرکونن اانتم االمدینة ااهل "یا
هذاا االه باذذنن عبدنا علی نزلنا قد فانا االباطل الیأتیه االذیی االفرقانن ووکتابه االنبیین
قد االحق علی قبل من وواالکتابب بمحمد فایمانکم به تؤمنواا لم اانن بمثله االکتابب

اانفسکم عند کتابه وو بمحمد فکفرکم به تکفروواا اانن وو مشهودداا، االه عند کذبا کانن
...".  معلوما بالحق االحق علی بالیقین کانن قد

مسلمین اازز (کنایه مدینه ااهل ااینست: اایی مباررکک بیانن فاررسی مضمونن به ترجمۀ وو
ااوو کتاببِِ وو اانبیاءء خاتم وو االه ررسولل محمد به مشرکید. ااگر بخدااووند شما ااست)،
خدااووند باذذنن خودد عبدِِ بر همانا ما پس بوددید، مؤمن نیاووررددهه رراا باطلی که فرقانن
ااگر ناززلل آآنن چونن کتابی وو بمحمد شما اایمانن همانا نیاووررید اایمانن باین نموددیم. 
وو باطل خدااووند نزدد بآشکارریی ااوو کتاببِِ بر شما کفر شوید کافر باوو ااگر ااست. 
گردددد. آآشکارر بحق وو یقین به ااوو کتابب وو محمد

جدیدشش مظهر ااین معرفتِِ رراا خلق خلقت علت حق لسانن که ااست کتابب ددررهمین
اازز آآیاتت منتخباتت( ااست گرفته ااشیاءء همۀ اازز خلقت اازز قبل رراا ااوو عهد چونن میخوااند

 : )41 صص ااوولی، نقطۀ حضرتت آآثارر

لن تفعل لم اانن وو نفسک علی جودداالرحمن من االیک اانزلل ما بلغ االعین قرةة "یا
شیئی بکل قدکانن االه اانن وو لمعرفته، ااال االخلق ماخلق االه اانن وو سرنا، االناسس یعرفف
...  االعالمین عن وو علیما االه)42 (صصغنیا"  مشهد فی عرضه قد االذکر خلق لما  
وو ااالحداالفردد له ااجمعهم االمالئکة فسجدوواا شیئی کل من ااالشیاءء علی ااالذذنن

(صص...   ملعونا متکبراا کتابه فی بذلک کانن فقد للذکر االتسلیم عن ااستکبرااالبلیس
فی االه لحکم ووالمردد بدئه فی عنه عهداالذکر ااخذنا قد وو ااال شیئی من ما  وو)43

...".  مسطورراا االبابب بایدیی قدکانن االذیی االکتابب بحکم االعالمین تزکیة

جودد اازز که آآنچه هر قرةةاالعین، ااینست: اایی مباررکک بیانن فاررسی مضمونن به ووترجمۀ
نخوااهند رراا ما ررمز ناسس نکنی چنین ااگر وو کن، اابالغغ گشته ناززلل تو نفس بر ررحمن
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بهر خدااووند همانا نیافریدهه. وو معرفتش براایی جز رراا خلق خدااووند همانا وو ، شناخت
گاهه چیزیی هنگامی نیازز بی عالمیانن اازز وو ااست آآ (حقیقت ذذکر خدااووند که ... 

رراا ااعلی حضرتت پس فرمودد، عرضه ااشیاءء همۀ بر ااذذنن مشهد ددرر رراا ااوو آآفرید رراا) 
به تسلیم اازز اابلیس وو نموددند سجدهه یگانه ووااحد خدااووند بر یکی جز مالئک جمیع

وو گرددید ملعونن وو متکبر االهی کتابب ددرر ااوو ااینروو اازز وو کردد، ذذکرااستکبارر هیچ ... 
گریزیی هیچ گرفتیم. وو خلقش بهنگامم ااوو اازز رراا ذذکر عهد ما آآنکه مگر نیست شیئی

بدست که کتابی حکم اازز ااطاعت مگر نیست عالمیانن تزکیۀ براایی خدااووند حکم اازز
گشته. مرقومم بابب حضرتت

ااست قدسی حدیثی به هم اایی ااشاررهه مباررکک بیانن ااین ددرر که بفرمائید توجه
گنجی ااعرفف" یعنی لکی االخلق فخلقت ااعرفف اانن فاحببت مخفیاًً کنزااًً که:"کنت

مراا آآنکه تا آآفریدمم رراا خلق ااینروو اازز شومم، شناخته که ددااشتم ددووست پنهانن، بوددمم
).  1( بشناسند

مباررکک اامر بدیع ااثارر شأنن وو خویش ررسالت مقامم بر ااستداللل ددرر خصوصا وو 
همچونن ااوو کتابب وو ااست نموددهه اابالغغ رراا ذذکر حضرتتِِ حکم فرقانن که میفرمایند

 : )44 صص ،ااوولی نقطۀ حضرتت آآثارر اازز آآیاتت منتخباتت(  ااست، قرآآنن

قد قبل من االفرقانن فاننّّ بعداالحق، االشّّرکک کلمة علی التقولواا اایهااالمؤمنونن "یا
قبل من هواالفرقانن االکتابب هذاا ااننّّ فورربکم محمودداا، االبابب حکم االحق االی بلغکم
لهواالغنی االه رربکم ااننّّ وو لبعضه بعداالثواابب االکتابب ببعض تکفرننّّ ووال االه ااتّّقواا

...".  شهیداا شیئی بکل کانن ووهوااله

اایی مباررکک بیانن فاررسی مضمونن به ترجمۀ که شرکک رراا حق کلمۀ مؤمنین ااینست: 
بودد. کرددهه اابالغغ بشما رراا بابب حضرتتِِ حکم قبل اازز قرآآنن کتابب چونکه مگوئید
رراا ااوو کتاببِِ وو بترسید خداا اازز ااست، فرقانن همچونن ااوو کتابب ااین که بخدااووند قسم
همانا تکفیر ددیگر کتاببِِ با بهمه ااوو وو ااست نیازز بی چیز همه اازز خدااووند مکنید. 

ااست. شاهد چیز

کید با وو مگر نشدهه ااررسالل نبیی ااصوال که میفرمایند خویش ررسالتِِ بمقامم بیشتریی تأ
 نبی من ااررسلنا ما  : "وو)45 (صص ااند گرفته ااوو اازز رراا ذذکر عهدِِ بالعهد ااخذناهه ووقد ااال
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قدکانن االعرشش مالئکة لدیی ااالعلی االمنظر فی یومه وو ذذکرااله ااننّّ ااال یومه وو للذکر
علی بالحق مشهودداا".   االحق

وو عهد ااوو اازز آآنکه مگر رراا نبیی نفرستاددیم ااینست: وو مباررکک بیانن فاررسی مضمونن وو
ااست. آآشکارر عرشش مالئکۀ نزدد ددرر بحق ااوو یومم وو ذذکرااله وو گرفتیم، رراا ذذکر یومم

کتاببِِ که میفرمایند مسلمانانن به خویش مقامم شأنن ددرر خودد ررحمت وو فضل اازز وو
 : )47 (صص ااست االه ررسولل محمد حجتِِ کتابب چونن اایشانن حجتِِ

مصدّّقق بالحق مباررکک قداانزلناهه کتابب ... هذاا االسیناءء جبل علی رربک ندااءء "ااسمع
خاتم لمحمد حجته کمثل االذکر شأنن فی حجةااله اانن االناسس لیعلم االحق علی

عظیما".  االکتابب اامم فی ااالمر کانن قد وو االنبیین

سیناءء جبل اازز رراا رربت نداایی ااینست: بشنو مباررکک بیانن فاررسی مضمونن به ترجمۀ که
ااین گاهه ناسس تا کرددیم ناززلل حق تصدیق ددرر بحق که ااست کتابی ...  که شوند آآ
ااوو اامر وو ااست االنبیین خاتم محمد حق ددرر ااوو حجت چونن ذذکر شأنن ددرر االه حجت

ااست. عظیم االهی کالمم کتاببِِ ددرر

بدیعش اامر وو خویش شأنن ددرر ددیگر ااستداللی ددرر مسیح عیسی چونن ااعلی حضرتت
سر رراا بابی اامر ااست قبل ددیانت تکامل وو تحقق وو ثمر جدیدیی ددین هر آآنکه وو

: )47 (صص میخواانند ااسالمم ددیانت

عندااله ااالکبر وواالرضواانن االجنّّة االی فاسرعواا محمد، ددین سر عندااله هذاااالدّّین "ااننّّ
علی بایاته کنتم اانن االحق االحق شکورراا".   وو صابراا بالحق

محمد ددین ررمز ددین ااین ااینست: همانا مباررکک بیانن فاررسی مضمونن به ترجمۀ که
بر بایاتتِِ شما ااگر خدااووند نزددِِ ددرر ااکبر ررضواانن وو جنت بسویی بشتابید پس ااست،
حق هستید. شاکرین وو صابرین اازز ااوو 

ااعلی.  حضرتتِِ ااثارر ددرر نقطه وو مظهر عناووین  -  معانی2

خویش ظهوررمقدّّسس براایی بکرااتت رراا ظهوررااله وو نقطه مظهروو عنواانن ااعلی حضرتت
ااند.  برددهه بکارر
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همه بدءء وو باشد ااوولیه نقطۀ که ااست ااوولی نقطۀ به ااشاررهه نقطه بیانن ااصطالحح ددرر
اازز اازز چیز مظهر هر ددرر که ااست ااوولیه مشیت به ااشاررهه عنواانن ااین ااینروو ااووست. 

بیانن نقطۀ چونن ااصطالحاتی ااعلی حضرتت آآثارر ددرر ااینروو ااست. اازز متجلی ظهورریی
سید ددرر ااوولیه مشیت تجلی بمعنی که ااست ررفته بکارر غیرهه وو فرقانن نقطۀ وو

ااست. ااکرمم ررسولل اامین محمدِِ وو بابب علیمحمدِِ

االهی پیامبر عنصریی ووجودد به ااشاررهه ظهورر مظهر وو ااست ظهورر محل بمعنی مظهر
حق حسنایی ااسماءء صفاتتِِ بکمالل ااوو حقیقتِِ صاففِِ آآئینۀ ددرر ااوولیه مشیت که ااست

پس متجلی مظهر عنواانن نبی یا وو پیامبر لقبِِ بجایی بدیع اامر ااین آآثارر ددرر ااست. 
میروودد.     بکارر ااست پاکک ااررووااحح ااین  شأنن حقیقتِِ اازز کاملتریی بیانن که ظهورر

میشودد: قناعت بیانی ااثارر ددرر مورردد چند بذکر عناووین ااین کارربردد اازز نمونه براایی

میفرمایند:  فاررسی بیانن کتابب ااوولل ووااحد اازز پانزددهم ددرربابب ااعلی حضرتت

بعینه که بیانن، نقطۀ بظهورر بیناتت وو بآیاتت شد ظاهر عع حجة حضرتت ااینکه "ددرر
ثانی ددرر فرقانن نقطۀ وو شد ذذکر ااوولل ددرر بیانن نقطۀ ااست.  ااگرچه فرقانن نقطۀ ظهورر

صرففِِ که تجردد مقامم ددرر نقطه ااینکه آآنن سر عشر، خامس باببِِ ددرر حضرتت ظهورر وو
که تعین مقامم ددرر وو شد، ذذکر ااوولل مقامم ددرر ااست ظاهر االوهیت باسم ااست ظهوررااله
که نفس کل بر قائمیت مقامم ددرر وو شد، ذذکر ثانی مقامم ددرر ااست ااوولیه مشیت

مقامم ددرر نقطه وو شد، ذذکر عشر خامس بابب ددرر ااست عشر بظهورررراابع مخصوصص
هست".  وو بوددهه ووالتزاالل تزلل لم ااوولیت

باسم وو  ظهوررااله صرففِِ تجردد ددررمقامم "نقطه" رراا ااعلی حضرتت که میفرمائید توجه
عالم ددرر ااوولیه" وو "مشیت به ددررااشاررهه تعین عالم ددرر "نقطه" رراا  وو مینامند، االوهیت
میبرند.  بکارر قائمیت مقامم ددرر اانسانی

حضرتتِِ عنصریی ووجودد که میبینیم فاررسی بیانن کتابب اازز ددوومم ووااحد ااوولل بابب ددرر وو
اایشانن ظهورر به اایمانن به مأمنین مقامم جنت وو ااند ااوولیه مشیتِِ نفس مظهر بابب
شما اافتخارر که ددید خوااهید عنقریب آآیاتشانن: "وو وو بایشانن اایمانن عدمم نارر وو ااست
اایمانن، ااظهارر رراا شما اانفس میدهد نفع که اامرووزز وولیکن ااست، آآیاتت باین بایمانن

بر ررسید نخوااهد وو نرسیدهه ضررر هیچ وو ااید، شدهه محتجب یضرکم وو بماالینفعکم
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... میگردددد ررااجع خوددتانن بانفس میرسد وو ررسیدهه ضررر آآنچه وو من، نفس مظهر
آآیاتتِِ وو من ظهورر اازز ااعلی خلق ااین براایی اازز جنتی هیچ که خودد مقدسس بذااتتِِ قسم
نیست". من آآیاتتِِ وو بمن ااحتجاببِِ اازز ااشدّّ نارریی هیچ وو نیست، من
ااست حقیقت شجرۀۀ وو ااوولیه مشیتِِ ااعلی حضرتتِِ عنصریی ووجوددِِ  –  ددرر3
ااست.  متجلی که

آآثارر اازز ااست بهائی وو بابی االهیاتت مبنایی که ااوولیه مشیت مفهومم توصیف به اابتداا 
ددرریابیم.  بآسانی رراا ااوولیه مشیتِِ با اایشانن رراابطۀ تا پرددااززیم می بابب حضرتت

هر اازز منزهه که ااحدیت ذذااتت تقدیس وو تسبیح با رراا فاررسی بیانن کتابب ااعلی حضرتت
عالم ااوولل) وو ووااحد ااوولل (بابب نموددهه شرووعع ااست مخلوقی عرفانن وو فصل وو رربط

عرفانن که میفرمایند وو دداانسته ااوو ااوولیۀ مشیتِِ مخلوقق رراا ااددیانن سماووااتتِِ وو ممکناتت
براایی اازز حسنی ااسماءء کل وو ااست مخلوقق معرفت وورراایی نیز ااوولیه مشیت ااین ذذااتت

ااووست: 

الیق رراا سلطانی مجدِِ عز قدسس بساطط تقدیس وو ااالقدسس. تسبیح ااالمنع االه "بسم
بعلو ووالیزاالل یزلل لم وو هست، وو بوددهه خودد ذذااتتِِ کینونیتِِ بوجودد ووالیزاالل یزلل لم که

هیچ رراا ااوو ااست ... نشناخته هست وو بوددهه کلشیئی ااددررااککِِ اازز متعالی خودد ااززلیت
شناختن". بحق شیئی رراا ااوو بشناسد که نیست ممکن وو شناختن، حق شیئی

پس بیانن چهاررمم ووااحد اازز ددوومم بابب (ددرر وو اازز  ااززلل ذذااتتِِ تعالی ذذکر اازز فاررسی) 
به سپس وو میدااند ااوو مشیت کلمۀ اازز رراا کونن عالم خلقت شدنن، وو آآمدنن هرگونه
میفرمایند:  ااشاررهه پیامبراانند ووجودد که مشیت ااین تجلی محل به یعنی ظهورر مظهر

وو بوددهه یریی لن وو ینعت لن وو یوصف لن وو یدررکک لن الیزاالل وو یزلل لم ااززلل "ذذااتت
ررااجع ااوو بسویی آآنچه وو ااست، مشیت کلمۀ اازز میگردددد ناززلل ااوو اازز آآنچه وو هست،
ظهوررااتی وو شئوناتت مشیت ااین ااززبراایی کورریی هر ددرر که ااست کذلک. ااین میگردددد
مینمایند". وو نموددهه ددررکک ظهورر آآنن ااوولواالعلم که ااست

ووااحد ااوولل (بابب میفرمایند بیشتریی توضیحاتت ااوو نقش وو ااوولیه مشیتِِ باررۀۀ ددرر آآنگاهه
: ااوولل)
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بملیک رراا ااوو ااست فرموددهه خلق شیئیت، ذذکر ااوو بر میشودد ااطالقق آآنچه که " ززیراا
آآیۀ فرموددهه خلق وو ااوو، مقعدِِ علو ددرر ااوو بنفس باوو فرموددهه تجلی وو خودد، مشیت
ااوو وو آآخر، وو ااوولل ااووااست باینکه کنند یقین آآنکه تا کلشیئی، کنه ددرر رراا ااوو معرفتِِ
ااست ااوو وو عالم، وو قاددرر ااست ااوو وو ررااززقق، وو خالق ااست ااوو وو باطن، وو ظاهر ااست
مقتدرر ااست ااوو وو ممیت، وو محیی ااست ااوو وو قائم، وو قاهر ااست ااوو وو ناظر، وو سامع

رراا، کلشیئی خلق خدااووند فرموددهه بدءء باوو ... وو مرتفع وو متعالی ااست ااوو وو ممتنع، وو
حسنی ااسماءء کل ااوو براایی اازز که ااست ااوو وو رراا، کلشیئی خلق میفرماید عودد باوو وو

بوددهه متعالی وو ووصفی، وو ااسم هر اازز ااوو ذذااتتِِ کنه بوددهه مقدّّسس وو هست، وو بوددهه
االه، یظهرهه بمن یؤمن من ااوولل ااووست ... وو عالئی، وو بهائی هر اازز ااوو ساذذجج کافورر

ااوو بخلق شیئی کل خلق که ووااحد شیئی ااووست وو ظهر، بمن آآمن من ااوولل ااست ااوو وو
ظاهر ااوو بموتتِِ کلشیئی موتتِِ وو میشودد، ددااددهه ااوو برززقق کلشیئی ررززقق وو میشودد،
ظاهر ااوو ببعثِِ کلشیئی بعثِِ وو میشودد، ظاهر ااوو بحیاتتِِ کلشیئی حیاتتِِ وو میشودد،
...".  میشودد

ااوولل مشیتِِ رراابطۀ ررووشن تمثیلی ) ددررفاررسی بیانن چهاررمم ووااحد اازز ششم بابب (ددرر وو
رراا ممکناتت     حق آآنکه ددیگر وو مینامند، حق به کعبه اانتساببِِ چونن رراا ااززلل ذذااتتِِ با

آآوورردد: می پدید خویش ااوولل مشیتِِ بوسیلۀ

مشیتِِ نیست، وو نبوددهه بطونی وو ظهورریی بذااته ااوو براایی اازز ااززلل "ذذااتتِِ رراا ااوولیه ... 
خلق بنفسه رراا ااوو وو ااوو، بنفس فرموددهه خلق رراا شیئی کل آآنکه بمثل فرموددهه خلق

کعبه آآنکه مثل ااوو، سموِِ وو ااوو بعلوِِ ددااددهه بخودد نسبتِِ رراا ااوو وو باوو، رراا کل وو فرموددهه،
مکه ااست. ااختصاصص سوااءء ااوو نزدد ددرر اامکنه کل آآنکه حالل وو خوااندهه، خودد بیتِِ رراا

رراا ااوو نموددهه... وو الیسئل مظهر رراا مشیت قسم همین ااست. وو ااوو سموِِ وو علو الجل
ااست".   ااوو مشیت نفس ااوو ذذااتتِِ که ززیراا نموددهه، مایرید یحکم وو مایشاءء یفعل مظهر

آآنگاههفاررسی بیانن سومم ووااحد اازز ششم بابب (ددرر وو حرووفف "ذذااتتِِ که میفرمایند ) 
یعنی ددرر علیمحمد (سید علیمحمد هفتگانۀ حرووفف ذذااتتِِ سبع"  عصر ااین بابب)  

ظهورر مظهر ااست:  ااوولیه مشیت 
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وو بمشیت، فرموددهه اابدااعع رراا ااوو خدااووند میشودد ااوو بر شیئیت ذذکر که شیئی هر "وو
االبیانن االی ینسب ما شیئی کل اامرووزز چنانچه خودد، بنفس فرموددهه اابدااعع رراا مشیت
که شدهه خلق سبع حرووففِِ بذااتتِِ ااینها وو ااست، ااینها ددرر شیئیت ررووحح که ززیراا ااست،
باشد".  ااوولیه مشیت  مظهر

مشیت به ظهوررااله معنی توضیح ) ددررفاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز هشتم بابب (ددرر وو
سید وو محمد چونن ظهوررشش مظاهر ظهورر وو نموددهه، ااشاررهه ااست ررسل مرسل که ااوولیه
مینامند:  ااوو قدررتتِِ ظهورر وو ظهوررااله رراا االه یظهرهه من وو بابب

بر ااال نمیکند دداللت که ااست، حقیقت شجرۀۀ مراادد میشودد ذذکر ظهوررااله اازز " آآنچه
لم ااوو وو هست، وو بوددهه کتب کل منزلل وو ررسل کل مرسل که ااست شجرۀۀ ااوونن وو ااوو،
ززمانن هر ددرر که بوددهه، خلق همین میانن ددرر ااوو بطونن وو ظهورر عرشش الیزاالل وو یزلل

چنانچه ظاهر خوااسته بآنچه ااظهارر صص محمد بظهورر قرآآنن نزوولل حین فرموددهه. 
ددرر وو فرموددهه، خودد قدررتت ااظهارر بیانن بنقطۀ بیانن نزوولل حین وو فرموددهه، خودد قدررتت
لما یشاءء بما یشاءء کیف فرمودد، خوااهد خودد ددین ااثباتتِِ باوو االه یظهرهه من ظهورر نزدد
...".  یشاءء

ااززفاررسی بیانن نهم ووااحد اازز ششم بابب (ددرر وو که خوبب ماددرریی وو نیک پدرریی ) 
مظهر ددرر جهانن ااین ددرر ااوولیه مشیت آآنکه وو میشنویم، آآووررددند بدنیا رراا بابب حضرتت
ووخدااووند ااوولل مشیت ااطاعتِِ چونن ظهورر مظهر ااین ااطاعت وو میکند تجلی ظهوررشش
رراا ظهورر  مظهر منیر قلب ددرر ااوولل مشیت تجلی تمثیل که ااست بیانن ااین ااست. ددرر

بینیم:  می

ااوو براایی اازز نباشد بهتر آآنن اازز که اابی هیچ وو خودد ملک ددرر میفرماید نظر "خدااووند
ااختیارر ااوو براایی اازز خدااووند نباشد بهتر آآنن اازز هیچ که اامی هم وو میفرماید، ااختیارر

ززیراا میفرماید اامکانن ددرر آآنچه وو ااقتراانن، وو ذذِِکر اازز ااست متعالی ااززلل ذذااتتِِ که ... 
که مشیت، کینونیت ااست ااوو وو بذااتها، نه بظهوررها ااست ااوولیه مشیتِِ ظهورر ممکن

ااوو براایی اازز عز. هرکس وو جل ااززلل محبوبب وو عز، وو جل االه ااال نمیشودد ددیدهه ااوو ددرر

107



                           مروورریی بر عناووین وو مقامم حضرتت نقطۀ ااوولی13سفینة عرفانن ددفتر 

بداانکه ... وو بداانن االه لدوونن نیست ااوو براایی اازز هرکس وو ااست، خداا براایی اازز ااست
هست".   االه محبة نفس ااوو محبتِِ وو هست، االه طاعة نفس ااوو طاعتِِ

تجلی که ) میفرمایندفاررسی بیانن سومم ووااحد اازز یاززددهم بابب (ددرر ااعلی رربب حضرتت
یک االه یظهرهه من وو ااکرمم ررسولل وو اایشانن ددرر ااوولل مشیت یعنی حقیقت نقطۀ

ااست: ووااحدهه حقیقت

ااست ااوو حقیقت. وو بنقطۀ آآنن ااررووااحح وو میگردددد، متکونن بنقطه لفظیه حرووفف "کل
صص، االسبع حرووفف ذذااتتِِ بیانن ددرر وو آآله، وو علیه االه صلی االه ررسولل محمد فرقانن ددرر
...".             رربانیه کینونیت وو االهیه حقیقت آآنن االه یظهرهه من ظهورر ددرر وو

"حقیقت چونن ظهورر مظاهر حقیقت با نیز مشیت" رراا "شجرۀۀ عنواانن ااعلی حضرتت
):  فاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز ااوولل میگیرند(بابب محمدیه" مطابق

خودد بلسانن باشد محمدیه حقیقت که مشیت شجرۀۀ اازز رراا قرآآنن فرمودد ناززلل "خدااووند
".   حضرتت

اازز ددوومم بابب ددرر وو میفرمایند یادد شجرهه بعنواانن خویش ظهورر نفس اازز آآثارر غالب ددرر وو
ااست قرآآنن منزلل که حقیقت شجرۀۀ ظهورر رراا خودد ظهورر فاررسی بیانن ددوومم ووااحد
میفرمایند:  عرضه

شجرۀۀ آآنکه حالل وو هستیم، قرآآنن آآیاتت وو باله مؤمن ما که اامرووزز میگویند "کل
قسم ووحدهه.  ااین یکنفس با ااست ساکن جبل ااین ددرر بوددهه قرآآنن منزلل که حقیقت

مرتفع".  ها حجب وو میگردددد منکشف حقایقها حقیقت شمس ظهورر ددرر

اایاتت نزوولل که میفرمایند ) بصرااحتفاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز سومم بابب (ددرر اایشانن
حالتی وو تغییر ااوو ددرر که ااززلل ذذااتتِِ اازز نه وو ااست ااوولیه ااززمشیت ظهورر مظهر بزبانن

آآشکارر آآنن قدرر آآیندهه ددرر که میفرمایند ااشاررهه خویش نزوولی آآیاتتِِ به آآنگاهه وو نیست،
گردددد: 

یزلل لم ااززلل ذذااتتِِ که ززیراا ااست، شجرهه ااین اازز مشرقه آآیاتتِِ االه آآیاةة که نیست "شبهۀ
که باشد، ااوولیه مشیتِِ که ااست اابدااعع شأنن آآیاتت وو بوددهه، ووااحد برحالتِِ الیزاالل وو
وولی نمیکنند خدااووند اایاتتِِ ددرر نظر اامرووزز ووحدهه.  ااگرچه االه ااال نمیشودد ددیدهه ااوو ددرر
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تمامم ذذهبی مثقالل هزاارر بیانهایی وو نموددهه ذذِِکر علو باعلی رراا اایاتت همین عنقریب
قرآآنن همین چنانچه دداانسته، االه االی منسوببِِ رراا خودد وو کرددهه، اافتخارر بآنن وو نموددهه

...".   بنویسد، رراا ااوو ااصل که نرسید بهم کسی شد ناززلل سالل سه وو بیست ددرر که

االوهیت مظهر عرفانن براایی که میفرمایند فاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز هشتم بابب ددرر وو
عصریی:  هر ددرر ااووست ظهورر شجرۀۀ طریق اازز ااوولیه مشیت عرفانن ما ررااهه تنها

ااوولیه مشیت که ااوو ظهورر شجرۀۀ اازز ااال االوهیت، بمظهر شویی عاررفف نمیتواانی "وو
ززیراا ممکن اامکانن ددرر ااین غیر که ززیراا باشد، ووجودد ثمرۀۀ ااست ااین که نیست... 

ااال نکند مالحظه شیئی هیچ ددرر وو بدااند، ااوولیه بمشیت قائم رراا کلشیئی که کلشیئی،
که ااینست مراادد ... نه شدهه، ظهورر متحمل که شیئی آآنن شیئیت بقدرر رراا، ظهوررااله

ذذکرهه عز ااوو وو ااست، ممتنع ااین که ززیراا کنی، مشاهدهه رراا االه ذذااتت شیئی هر ددرر
شیئی فوقق یا شیئی بعدِِ یا باشد، شیئی با یا باشد؛ شیئی ددرر ااینکه اازز ااست متعالی
ااوو وو ااست، ااوو بمشیت ااست متحقق باوو شیئیت آآنچه باشد.  وو شیئی ددوونن یا باشد،
االه ظل ددرر ااوو وو بوددهه، ااوو ظل ددرر ااسماءء کل الیزاالل وو یزلل لم وو ااست، قائم بنفسها
ااال نیست ظاهر شیئی هیچ ددرر که ااست، بیانن نقطۀ مقامم مشیت مقامم ااست. وو مستقر
ااوو".   ظهورر شئونن اازز شأنی

وو ااست، ااکرمم ررسولل حضرتتِِ ظهورر چونن بعینه ااعلی حضرتتِِ  -  ظهورر4
لل وو حسنی، ااسماءء کل با ااست االه ظهورر خصوصاًً ر وو ااوور وو آآخن وو ظاهباط
ااووست.

میکنیم، ززیاررتت رراا اامرااله مباددیی ررووحانی حقیقتِِ ااین ااعلی حضرتتِِ متعدددِِ آآثارر ددرر
حقیقت. یک اازز  متجلی وو حقیقتند، یک اازز منبعث همه االهی ظهورر مظاهر که

حسنی ااسماءء کل با ظهوررااله خصوصاًً وو محمد ظهورر چونن رراا خویش ظهورر اایشانن
لل که میخواانند ر وو ااوور وو آآخن وو ظاهاایشانند. باط

میفرمایند:  چنین فاررسی بیانن ااوولل ووااحد اازز ددوومم بابب ددرر
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اایشانن وو شد، بدنیا ااوو نفس مظاهر وو صص، محمد ررجوعع اانکه بابب ااین "ملخص
بوحداانیت ااقراارر وو شدند، حاضر قیامت یومم ددرر االه یدیی بین که بوددند عباددیی ااوولل
بعینه همانن بیانن نقطۀ ظهورر ... ااگرچه ررسانیدند بکل رراا ااوو باببِِ آآیاتتِِ نموددهه، ااوو

ظل ددرر ااسماءء کل بظهوررااله شد ظاهر چونن لکن آآنن. وو ررجع ددرر ااست محمد ظهورر
باطن".  وو ظاهر وو آآخر وو ااوولل ااست ااوو که ززیراا هستند، االه علی مستدلل ااوو

میفرمایند: ااند بوددهه اایشانن ااوولیۀ مؤمنانن که حی حرووفف نقش وو مقامم بیانن ددرر وو

کورر ااین ددرر رراا اایشانن ااسماءء خدااووند گردداانیدهه مخصوصص حسنی ااسماءء براایی اازز "وو
وو حی، بحرووفف حق عرشش نزددِِ الیزاالل وو یزلل لم که ااند بوددهه اانواارریی اایشانن ... 
ظهورریی هر ددرر وو بوددهه، خلق نزدد مذکورر باسمی ظهورریی هر ددرر هستند، وو بوددهه ساجد
هداایت بوددهه اایشانن براایی اازز جسدیه ااسماءء تغییر ددرر وو شدهه ااینها بهداایت کل ... 
االه". ااال نمیشودد ددیدهه ااسماءء ااین اافئدۀۀ

(موعودد حجة حضرتتِِ ظهورر مقامم فاررسی بیانن ااوولل ووااحد اازز پانزددهم بابب ددرر وو
میفرمایند:  مرتبط هم با چنین رراا فرقانن وو بیانن نقطۀ شیعیانن) وو

بعینه که بیانن نقطۀ بظهورر بیناتت وو بآیاتت شد ظاهر عع حجة حضرتت ااینکه "ددرر
ااست".  فرقانن نقطۀ ظهورر

صرااطط معانی تفسیر ضمن ددرر فاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز ددووااززددهم بابب ددرر وو
ااست:  بیانی شجرۀۀ همانن محمدیی شجرۀۀ که میفرمایند

میفرماید". ببیانن تکلم نمودد تکلم رراا قرآآنن که شجرۀۀ همانن "اامرووزز

ظهورر ااین ااشرفیت وو یگانگی به ااشاررهه فاررسی بیانن سومم ووااحد اازز هشتم بابب ددرر وو
میفرمایند:  فرقانن نقطۀ ظهورر بر

ااوو قرآآنیه مراایایی کل ددرر بل ااشرفف، بنحو ااست فرقانن نقطۀ ظهورر بعینه بیانن "نقطۀ
ااست نورر علوِِ اازز وو شدهه محتجب که ااست ظهورر علوِِ اازز وولی ااست، ظاهر که ااست
ماندهه".   مخفی که

میفرمایند:  باررهه همین ددرر فاررسی بیانن چهاررمم ووااحد اازز هفتم بابب ددرر وو
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ااال بیند نه کند نظر ااوو ااوواامر وو بیانن نقطۀ ددرر کسی ااگر اامرووزز که ااست ااین "ثمرهه
بیند نه االه یظهرهه من ددرر همچنین وو باشد، ااوو ااوواامر وو فرقانن نقطۀ که رراا بدءء نفس
رراا".      بیانن نقطۀ ااال

ددرر همه االه لقاءء وو ساعت وو جنت وو نارر وو میزاانن وو صرااطط وو  -  قیامت5
مییابند. معنی اایشانن مقامم وو ااعلی حضرتت ظهورر با رراابطه

قرآآنن ددرر خصوصاٌٌ االه، لقاءء وو میزاانن وو صرااطط وو ررستاخیز یومم وو قیامت مضامین
وو مسیحی وو یهوددیی مؤمنین نوشتارر ددرر همچنین وو اانجیل ددرر حدووددیی تا وو مجید،
ااین اازز عمومی ااستنباطط آآثارر ااین تمثیلی ززبانن بدلیل وولی گشته، ذذکر فرااوواانن مسلمانن
ااثارر ااین برررسی اامکانن مختصر مقالۀ ااین ددرر که ااست بوددهه خطا ااکثرااٌٌ مضامین

با رراابطه ددرر مضامین ااززین جدید مفاهیمی وو بدیع تعبیرااتی ااعلی نیست. حضرتت
ااست قبل مقدسۀ کتب غامض مسائل حل کلید که ااند فرموددهه بیانن خویش ظهورر
میکنیم: قناعت مثالی چند بذکر که

حقیقی معنی بیانن ددرر فاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز هفتم بابب ددرر ااعلی حضرتت  
میفرمایند:  چنین خویش ظهورر وو مقامم با رراابطه ددرر قیامت

ملخص وو ااست، حقیقت شجرۀۀ ظهورر یومم قیامت یومم اازز مراادد آآنکه بابب ااین " 
موهوماٌٌ همه باشد.  بلکه فهمیدهه رراا قیامت یومم شیعه اازز ااحدیی که نمیشودد مشاهدهه
ااهل عرفف عند وو عندااله آآنچه نداارردد.  وو حقیقت عندااله که نموددهه توهم رراا اامریی

هر ددرر حقیقت شجرۀۀ ظهورر ووقت اازز که ااینست ااست قیامت یومم اازز مقصودد حقیقت
شجرۀۀ ظهورر حین ... اازز ااست.  مثال قیامت یومم آآنن غرووبب حین االی ااسم بهر ززمانن
فرموددهه، ووعدهه خدااووند قرآآنن ددرر که هست صص االه ررسولل قیامت مایغربب االی بیانن
هزاارر سنۀ ااالوولی جماددیی پنجم شب اازز ددقیقه یاززددهه وو ساعت ددوو اازز بعد آآنن ااوولل که
قیامت یومم ااوولل میشودد بعثت هفتادد وو ددوویست وو هزاارر سنۀ که شصت وو ددوویست وو

ااسالمم ثمرۀۀ ااخذ ... وو ااست، قرآآنن قیامت حقیقت  شجرۀۀ غرووبب االی بودد.  وو قرآآنن
بحبوحۀ ددرر بخشیدهه برعکس ثمرهه که حالل باوو.  وو تصدیق وو باوو اایمانن ااال نیست
جبل ددرر حق بغیر رراا ااوو وو میکنند ااسالمم ااظهارر باوو بنسبت کل وو شدهه ظاهر ااسالمم
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ددااددهه، قیامت بیومم ووعدهه رراا کل خدااووند قرآآنن ددرر آآنکه حالل میکنند.  وو ساکن ماکو
حقیقت شجرۀۀ بر عرضض که میشوند خداا بر عرضض کل که ااست یومی آآنن که ززیراا

ااقدسس بذااتتِِ عرضض که باشد. ززیراا ااوو لقاءء که میگرددند فائز االه بلقاءء کل وو  باشد،
وو متصورر ااوو لقایی وو نیست، ممکن ررااجع ااست ممکن لقا وو عرضض ددرر آآنچه نه.  
قیامت یومم که کسی که ددااددهه قراارر خودد بیت رراا طین خدااووند ااست.  وو ااوولیه بشجرۀۀ
مستبعد ااوو بلقایی ااوو لقایی اازز وو ااوو بعرضض ااقراارر اازز میشودد حقیقت شجرۀۀ بر عرضض

نگشته". 

شجرۀۀ ظهورر وو قیامت یومم معنی ددرر فاررسی بیانن هشتم ووااحد اازز نهم بابب ددرر وو
ظهوررااله که تفاووتت ااین با ررووززها سایر چونن ااست ررووززیی ظاهرااًً ااینکه وو  حقیقت،

میفرمایند:  چنین شدهه ووااقع آآنن ددرر

که ووقتی بسا غارربب. چه وو میگردددد طالع شمس اامرووزز، مثل ااست یومی قیامت "یومم
نمیشوند. مطلع آآنن ااهل خودد میشودد برپا قیامت که ااررضی آآنن ددرر میشودد برپا قیامت
اازز تصدیق بشنوند ااگر چونکه مثل بایشانن جهت ااین نمیکنند.  ظهورر نمیگویند. 
قیامت ظهورر نفرموددند مؤمنین بغیر شد متحمل نتواانستند که چونن صص االه ررسولل
اانا االه ال االه اانا ااننی ااوو نطق یزلل لم که عظیم. شجرۀۀ بسیارر ااست یومی آآنن رراا. وو
وو خودد، مثل ااست نفسی آآنن که میکنند گمانن محتجبین کل میشودد. وو ظاهر بوددهه
صدقق ااوو قبل ددررظهورر باوو مؤمنین باددنی ماالنهایه االی ااوو ملک ددرر که مؤمن ااسم

وو بینند، نمی ندااررند اافئدهه ااعین چونن که ااست ... ااین مینمایند، منع ااوو اازز میشودد
سوززند. اازز تا نموددهه طواافف حقیقت مصباحح حولل ددرر پروواانه مثل که ددااررند که آآنها
کل مثل ااست یومی ووااال گفته، یومی هر اازز ااعظم رراا قیامت یومم که ااست جهت ااین
ااست".     ظاهر آآنن ددرر ظهوررااله آآنکه ااال اایامم،

به ززمانی هر ددرر رراا صرااطط اازز مراادد فاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز ددووااززددهم بابب ددرر وو
میفرمایند:  تفسیر ااست مباررکشانن اامر وو خودد ظهورر یومم آآنن ددرر که ااوو اامر وو ظهوررااله

صرااطط بر بوددهه مستقر هرکس بوددهه، ااوو اامر وو ظهوررااله ززمانی هر ددرر صرااطط اازز "مراادد
رااطط".  ددوونن بر ااال وو بوددهه، حقص
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آآثارر ددرر صرااطط اازز که غامضی وو گوناگونن تعارریف تفسیر ددرر بابب همین ددرر ددرر وو
میفرمایند:  آآمدهه ااسالمی

اازز آآووررددهه باوو اایمانن که ااشخاصی براایی اازز که بودد بیانن نقطۀ ظهورر مثل صرااطط مثل "وو
بر ممرین تر. وو ااجلی قابلیاتت ااررضض وو مقبوالتت سماءء اازز بل ااووسع، ااررضض وو سموااتت

وو بلی گفتند ااستماعع نزدد ددرر بوددهه. بعضی بدررجاتت باشد بیانن آآیاتت که صرااطط ااین
اایشانن رربب من تنزیل فیه رریب ال عندااله من هواالحق هذاا رربنا ااین اازز االعالمین. 

بر بنظر کلماتت ااستماعع بدوونن بعضی ووصل. وو بنفس ووصل اازز ااقربب گذشته صرااطط
بعضی آآنن.  وو بنونن کن کافف اازز ااقربب گذشته صرااطط اازز اایشانن وو آآووررددهه، اایمانن ااوو

صرااطط بر نموددهه. اایشانن تأمل االشیئی ااسم علیه مایطلق بقدرر وو شنیدهه رراا االه اایاتت
چه ماندهه حیراانن مثل ددیگر قیامت االی میمانند صرااطط بر که ااشخاصی بسا ... 
وو ااآلنن االی ماندهه قافف کتابب صرااطط بر که االف کتابب حرووفف ددوونن براایی اازز ... 
حجیت اازز میتواانند نه که ززیراا صرااطط، ااست سیف اازز ااحد وو شعر اازز ااددقق مؤمنین
بحق ااقراارر خودد نفوسس بعد اازز نه وو نمایند، بمثل ااتیانن نه وو ررووند، بیروونن قبل آآیاتت
میفرماید".    ببیانن تکلم نمودد تکلم رراا قرآآنن که شجرۀۀ همانن اامرووزز ... وو کنند،

بر که آآنانن عاقبت باررۀۀ ددرر بحث ضمن فاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز ااوولل بابب ددرر وو
اایشانن گشتند محروومم االه ررسولل عرفانن اازز وو میگرفتند خرددهه ااسالمم ددوورر ددرر االه اایاتت
میفرمایند:  لقاءءااله رراا خودد لقایی

بیانن اایاتت ددرر نظر اانصافف بطورر که نیست عبد براایی اازز اانفع عملی هیچ اامرووزز "وو
که مظهریی لقاءء اازز آآنکه تا نماید، مشاهدهه یقین بعین رراا حق حقیتِِ که نموددهه،
کل که ززیراا نماند، محتجب هست ررضاءءااله ااوو ررضایی وو هست لقاءءااله ااوو لقایی
فوزز که خودد ووجودد بثمرۀۀ که که ااینست کل عز ... وو همین براایی اازز ااند شدهه خلق

برسند".    ااست ااوو بآیاتتِِ اایمانن وو بلقاءءااله

الززمم شرطط وو االه لقاءء حقیقت باررۀۀ ددرر فاررسی بیانن سومم ووااحد اازز هفتم بابب ددرر وو
میفرمایند:  قرآآنن ددرر لقاءء ااین براایی

بوددهه، یریی لن وو یوحد لن وو ینعت لن وو یوصف لن وو یدررکک لن بذااته ااززلل "ذذااتت
ددیدهه وو کرددهه مجد وو کرددهه نعت وو کرددهه ووصف وو کرددهه ااددررااکک باوو کل ااگرچه
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ااووااست، بظهورر ظاهر لقاءء ذذکر شدهه ااوو لقاءء ذذکر سماوویه کتب ددرر که آآنچه میشودد. وو
االه لقاءء ذذکر قرآآنن ددرر آآنچه هست. وو وو بوددهه ااوولیه مشیتِِ که حقیقت نقطۀ مراادد که
...".       هست وو بوددهه صص االه ررسولل لقاءء مراادد ااوولیه بحقیقت شدهه رربب لقاءء وو

رراا جهنم عذاابب بزررگترین ااعلی حضرتت فاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز چهاررمم بابب ددرر
مینمایند:  توصیف بخدااووند اایمانن رراا بهشت لذااتت باالترین وو خدااووند اازز ددوورریی

اازز ااعظم جنتی هیچ وو نیست، باوو اایمانن وو االه عن ااحتجابب اازز ااعظم عذاابی "هیچ
ددرر بقایی رراا االف حرووفف نمیبخشد ثمر ... چنانچه نیست ااوو آآیاتت وو بخدااووند اایمانن
بیانن".   نزوولل اازز بعد رراا قرآآنن حرووفف وو قرآآنن، نزوولل اازز بعد االف

رراا (حرووفف اانجیل پیروواانن ااعلی حضرتت بیانن ااین ددرر که میفرمایند، اانذاارر االف) 
پند رراا قرآآنن پیروواانن بهمچنین وو بخشد، نمی ثمریی آآنانراا اانجیل قراانن آآمدنن اازز پس

ندااررند. قرآآنن ددرر ثمریی بیانن نزوولل اازز پس که میدهند

میفرمایند:  لقاءءااله معنی  ددرر)22 (صص فاررسی سبعۀ ددالئل کتابب ددرر وو

که ززیراا نیست ااززلل ذذااتتِِ لقاءء مراادد وو ااند، شدهه خلق لقاءءااله براایی اازز کل "بداانکه
ااوو بر مدلل که ااست حقیقت مظهر لقاءء مراادد بلکه خلق، حق ددرر بوددهه ممتنع ااوونن
ااوو".    اازز ناطق وو بوددهه

هر وو قرآآنن وو ااست مقدّّسس حق ببیانن مقدّّسی ااررضض هر وو کعبه  -  خانۀ6
ااعلی حضرتت ووااقعی کعبۀ ااست. اامرووزز معظم حق ببیانن مقدّّسی کتاببِِ
ااست.   االهی کتاببِِ ااوو کالمم وو ااست

ااقراارر که میفرمایند سؤاالل خلق اازز آآشکارراا ااوولی نقطۀ حضرتتِِ ززبانن اازز االه مشیت
بدلیل خلق میانن ددرر اائمه به تقربب وو کعبه ززیاررتتِِ وو قرآآنن به اایمانن وو محمد بنبوتتِِ
میکنند.  ااستیحاشش جدیدشانن ظهورر ااین اازز رروو چه اازز پس ااست، من بیانن

میکنیم:  ززیاررتت چنین فاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز ااوولل باببِِ ددرر رراا بیانن ااین

مؤمنین کل ااست؟ کی کتابب قرآآنن آآیا که خودد لسانن بلسانن فرمودد سؤاالل "خدااووند
وو فرقانن میانن ددرر فرقی آآیا که شد کرددهه سؤاالل هست. بعد االه کتابب که گفتند باوو
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ااال یتذکر ما وو رربنا عندِِ من کل الووااله، گفتند ااوولوااااالفئدهه میشودد؟ ددیدهه بیانن
بعد محمد بلسانن من کالمم بودد ااوونن که فرمودد ناززلل عالم خدااووندِِ ااوولوااااالبصارر. 

هرکس وو االه، بابب االسبع حرووففِِ ذذااتتِِ بلسانن من کالمم ااست ااین وو صص، االه ررسولل
باشد ثابت خودد اایمانن ددرر بخوااهد ااگر نیست ااوو براایی اازز مفریی آآووررددهه اایمانن باوونن
ااوو ااعمالل وو ااوو کینونت شد خوااهد باطل ااال وو آآیاتت، باین آآوورردد اایمانن آآنکه ااال

بائمه ... ااگر من خلق اایی فرمودد ناززلل بعد مذکورراا.  وو عندااله شیئا یکن لم کیومم
میجوئید من بسویی تقربب اایشانن قبورر بزیاررتتِِ آآنکه یا ااید، آآووررددهه اایمانن هدیی

محمد بنبوتت ااقراارر ااگر شدهه. وو ناززلل آآنها ااسمایی برمز قرآآنن ددرر که آآنست بوااسطۀ
کعبه حولل ددرر ااگر بوددهه.  وو من ررسولل که ااست آآنن بوااسطۀ میکنید صص االه ررسولل
وو خودد بیتِِ رراا ااوو من که ااست آآنن بوااسطۀ میکنید طواافف رراا قرآآنن ااگر خوااندهه. 
میکند ... آآنچه نفسی هر بر ااست. وو من کالمم آآنن که آآنست بوااسطۀ میدااررید معظم

محتجب آآنکه حالل فهمیدهه. وو چنین خودد نزدد چنانکه بمن ااست ااوو نسبت بوااسطۀ
هیچ که شدهه. ززیراا محتجب من بعد ظهوررااتت اازز وو کرددهه تصورر ووااقع خالفف وو شدهه
ااست شدهه خلق که اانسانی هیکل باین ااوو حکم میشودد ررااجع آآنکه مگر نیست شیئی
اامرووزز ... وو من بنبی میرسد آآنکه تا بدررجه ددررجه میشودد ررااجع هیکل آآنن وو من بامر
ااست ذذکرکعبه مثل بنفسه ذذکر ااین وو شدهه، ظاهر بنفسه که ااست من ظهورر یومم که
ووااال خودد بیتِِ که نه وو آآخریی، نه وو ااست ااوولی نه من ذذااتتِِ براایی اازز خوااندهه. 

مراا آآیاتت من قبل اازز که نفسی باین ررااجع آآنچه اامرووزز بلکه بطونی، نه وو ظهورریست
من بطونن وو بنفسه، من ظهورر ااست ... ااین میشودد بمن ررااجع شودد مینماید تالووتت

ززیراا بیانن ددرر متصورر ااین اازز ااعالیی وو نیست، اامکانن ددرر ممکن ااین غیر که بذااته. 
نمیشودد". 

میفرمایند فاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز شانزددهم بابب ددرر شیواا بیانی ددرر ااعلی حضرتت
که ااست ررضواانن غرففِِ ااعلی اایشانن ززنداانن ااطاقق حقیقت، شجرۀۀ ااین ظهورر ددرر که

میخواانند:  ااناااله ااننی ذذکر اایشانن با آآنن ذذررااتتِِ

ررضواانن غُُرففِِ ااعلی اامرووزز معرووفه، حدووددِِ بال وو ااست اابواابب بال که حجرهه "ااین
ااننی ذذکر بنداایی همه آآنن ذذررااتتِِ گویا که ااست، مستقر ااوو ددرر حقیقت شجرۀۀ که ااست
حجرااتت".    کل بر میخواانند کلشیئی رربب اانا ااال االه ال ااناااله
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به مقامی هر شرففِِ که میفرمایند فاررسی بیانن چهاررمم ووااحد اازز ددووااززددهم بابب ددرر وو
که رراا مظهریی که میکنند شکوهه مرددمی اازز وو ااست، مکانی هر ددرر ظهورراامرااله شرففِِ
مرددمم همین وولی ااند، نموددهه ززنداانن ماکو جبل ددرر شدهه ووالیت وو نبوتت ااثباتت باوو

میرووند:  اائمه قبورر بزیاررتتِِ

اازز که بمقامی عیسی اامت وو میرووند، االمقدّّسس بیت به موسی اامت که بینی "می
بکعبه. ددرر آآله وو علیه االه صلی االه ررسولل اامت وو فرموددهه، مقدرر عیسی اایشانن براایی
ظاهر که جا هر ددرر هست، اامرااله شرفف ااین جوهر بلکه نیست، شرفف طین نفس
منسوبب که اائمه ااووالددِِ اازز یکی بقبورر که رراا مرددمم حدّّ ببین میگردددد. اامرووزز ظاهر شودد
بآیاتتِِ کل ددین وو ووالیت وو نبوتت ااثباتتِِ که مظهریی اازز وو میرووند، چگونه ااست باوو

اازز بعد ... وو نگشته، ساکن ماکو جبل ددرر ااال وو شدهه، محتجب میگردددد ااوو بر ناززله
وو میکنند، طواافف وو میرووند، بمکه خلق چقدرر که بینی می سنه هر بیانن نقطۀ ظهورر
ااست".   ووحدهه جبل ااین ددرر ااست کعبه ااوو بقولل کعبه که کسی آآنکه حالل

ااعلی حضرتتِِ  کالمم وو میشودد ظاهر ظهورر مظهر مشیت به االه  – مشیت7
ااست.  االه کالمم یعنی ظهورر مظهر کالمم

ااررااددۀۀ وو خوااسته اازز االهی، خوااستۀ وو ااررااددهه بمعنی االه، مشیت ااعلی حضرتتِِ بفرموددۀۀ
بیانن ددوومم ووااحد اازز نهم بابب ددرر میشودد. اایشانن شناخته عصر هر ددرر االهی ظهورر مظهر
میفرمایند: ااینباررهه ددرر فاررسی

میگردددد". ظاهر االه مشیت بیانن نقطۀ "بمشیتِِ

خدااووند که میفرمایند ااعلی حضرتت فاررسی بیانن ددوومم ووااحد اازز چهاررددهم بابب ددرر وو
هر تا میفرماید ظاهر آآنانست ااعتقاددِِ مثبتِِ که حجتی به اایی ددووررهه هر ددرر رراا مظهرشش
آآنگاهه قراارر حسابب موررددِِ مؤمنی االه کالمم ظهورر مظهر کالمم که میفرمایند گیردد.  
ااست: 

کتابب اازز ااقویی اایشانن ددین صحتِِ بر اایشانن نزددِِ حجتی هیچ بقرآآنن مؤمنه "نفوسس
که حجت بآنن فرمودد ظاهر رراا حقیقت شجرۀۀ خدااووند جهت ااین اازز وو نبوددهه، االه
االه کالمم که ااست مشیت نفس کالمم ااوونن بودد... وو ثابت بآنن مؤمنه نفوسس آآنن ددین
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ددرر کالمم وو هست، وو بوددهه ووااحد برحالتِِ الیزاالل وو یزلل لم ااززلل ذذااتتِِ که باشد. ززیراا
جهت ااین اازز االه، ااال نمیشودد ددیدهه مشیت ددرر که چونن وو ااست، اابدااعع وو خلق مقامم
االه آآیاتت که ااست جهت ااین ... اازز میگردددد، االه االی منسوببِِ کالمم ااین که ااست
میشودد". ذذکر االه کالمم وو میشودد گفته

هایاددااشت

ااین1  – مثنویی ااحاددیث کتابب ددرر فرووززاانفر االزمانن بدیع ااستادد رراا قدسی حدیث  
هجریی1370 کبیر، اامیر اانتشاررااتت مؤسسۀ (طهراانن، به29 صص شمسی،   ااستنادد  
آآووررددهه.   شدهه ذذکر ررااززیی) بصوررتت االدین نجم االسائرین مناررااتت کتابب

اافنانی معین ددکتر تحقیق اازز حدیث ااین پیراامونن مختصریی توضیحاتت براایی
)162 صص چهاررمم، ددفتر عرفانن سفینۀ کنز، کنت حدیث وو لوحح باررۀۀ ددرر (مالحظاتی

متن ددرر تغییرااتی با رراا حدیث ااین ذذکر ترین میکنیم.  قدیمی ااستفاددهه باررهه ااین ددرر
قدسی ددید. ااحاددیث میتواانن اانصارریی عبدااله خوااجه ااثر االصوفیه طبقاتت کتابب ددرر
نقل آآنانراا ااکرمم ررسولل که هستند االهی کالمم میباشند حدیث صد حدوودد تقریباًً که

شدهه رروواایت ووحی بلکه نیستند شدهه تالووتت ووحی یعنی نیامدهه، قرآآنن ددرر وولی کرددهه
خدااووند اازز معرااجج شب ددرر ااکرمم ررسولل رراا ااحاددیث ااین حجر اابن ااعتقادد هستند. به

ااست.   فرموددهه رروواایت

ااسنادد نظر ااست. اازز منفصل آآحادد نمونۀ اازز قدسی ااحاددیث ددیگر چونن حدیث ااین
یا وو سه ددوو، یک، آآنراا مسلمین ااوولل نسل سه اازز یعنی  ااست آآحادد اازز تقسیمی بر بنا

ااند. بوددهه محدوودد آآنن ررااوویانن تعداادد نیز بعد نسلهایی ددرر وو ااند کرددهه رروواایت نفر چهارر
الااقل یعنی ااست، مقطوعع یا وو منفصل ااززااحاددیث ددیگریی بندیی تقسیم ددرر همچنین
باشد.  مفقودد طبقه چند یا یک ررااوویی

مآخذ وو مرااجع

چاپپااالعلی ااسمه عز ااوولی نقطۀ حضرتت آآثارر اازز آآیاتت منتخباتت – 1  . 1984،
 بدیع.134 اامریی مطبوعاتت ملی مؤسسۀ
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سبعه ددالئل وو ااالسماءء قیومم اازز مباررکه، توقیعاتت اازز مستخرجاتی شامل کتابب ااین
شدهه)  مرااجعه آآنانن صفحاتت به مقاله ااین ددرر که ااست

نسخۀ2  – سوررهه111 شامل که کتابب ااین – ااالسماءء قیومم خطی   آآیاتت مطابق  
صفحه404 ددرر میباشد مجید قرآآنن ددرر یوسف سوررۀۀ گانۀ111 نامم نوشته   شدهه. 
نشدهه. ذذکر نسخه ااین ددرر کاتب

به مشتمل که رراا فاررسی بیانن تمامم کتابب ااین–  فاررسی بیانن کتابب خطی  – نسخۀ3
آآووررددهه.  بتحریر   صفحه328 ددرر ااست ووااحد نه وو بابب ددهه
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