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ووجودد شناسی ددرر مفاووضاتت 
حضرتت عبداالبهاءء

نبیلی ناصر
 مقدمه

ددیربازز اازز چیستی وو هستی اازز ااییآآمیزهه بعنواانن موجودد معنایی وو ووجودد وو هستی مفهومم
تفکّّر، مختلف هاییحوززهه ددرر متفکّّرین ااندیشه کانونن ددرر وو ااندیشمنداانن توجه مورردد
فالسفه اازز برخی که آآنجا تا ااست بوددهه کالمم وو عرفانن وو فلسفه االخصوصص علی

بسویی رراا اانسانن عرفا وو اانددداانسته موجودد ددیگر برخی وو ووجودد رراا فلسفه موضوعع
وو ااندخوااندهه ااست، نعت وو صفت هر اازز مقدّّسس وو ماهیت اازز منزهه که حقیقی ووجودد

ووحی رراا ااستداللل ااصلی مبدأأ کالمم ووااهل ااندنهاددهه نامم نشانن وو نامم بی یارر رراا ااوو
ااند.ددااددهه قراارر صاددررگرددیدهه، االوجودد ووااجب اازز که آآنچه وو االه کالمم وو آآسمانی
ددرر بیشتر آآمد، خوااهد آآیندهه سطورر ددرر که مفهومی به شناسی،ووجودد هرچند
علم حوززۀۀ ددرر ااما ااست، بوددهه نظر مورردد وو مطرحح کالمم، وو عرفانن وو فلسفه هاییحوززهه
پی ددرر هنرمند هم هنر عرصۀ ددرر وو بوددهه ووجودد ااسراارر جستجویی ددرر عالم نیز

حقیقی ووجودد وو مطلق ززیبائی وو قدمم جمالل آآنها سرمنشأ که هستی ززیبائیهایی
باشد.                                                 می ااست،

محرکک وو اانسانی ااندیشۀ ووااساسس پایه ووجوددشناسی که گفت میتواانن بنابرااین
معاررفف که هرچند وو ااست ااندیشه وو تفکّّر حوززهههایی همۀ ددرر فکریی تالشهایی تمامی
نموددههااند، تقسیم ووجوددشناسی وو اانساننشناسی وو خدااشناسی بخش سه به رراا بشریی
دداارریم. کارر وو سر خاصص ووجوددیی با ما شدهه، یادد بخش سه هر ددرر که گفت باید ااما
ددرر وو االوجودد الززمم با اانساننشناسی ددرر وو االوجودد ووااجب با خدااشناسی ددرر

ممکن معنایی به هم وو حقیقی ووجودد مفهومم به هم کلّّی ووجودد با ووجوددشناسی
مطالعه وو توجه کانونن ددرر ووجودد هم بازز ااینجا ددرر بنابرااین وو هستیم ررووبروو االوجودد

ااست.                                 
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بخش ددوو به رراا فلسفه موضوعع فلسفی، تأمالتت حوززۀۀ ددرر ددیگریی تقسیمبندیی ددرر
تقسیمبندیی ااین که گفت باید نموددههااند. ااما تقسیم شناختشناسی وو هستیشناسی

دداارراا ووجودد حقیقت سنجش ددرر آآنن نقش وو معرفتشناسی که ااست ااهمیتی بخاطر
هستی اازز جزئی اانسانن، ذذهن وو ررووحح یعنی شناسائی، منشأ که آآنجا اازز ااال وو باشدمی
معطوفف شناسیهستی به هم شناسیشناخت بنابرااین ااست، ووجودد اازز نوعی وو بوددهه
آآنست.                                     اازز جزئی وو گرددددمی مربوطط وو

ترینقدیمی ااما دداارردد ددیرینه بس ااییسابقه شد، ذذکر که مفهومی به شناسی ووجودد
ددررباررۀۀ مرتّّب وو مشخّّص وو ررووشن هایینظریه قالب ددرر وو مدوونن بصوررتت که نظریاتی
سدهههایی ددرر یونانن فالسفۀ جانب اازز گرددیدههااند، اارراائه آآنن به مربوطط ااحکامم وو ووجودد
بوددند، خویش اازز قبل کهن تمدّّنهایی میرااثثدداارراانن که بوددههااند. اایشانن میالدد  اازز قبل

تمدّّنهایی با فکریی ستد وو دداادد با وو بشریی میرااثث ااین اازز بهرههگیریی با تواانستند
ااین ددرر وو بیفزاایند ززیاددیی بسیارر میزاانن به ددستآآووررددها ااین غنایی بر خودد همزمانن

براایی وو نمایند اایجادد رراا عمیق وو شگرفف تحولی هستی، ددررباررۀۀ ااندیشه وو تفکّّر سیر
یاددگارر به رراا ماندگارریی وو عظیم معنویی ثرووتت آآتیه ووااعصارر قروونن طی ددرر آآیندگانن

بگذااررند.                                                                          

ددرر ووجوددشناسی ززمینۀ ددرر عقیدتی مختلف نحلههایی که گفت میتواانن بدررستی
وو تنوعع به وو ددااررند باستانن یونانن حکمایی حکمت ددرر رریشه همه تارریخ طولل

نظریاتت وو وواابسته ززمینه ااین ددرر آآنانن مختلف آآررااءء گوناگونی گوناگونن وواامدااررند. 
که آآنجا چه ووجودد منشأ همچونن مسائلی با ااررتباطط ددرر وو باررهه ااین ددرر یونانن حکمایی
چه وو اانددداانسته ووجودد مبدأأ رراا خاکک وو بادد وو آآتش وو آآبب اارربعه عناصر اازز هریک
همچنین وو ااندنموددهه تلقی هستی عالم پیداایش موجب رراا نواا وو عددد حتّّی که آآنجا
وو تعریف هر اازز مستغنی وو اابدیی وو ااززلی وو یکتا رراا ووجودد موجد که آآنجا چه

که آآنجا چه ووجودد مصاددیق ددررباررۀۀ اایشانن ددیدگاههایی وو ااندپندااشته توصیفی
تنها اافالطونن همچونن یا وو پندااشتهااند ااووهامم رراا ووجودد عالم سوفسطائیه همچونن
ناسوتت عالم براایی ااررسطو چونن که آآنجا یا وو دداانستهااند ووجودد مصدااقق رراا مثل عالم
عصر تا وو متواالی قروونن طی رراا جهانن ااندیشمنداانن گشتهااند، قائل رراا ووجوددیی هم

همچنین ددااددهه قراارر خویش تأثیر تحت حاضر ددررباررۀۀ فالسفه ااین نظریاتت ااست. 
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حدووثث همچونن ووجودد ااحکامم ددررباررۀۀ آآنانن آآررااءء وو ماهیت ااصالت یا وو ووجودد ااصالت
وو صوررتت کثرتت، وو ووحدتت حرکت، وو ثباتت فعل، وو قوهه معلولل، وو علّّت قدمم، وو

عمیقاًً رراا عالم متفکّّرین کنونی ززمانن حتّّی وو معاصر ددوورراانن تا وو تارریخ طولل ددرر ماددهه
ااست.     آآووررددهه ددرر خودد سلطۀ تحت

صدوورر به منجر تارریخ طولل ددرر ووجودد ددررباررۀۀ حکما گوناگونن آآررااءء حالل هر ددرر
ااحکامم عنواانن تحت رراا آآنها میتواانن که گرددیدهه آآنانن جانب اازز باررهه ااین ددرر ااحکامی
شد، برددهه نامم آآنانن اازز که رراا ااوولی فلسفه مسائل که مطلب ااین ذذکر بردد.  با نامم ووجودد
ااحکامی ااحکامم ااین به منضم وو وواابسته باید ددرر آآنها کذبب وو صدقق که دداانست.  
یی قروونن طیااست بوددهه ااندیشمنداانن ااختالفف وو بحث مورردد متمادد          

مربوطط تفکّّرااتت ااین تارریخی سیر بیانن وو ووجودد ددررباررۀۀ ااندیشهها وو آآررااءء سواابق ذذکر
حکما ااسکندرریه، حوززۀۀ فالسفۀ ررووااقیونن، نواافالطونیانن، تا باستانن یونانن فالسفۀ به
ددرر عمدههاایی بسیارر سهم که ااسالمم ظهورر اازز بعد اایراانی فالسفۀ مسیحی، متکلّّمین وو

ززمانن تا وو ووسطی قروونن اازز بعد غربب فالسفۀ تا ددااشتهااند، ووجوددشناسی مطالعاتت
مقالۀ ااین ددرر مفصل، تارریخ ااین ذذکر وو ااست متعدّّدد ررسائل نوشتن مستلزمم حاضر،
حضرتت مباررکۀ بیاناتت ذذکر مناسبت به میتواانن تنها ااینجا وو نمیگنجد مختصر

.         ددااشت مختصر وو کوتاهه ااشاررااتی نظریاتت ااین اازز بعضی به عبداالبهاءء

ااجتماعی حیاتت وو ززندگی اازز جداا وو اانتزااعی مبحثی نمیتواانن رراا ووجوددشناسی
همچنانکه اانسانی اازز یک هر ددرر تفکّّرااتت پایۀ مبحث ااین شد، یادد  دداانست. 

تفکّّر حوززهههایی ااین عمیق تأثیرااتت نمیتواانن بیترددید وو ااست ااندیشه حوززهههایی
طولل ددرر بشر ااجتماعی حیاتت ددرر رراا هنر وو علم وو کالمم وو فلسفه وو عرفانن همچونن
ناددیدهه حاضر ززمانن وو معاصر ددوورراانن وو ااخیر قروونن ددرر علیاالخصوصص وو تارریخ

تأثیرااتی مفهومم وو ووجودد به مکاتب ااین اازز یک هر نگاهه اازز ناشی که اانگاشت.  
همچونن ااگزیستانسیالیسم نظریۀ طرفداارراانن بیستم قرنن ددرر مثالل ااست.  بعنواانن هستی
ترددید قابل غربب جامعۀ حیاتت ددرر ااوو نظریاتت بزررگگ تأثیرااتت که ساررتر پل ژژاانن

ااما ااست، ااصالت دداارراایی آآنها ماهیت ااشیاءء همۀ ددرر هرچند که بوددند معتقد نیست،
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شکل رراا ااوو ماهیت وو دداارردد ااصالت که ااست ااوو هستی وو ووجودد ااین اانسانن مورردد ددرر
میبخشد.           ظهورریی تقررر ااوو به که ااست اانسانن ووجودد ااین وو میددهد

مطالعۀ مستلزمم ااگزیستانسیالیسم مکتب ددررباررۀۀ مطالعه که میگردددد مالحظه بنابرااین
ددیگر، مثالل آآنهاست.  بعنواانن مناسباتت وو ماهیت وو ووجودد ددررباررۀۀ مکتب ااین ددیدگاهه
جواامع ااجتماعی حیاتت ددرر عمیقی تأثیرااتت چه هگل فلسفۀ که میدداانیم همه

که میدداانیم همه نیز وو گذااشت برجایی میالددیی بیستم وو نوززددهم قروونن اانسانی
وو ووجودد به بزررگگ فیلسوفف ااین که بودد خاصی توجه اازز منبعث فلسفه، ااین وویژگی
ددااشت.  بنابرااین هستی عرصه ددرر حرکت وو صیرووررتت علیاالخصوصص وو آآنن معنایی

تأثیرااتت وولی آآید، فلسفی» بنظر «مجردد وو اانتزااعی مبحثی که هرچند ووجوددشناسی
وو ااست اانکارر قابل غیر بشر ااجتماعی حیاتت ددرر ووجودد ددررباررۀۀ مطالعاتت نتایج عمیق

نمودد.      اانکارر وو اانگاشت ناددیدهه رراا منفی وو مثبت تأثیرااتت ااین نمیتواانن

توصیفاتی وو موجودد وو هستی وو ووجودد کلماتت با متعدّّددیی مواارردد ددرر مباررکه آآثارر ددرر
چنین ااینباررهه ددرر اابهٰى جمالل اازز مناجاتی ددرر جمله شویم.  اازز می ررووبروو آآنانن ددررباررۀۀ

وو موجودد وو بخشید هستی رراا ووجودد "جوددتت میخواانیم هفت ددرر آآنکه یا نمودد" 
نخوااهد" وو ززندگی وو نکند قبولل هستی "عشق مینمائیم ززیاررتت رراا بیانن ااین ووااددیی
که میخواانیم رراا مباررکک بیانن ااین فاررسی مکنونه مباررکۀ کلماتت ددرر آآنن کنارر ددرر

اازز ددیگر بیانی ددرر آآیی" وو ااندرر ااگر هستی  ساحت ااست ساحتی "خوشش میفرمایند
ااست نمایشی "ددنیا مینمائیم مالحظه چنین آآنن شأنن وو ددنیا ددررباررۀۀ حضرتت آآنن

وو هستی بصوررتت ااست نیستی وو بیحقیقت آآنن اازز مناجاتی ددرر همچنین آآررااسته" 
میخواانیم چنین حدووثث، وو قدمم یعنی ووجودد ااحکامم اازز یکی با ااررتباطط ددرر حضرتت،
میجوئیم".     رراا جدیدتت جودد وو میطلبیم  رراا قدیمت "فضل

مینماید: خطورر اانسانن ذذهن به چند سؤااالتی مباررکه بیاناتت ااین ددرر تفکر با
سبب جودد چراا وو نمودد موجودد وو بخشید هستی رراا ووجوددیی چگونه حق جودد برااستی
هستی کداامم آآنن چیست؟ آآنن بخشیدنن هستی معنایی بودد، ووجوددیی ااگر وو شد؟ ووجودد
ساحتش به باید که ااست هستی کداامم ااین وو نمینماید قبولل رراا آآنن عشق که ااست
هستی بصوررتت ااست نیستی ووااقع ددرر که ااست ووجوددیی چگونه ددیگر آآنن وو آآئیم ااندرر
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فرموددۀۀ به بنا که ووجوددیی با رراابطه ددرر جدید جودد اازز منظورر برااستی وو آآررااسته
        چیست؟ قدیمند، ددوو هر وو ااووست ذذااتت عین صفاتش االبهاءء عبد حضرتت

ااحکامم وو ووجودد مفهومم وو هستی معنایی ددرر تفکّّر مستلزمم سؤااالتت، ااین همۀ به پاسخ
هستی وو ووجودد حقیقی مفهومم ددررکک منظورر به بهائی آآثارر ددرر تعمق وو آآنن به مربوطط

ااست ررااهی ااصلیترین باررهه، ددررااین عبداالبهاءء حضرتت تبییناتت بیترددید وو میباشد
بهائی آآئین ددیدگاهه اازز هستی ررااستین معنایی به پیبرددنن جهت ددرر رراا ما میتوااند که

به مفاووضاتت مستطابب ددررکتابب حضرتت آآنن تبییناتت مسیر ااین ددرر وو گردددد ررهنمونن
برساند. بلند مقصد ااین به رراا ما میتوااند که ااست شاهرااهی منزلۀ

ااهل اازز نباید حتماًً ووجودد مفهومم ددررکک براایی که ااست مهم مطلب ااین ذذکر ااینجا ددرر
ددرر ووجوددشناسی مطالعاتت بیگمانن وولی بودد کالمم وو فلسفه وو عرفانن ددرر تخصص

ما شکستخوررددهه نظامهایی ضعف نقاطط به برددنن پی حتی وو عرصهها آآنن همۀ
که هستی وو ووجودد باررۀۀ ددرر رراا مباررکه بیاناتت که میساززدد قاددرر رراا ما بعداالطبیعه،

فرهنگی بسترهایی ااین بر وو بوددهه کالمی وو فلسفی وو عرفانی ااصطالحاتت با همرااهه
نمائیم.          ددررکک بیشتر وو ددرریابیم بهتر شدهه، جارریی

بتوااند یا وو بخوااهد که ااست تواانن آآنن دداارراایی نه وو صددد ددرر نه مقاله ااین نگاررندۀۀ
عبداالبهاءء حضرتت مفاووضاتت ددرر ووجوددشناسی عنواانن تحت رراا معرفتی نظامی
بعضی یاددآآوورریی جهت ااست محدوودد کوششی ررساله ااین اارراائۀ نماید.  بلکه معرفی

مذکورر کتابب ددرر که آآنن به مربوطط مباحث وو ووجودد باررۀۀ ددرر حضرتت آآنن بیاناتت اازز
به ااعتراافف باررهه. با ااین ددرر حکما اازز بعضی آآررااءء به گذرراا ااشاررههاایی وو گرددیدهه مندررجج

مطالب وو کریم سفر ااین عظیم مقامم خورر ددرر هرگز فکریی تالشش ااین که مطلب ااین
گسترۀۀ به عاجزاانه ااست نگاهی حقیقت ددرر وو نیست آآنن ددرر مندررجج عمیق وو ژژررفف

جانب اازز مجدّّاانهاایی مجاهدااتت باررهه ااین ددرر آآنکه اامید بحرااعظم.  به ااین الیتناهی
بدینوسیله وو پذیردد صوررتت بهائی عالم ددرر تخصص صاحبانن وو فلسفه وو عرفانن ااهل
ررفیع بس مقامی بهائی ددینی ااندیشۀ ددرر که هستی وو ووجودد باررۀۀ ددرر معرفت اانواارر
گرددااند.   نورراانی رراا اانسانی عالم دداارردد،
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ااحکامم وو ووجودد ددررباررۀۀ مفاووضاتت مستطابب ددررکتابب عبداالبهاءء حضرتت بیاناتت  
ددرر ووجودد کلمۀ که گرددیدهه بیانن عناووینی تحت مباحث، اازز بعضی ددرر آآنن، به مربوطط
وو هستی مفهومم به مربوطط وو معطوفف ااختصاصاًً عناووین ااین یا وو شدهه ددررجج آآنها

که برآآنند سوفسطائیه طائفه وو ووجودد حقیقی غنایی مباحث مانند میباشند، ووجودد
وو نداارردد بداایتی ووجودد عالم وو ووجودد ووحدتت وو ااست ااووهامم اازز عباررتت موجوددااتت

قدیم ااقسامم وو ااست نامتناهی ووجودد کماالتت وو نیست شر ووجودد ددرر آآنکه بیانن ددرر
.                                                                       حاددثث وو

نیز ووجودد کلمۀ آآنها عناووین ددرر که مفاووضاتت مستطابب کتابب اازز ددیگریی مباحث ددرر
وو هستی مفهومم باررۀۀ ددرر رراا مهمی بسیارر مطالب عبداالبهاءء حضرتت نگرددیدهه، ددررجج

ددرر اانسانن ترقّّی ،تناسخ ،ررووحح بقایی مباحث : ااززجمله فرموددههااند بیانن آآنن مقتضیاتت
نامی آآنانن اازز بیانن، ااختصارر منظورر به که عناووینی سایر وو ررووحح ااقسامم ،ددیگر عالم
بنابرااین برددهه کتابب مباحث اازز بسیارریی ددرر که نمودد عنواانن میتواانن نمیشودد.  

هستی وو ووجودد مستقیم، غیر بصوررتت یا وو مستقل بصوررتت وو مستقیماًً یا مفاووضاتت
ااست. بوددهه بحث کانونن ددرر وو گرفته قراارر عبداالبهاءء حضرتت برررسی وو توجه مورردد
یکدیگر با آآنها رراابطۀ وو مواارردد ااین همۀ ددررباررۀۀ تدقیق وو تحقیق که گفت باید االبته
ااهم اازز بعضی به ااینجا ددرر وو نیست آآنن محدوودد صفحاتت وو مختصر ررسالۀ ااین حدّّ ددرر
به مربوطط ااحکامم وو ووجودد مفهومم با آآنانن ااررتباطط وو میشودد ااشاررهه مباررکه بیاناتت ااین
میگردددد. بیانن ااختصارر به آآنن

فلسفه علیاالخصوصص ااندیشه حوززهههایی ددرر ووجودد ددررباررۀۀ که ااصلی مباحث اازز یکی
ددرر ووجودد ااثباتت مسأله ااست، بوددهه مطرحح کالمم وو بدااهت شاید ااوولل نگاهه ااست.  

که وواادداارردد فکر ااین به رراا ما  معرفت، ساحت ددرر آآنن ررووشن وو صریح حضورر وو ووجودد
بیفکنیم، ااندیشه تارریخ به نظریی که ووقتی هستیم.  ااما آآنن ااثباتت اازز مستغنی گوئی

فرااوواانی شبهاتت آآنها، مصاددیق وو هستی وو ووجودد مفهومم ددررباررۀۀ مینمائیم مالحظه
مقدّّمه ددرر که ااست.  همچنانن ددااشته ووجودد ااندیشه وو فکر مختلف نحلههایی میانن ددرر
سوفسطائیانن ااشاررهه مقاله ااین ااووهامم اازز عباررتت موجوددااتت که بوددند آآنن بر شد: 

ددنیایی وو مثل عالم تنها حقیقی ووجودد مصدااقق که بوددند معتقد اافالطونیانن ااست،
اازز ررووگرفتی تنها ماددیی جهانن وو ناسوتت عالم وو ااست اابدیی وو ااززلی وو ثابت حقایق
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ااما آآنن بودد. قائل رراا حقیقتی آآنن، ووجودد وو جهانن ااین براایی ااررسطو میباشد.  
رراا ماددیی عالم اایدههآآلیستها وو میدداانستند موجودد غیر رراا ماددیی غیر عالم ماتریالیستها

طرفداارراانن ااصالت فاقد توسط که رراا آآنچه هر حس، ااصالت نظریۀ میپندااشتند. 
حقیقی ووجودد وو ااصالت فاقد وو شمرددهه معدوومم نیست، ااددررااکک قابل پنجگانه حوااسس
میپندااررند. بوددنن مدررکک رراا بوددنن موجودد شناختشناسانن، اازز گرووهی وو میدداانند

عنواانن به بهاءء ااهل که رراا آآنچه ووجودد، ووحدتت نظریۀ طرفداارراانن عرفانن، حوززۀۀ ددرر
بنابرااین نفی میپندااررند، اایجادد ووااسطۀ وو قائلند، اامر عالم مالحظه مینمایند.  

پایی که ووقتی هستی، وو ووجودد یعنی مفاهیم، بدیهیترین ااین باررۀۀ ددرر که میگردددد
ددرر ررخخ فرااوواانن شبهاتت میآآید، میانن به آآنن عینی وو خاررجی مصاددیق مینماید.  
اازز که آآید نظر ددرر معاصر فیلسوفف ،ژژیلسونن ااتین گفتۀ ااین نیست بیمناسبت ااینجا
شکست نظامهایی اازز موززههاایی فلسفه، تارریخ که ااین : «سر شدهه نقل چنین ااوو جانب
سپس وو ددررخشیدههااند ددیگریی اازز پس یکی که ااست ددااددهه تشکیل رراا فکریی خوررددهه
تحقیق نتواانستهااند آآنها اازز یک هیچ که ااست نهفته معنا ااین ددرر کرددههااند، اافولل

رراا االطبیعه مابعد ااصلی موضوعع که کنند متمرکز چیزیی بر ددررست رراا خودد فلسفی
بوددهه مطرحح همیشه بحث ااین ...».  بنابرااین، بالفعل ووجودد یعنی میددهد تشکیل
رراا چیزیی چه وو بداانیم هستی صاحب وو موجودد میتواانیم رراا چیزیی چه که ااست
حضرتت مفقودد بر ددلیل رراا موجوددیی هر آآثارر بیانی ددرر عبداالبهاءء بشمارریم.  

ددرر آآنن ووجودد وو موجوددیت چنین ررووحح بقایی مبحث ددرر باررهه ااین میدداانند.  
آآثارریی معدوومم، شیءء بر که ااینست ررووحح بقایی بر عقلی ددلیل :«...ااما میفرمایند

(آآثارر، ززیراا گردددد ظاهر آآثارریی صرفف، معدوومم اازز نیست ممکن نشودد.  یعنی مترتب
وو ووجودد فرعع بیانن اازز که گونه همانن 1ااصل».  ووجودد به مشرووطط فرعع، ااست) 

باشد.  پس ددااشته بر ددرر آآثارریی نمیتوااند صرفف معدوومم میگردددد، مستفادد مباررکک،
ووجوددیی اازز حکایت وو دداارردد موجوددیی اازز نشانن ااثر ااین مییابیم، ددرر رراا ااثریی هرگاهه

میکند.  

یعنی خویش، ووجوددیی آآثارر بوااسطۀ گرددید، آآغازز خردد عصر ااوو ظهورر با که ددکاررتت
بردد. خویشتن ووجودد به پی وو نماید ااثباتت رراا خودد موجوددیت تواانست ااندیشیدنن،

ددرر چه مختلف، علومم هستم». دداانشمنداانن پس میکنم، فکر گفت: «من که آآنجا
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وو موجوددااتت وو پدیدههها ووجودد ااخترشناسی، عرصۀ ددرر چه وو ززمینشناسی ززمینۀ
ددیگر ااکنونن وولی ددااشتهااند ووجودد قبل سالل میلیونها که مینمایند ااثباتت رراا ااجراامی
اازز دداانشمنداانن که عالئمی وو سیگنالها وو آآنانن آآثارر ددرریافت ررااهه اازز تنها ااین وو نیستند
به میسر ددااشتهااند، ددرریافت موجوددااتت ااین که ستاررگانی مثالل، عنواانن ااست.  

. میررسد ما به ااکنونن آآنانن نورر وولی ررفتهااند میانن اازز پیش سالل میلیونها

آآنن ماهیت اازز منبعث یا آآنست ووجودد اازز ناشی موجوددیی، هر آآثارر که ااین ددررباررۀۀ
بوددهه جریانن ددرر فالسفه وو حکما مابین تارریخ طی ددرر طوالنی بحثهایی موجودد،
ووجودد ااصالت به قائل اایشانن اازز بعضی که گرددیدهه آآنن به منجر بحثها ااین وو ااست
ماهیت ااصالت به معتقد ددیگر برخی وو بداانند ووجودد اازز ناشی نیز رراا آآثارر وو گرددند
بداانند.  ااثر منشاءء رراا ماهیت وو باشند

دداارراایی رراا ااست ووجودد فرعع آآثارر میفرمایند که عبداالبهاءء حضرتت بیانن بخوااهیم ااگر
ااست. ووجودد اازز ناشی آآثارر که بپذیریم باید ناچارر بداانیم، فلسفی بارر وو ددقیق معنائی

قائل ممکناتت ددررباررۀۀ آآمد، خوااهد آآیندهه ددرر که بشرحی که، نیست ااین آآنن الززمۀ ااما
ووجودد، عرصه، ااین ددرر عبداالبهاءء حضرتت بفرموددۀۀ که باشیم.  ززیراا ووجودد ااصالت به

اانسانن فاهمه بوسیله ووجودد آآثارر ددرریافت ددیگر طرفف ااست. اازز ماهیت فرعع نیز خودد
ددرر میسر وو مییابد تحقّّق ااعتبارر آآیا که میآآید پیش بحث ااین ااینجا میگردددد.  
ووجودد وو بوددنن موجودد یعنی ااست؟ وواابسته آآنن قبولل وو اانسانن ذذهن ااعتبارر به ووجودد
بحث چنین نه االبته  ااست؟ بوددنن مدررکک اازز عباررتت ددااشتن باررهه ااین ددرر ااست. 
که گیردد قراارر مطالعه مورردد باید معرفتشناسی مبحث ددرر مطلب ااین وو ااست بسیارر
نمودد ااشاررهه میتواانن نمیباشد.  فقط میسر مختصر، مقاله ااین ددرر آآنن ددررباررۀۀ بحث
میانن ددرر ددررختی ااگر که بودد معتقد هم معرووفف اایدههآآلیست باررکلی جرجج حتی که

سقوطط ااین که نباشد آآنجا ددرر کسی وو کند سقوطط سهمگین صداایی با اانبوهی جنگل
ااست، ندااددهه ررخخ حاددثه آآنن که نیست آآنن بر ددلیل بشنودد رراا آآنن صداایی یا وو ببیند رراا

شنیدهه.  وو ددیدهه رراا حاددثه آآنن خداا آآنجا ددرر بلکه

ددرر که ااست مهمی مباحث اازز یکی ووجودد تعریف ووجودد، ااثباتت ددررباررۀۀ بحث اازز بعد
نمیتواانن ووجودد براایی که آآنند بر حکما وو میباشد.  فالسفه مطرحح شناسی ووجودد
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به ااحتیاجج بدیهیاتت وو ااست بدیهیاتت اازز ووجودد ااووال که ززیراا نمودد بیانن رراا تعریفی
بلکه تعریف میگرددند. ااثباتت وو تعریف بدیهی اامورر بوسیلۀ اامورر سایر ندااررند.  
ددرر آآنن بدوونن وو ماهیت اازز جداایی که آآنجا اازز نفسه فی وو خالص مفهومم به ووجودد ثانیاًً
چیستی وو ماهیت مورردد ددرر تعریف، نیست.  چرااکه تعریف قابل میشودد، گرفته نظر
ااست مفهومی عاممترین ووجودد ددیگر، طرفی آآنها.  اازز هستی نه دداارردد مصدااقق ااشیاءء
تعریف قابل نیست، مفهومی آآنن اازز عاممتر چونن وو دداارردد حضورر اانسانن ذذهن ددرر که

ززیراا ددااشته تعریف براایی نظر مورردد مفهومم اازز عاممتر مفهومی باید معرِِفف نیست.  
اانسانن تعریف ددرر که ووقتی ااست.  مثال ووجودد خودد ووجودد، معرِِفف نتیجه ددرر وو باشد

عاممتر مفهومی وو خودد قریب جنس با رراا اانسانن ااست ناطق حیواانن اانسانن میگوئیم
.   نظر ددرر نمیتواانن رراا قریبی جنس ووجودد براایی وولی میکنیم تعریف خودد اازز گرفت

مقصودد به وواافی نیز بساطت وو ااصالت مانند آآنن متالززمۀ صفاتت با ووجودد تعریف
نیستند ووجودد مفهومم اازز معرووففتر وو ررووشنتر مفاهیم، ااین اازز هیچکداامم نیست.  ززیراا

که باشد چیزیی اازز ووااضحتر وو شناختهشدههتر باید معرِِفف، منطق، قوااعد برطبق وو
بنابرااین تعریف رراا آآنن میخوااهیم تعریف قابل بالفعل وو نفسه فی ووجودد کنیم.  

باررۀۀ ددرر رراا تعریفی مفاووضاتت، جمله اازز مباررکه آآثارر ددرر ررساله ااین نگاررندۀۀ وو نیست
ااقتضائاتت وو ووجودد توصیف گرددیدهه، ذذکر که آآنچه تنها وو ااست ننموددهه ددرریافت آآنن
ااست. آآنن

عبداالبهاءء حضرتت مباررکۀ بیاناتت ددرر ووجودد مفهومم باررۀۀ ددرر که توضیحاتی ااززجمله
سوفسطائیه سوفسطائیه آآررااءء رردد ددرر آآمدهه، باستانن یونانن فالسفۀ اازز گرووهی ااست.  
ااووهاماتت اازز عباررتت «موجوددااتت بوددند معتقد عبداالبهاءء حضرتت بفرموددۀۀ که بوددند

ااین آآررااءء به پاسخ نداارردد».  ددرر ووجودد ااست.  اابدااًً محض ووهم موجودد ااست.  هر
موجوددااتت ووجودد ززیراا ااست باطل ررأأیی : «ااین میفرمایند عبداالبهاءء حضرتت گرووهه،
محقّّق ووجودد رراا موجوددااتت اامکانن، ررتبۀ ددرر ااما ااست ااووهامم حق، ووجودد به نسبت
ااثباتت بر مبتنی آآنکه بر عالووهه مباررکک بیانن  ااین2نیست» اانکارر ثابت.  قابل وو ااست
ددررباررۀۀ ااست توضیحی ددرربرددااررندۀۀ ااست، موجوددااتت همۀ براایی اامکانن ررتبۀ ددرر ووجودد
نسبت جماددیی ووجودد : «...مثال میفرمایند بیانن اادداامۀ ددرر که ووجودد.  آآنجا مفهومم

ززیراا عدمم اانسانی ووجودد به جسدشش گردددد، بظاهرمعدوومم که ووقتی اانسانن ااست.  
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مرااتب مبین مباررکک بیانن . ااین3دداارردد» ووجودد جماددیی عالم ددرر جمادد وولی شودد جمادد
مفهومم ددرر وو ددااررند ووجودد خودد، ررتبۀ ددرر موجوددااتت همۀ ااینکه ضمن ااست ووجودد
یکی که آآنجا تا ددااررند فرقق یکدیگر با حالل عین ددرر وولی ددااررند، ووحدتت ووجودد،
میشودد.                                     شمرددهه معدوومم ددیگریی به نسبت

ددوومم، وو ووجودد ددررجۀ : ااوولل، میدداانند اامر ددوو اازز ناشی رراا موجوددااتت تفاووتت حکما
ااما ماهیت که معتقدند ووجودد، ااصالت نظریه طرفداارراانن بخصوصص اایشانن، آآنانن.  

بعضی ووجودد وو ضعیفتر بعضی ووجودد بلکه ندااررند مباینتی یکدیگر با موجوددااتت
ااست. معنویی مشترکک کائناتت، بین ددرر ووجودد اایشانن عقیدۀۀ ااست.  به قوییتر ددیگر
نیز االوجودد ممکن وو االوجودد ووااجب  بین ما رراا ااشترااکک ااین آآنانن اازز بعضی حتّّی
میساززند.                                     برقراارر

ااین بر میتواانن مباررکه بیاناتت مبنایی بر که میررسد چنین مقاله، ااین نگاررندۀۀ بنظر
به وو ددااررند معنویی ااشترااکک ووجودد، ددرر موجوددااتت اامکانن، ررتبۀ ددرر که بودد قائل نظریه
عبداالبهاءء حضرتت که تعریفی به توجه با وولی نیستند یکدیگر مباین ووجودد، ااعتبارر
ااشترااکک ااین نمیتواانن فرموددههااند، بیانن حقیقی ووجودد وو مصدرریی عامم ووجودد ددررباررۀۀ

اافاضۀ نتیجۀ هم مصدرریی عامم ووجودد که هرچند نمودد برقراارر ووجودد ددوو ااین بین رراا
ااست.  ااوو تجلّّی ووااقع ددرر وو ااست حقیقی ووجودد جانب اازز ووجودد

رراا ووجودد ددوو خودد، مباررکۀ بیاناتت ددرر عبداالبهاءء حضرتت شد، ذذکر همچنانکه
مفاووضاتت مستطابب ددررکتابب ووجودد ووحدتت مبحث ددرر جمله اازز فرموددههااند توصیف

یک ددوو صوفیها : «وو میفرمایند چنین باررهه ااین ددرر آآنها که عواامند قسم قسمند: 
خویش علمایی مشاهیر مقصد ملتفت وو ووجوددند ووحدتت معتقد تقلید، محض
که مصدرریست عامم ووجودد ووجودد، اازز مراادد که چنانن گمانن رراا صوفیه عواامم ززیراا نیستند
ااین آآنکه حالل وو مینماید ااددررااکک اانسانن یعنی اانسانست عقلی وو ذذهنی مفهومم
ماهیاتت وو مینماید کائناتت برحقائق حلولل که ااعرااضض اازز ااست عرضی ،عامم ووجودد

خاصیت مانند ااست کائناتت به قائم که عرضی ،ووجودد ااین وو ااست جوهر کائناتت،
عرضض» اازز ااعظم جوهر، االبته وو ااست ااعرااضض اازز عرضی ااشیاست، به قائم که ااشیاءء

ااووال که میفرمایند توصیف رراا ووجوددیی عبداالبهاءء حضرتت مباررکک بیانن ااین .  ددرر4
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ثانیاًً ااست، آآددمی عقلی وو ذذهنی مفهومم بنابرااین وو ااست اانسانن ذذهن آآنن مصدرر
آآنست.  به محتاجج ووجودد اابراازز جهت وو ماهیت بر قائم وو وواابسته ووجوددیی چنین

حکماءء خصوصاًً وو عموماًً حکما که میآآید الززمم مختصر توضیح ااین بیانن ااینجا ددرر
یعنی نموددههااند تعریف ترکیبی ززووجج رراا ممکن ووجودد سینا، اابوعلی جمله اازز وو مشّّاءء

آآنانن، همۀ تقریباًً وو ااست هستی وو چیستی یا وو ووجودد وو ماهیت اازز مرکّّب که ووجوددیی
ماهیت وو ووجودد مابین تفاووتت وو ددووگانگی به معتقد کالمم، ااهل اازز معدووددیی بجز

فرعع الجرمم ددیگریی وو ااصل ددوو، ااین اازز یکی که ددااشتهااند ااعتقادد ضمن ددرر وو بوددههااند
تنها وو ناپذیرند جداائی ووااقع عالم ددرر ددوو ااین که بوددند معتقد همچنین ااست.  اایشانن

وو میباشند تعریف قابل غیر ددوو هر وو هستند تفکیک قابل ذذهن ظرفف ددرر
میانن به سخن ووجودد بوددنن تعریف قابل غیر ددررباررۀۀ گذشته سطورر ددرر همچنانکه

ددوورر مستلزمم آآنن تعریف وو تعریف قابل غیر نیز ماهیت کلّّی بطورر یا چیستی آآمد،
ااست.  چیستی چیستی،  که گفت میتواانن تنها آآنن، تعریف ددرر وو ااست

یکدیگر به رراا خودد ااحکامم وو مقتضیاتت ددوو ااین که معتقدند حکما آآنن بر عالووهه
موجب تمایز، بوااسطۀ یعنی ااست ووجودد قسیم ماهیت، طرفی میبخشند.  اازز تسریی
ووجودد طرفی اازز وو کنند برووزز وو ظهورر متفاووتی ددررجاتت ددرر موجوددااتت که میگردددد آآنن
هستند. ووجودد متفاووتت ددررجاتت نتیجۀ مختلف، ماهیاتت وو ااست ماهیت قسیم نیز
رروویی ددنباله وو میخواانند ااشرااقق حکمایی رراا آآنانن که گرووهی شرقق، حکمایی میانن ددرر

شهابب شیخ نظیر هستند ماهیت ااصالت به معتقد میدداانند، اافالطونن فلسفی مکتب
پیروواانن وو ددااددههااند لقب مشّّاءء فالسفۀ رراا اایشانن که ددیگر گرووهی وو سهرووررددیی، االدّّین
وو  سینا اابوعلی نظیر هستند ووجودد ااصالت به معتقد میشماررند، ااررسطو مکتب
. مالصدرراا وو  فارراابی

بوددند: ووجودد ددوو به قائل سینا اابوعلی نظیر مشاءء فالسفۀ که ااست ذذکر به الززمم
که ترکیبی ززووجج همانن یعنی ممکناالوجودد وو ااست ماهیت اازز منزهه که ووااجباالوجودد

براابر ددرر وو ووجوددیی چنین با ااررتباطط ددرر وو میباشد ماهیت وو ووجودد جنبۀ ددوو دداارراایی
جمله اازز خودد ررأأیی ااثباتت ددرر بوددند.  اایشانن ووجودد ااصالت به قائل که ااست ماهیت

ووجودد یعنی بوددنن به نتیجه ددرر وو » ااستبوددنن «چیزیی اازز عباررتت ماهیت میگویند
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بخشد، قواامم ووجودد به که باشد قراارر ماهیت ااگر میگویند همچنین وو ااست نیاززمند
بکند.  ااما ووجودد اافاضه نمیتوااند نیست که باشد.  چیزیی باید ااوولل ووهلۀ ددرر خودد

گذااشتن عرصه به پا میگویند جمله اازز خودد نظر ااثباتت ددرر ماهیت ااصالت طرفداارراانن
شکل صوررتت تا آآنست صوررتت حصولل نیاززمند ممکناتت عالم ددرر ووجوددیی هر

(به عینیت وو تحقّّق خاصص شیءء آآنن ووجودد نگیردد، ووجودد مثالل عنواانن نمییابد.  
سایر اازز آآنن تمایز ووجه وو ماهیت یا صوررتت یافتن تحقّّق مستلزمم میز یک یافتن

ااشیاست.) 

ااین ددرر متماددیی قروونن طی ددرر فلسفی مباحثاتت وو ززیادد بسیارر باررهه ااین ددرر بحث
وو ووجودد با ااررتباطط ددرر مختصر ااشاررهه ااین ذذکر وو ااست فرااوواانن بسیارر خصوصص
حضرتت بیانن با ااررتباطط ددرر ذذهنی سابقۀ اایجادد وو آآوورریی یادد بخاطر تنها ماهیت،
میشویم متوجه ذذهنی، سابقۀ ااین ااست. با مصدرریی عامم ووجودد مورردد ددرر عبداالبهاءء

مصدرریی، عامم ووجودد مورردد ددرر ماهیت ااصالت ددررباررۀۀ عبداالبهاءء حضرتت نظریه که
ممکناالوجودد با ااررتباطط (ددرر ووجودد ااصالت نظریه با تقابل ددرر االبته وو مهم بسیارر

وو  باشیم معتقد ماهیت ااصالت به ممکناتت عرصۀ ددرر میتواانیم ما ااست).  بنابرااین
بپذیریم.  ززمینه ااین ددرر رراا آآنن حاکمیت

نکتۀ ددرربرددااررندۀۀ عامم ووجودد ددررباررۀۀ عبداالبهاءء حضرتت توضیح شدهه، یادد بیانن ددرر
حضرتت بحث بسیارر آآنن ددررباررۀۀ حکما که ااست مهمی عبداالبهاءء نموددههااند.  

ااشیاءء حقائق بر حلولل که ااعرااضض اازز ااست عرضی عامم ووجودد ااین میفرمایند
ددرر شدنن عاررضض ااین وو ااست تحلیلی شدنن، عاررضض نوعع توضیح، ااین مینماید.  ددرر

ووجودد مجموعع بر عالووهه موقفی شیءء، حقیقت ااینجا میددهد.  ددرر ررخخ ااشیاءء حقائق
هر اازز مستقل مفهومی دداارراایی ااما ااست ددوو ااین برددااررندۀۀ ددرر چند هر وو دداارردد ماهیت وو
مقوالتت به قائل که ااررسطو نظریۀ به بنا ااست عرضض عامم ووجودد ااما وو میباشد ددوو

بودد.  معتقد عرضض نه وو جوهر یک به وویی بودد، عشرهه

بر قائم که ااست مقولهاایی عرضض شدهه، ددااددهه توضیح مباررکک بیانن ددرر که گونه همانن
بر قائم جوهر تنها وو جوهر یعنی ااست ددیگریی چیز بر قائم بلکه نیست خوددشش
ااما خویش ااصوال وو ااشیاءء حقائق بر عامم ووجودد ااین حلولل ددررباررۀۀ بحث ااست.  
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شرحح که میطلبد رراا مفصلی فلسفی توضیحاتت تحلیلی، شدنن عاررضض وو حلولل قضیۀ
کتابب مباحث اازز بعضی ددرر حلولل، مورردد نمیگنجد.  ددرر مختصر ررسالۀ ااین ددرر آآنن

عبداالبهاءء حضرتت ووجودد، ووحدتت یا وو ررووحح به مربوطط مباحث جمله اازز مفاووضاتت
آآنن بیانن رراا متعدّّددیی مطالب فراایند یک به مربوطط رراا حلولل حضرتت فرموددههااند.  
رردد رراا جسد ددرر ررووحح حلولل فیاالمثل رراابطه ااین ددرر وو میدداانند آآنن با مرتبط وو ماددیی
ددرر رراا خرووجج وو ددخولل وو نموددهه تلقی ددخولل مفهومم با مقاررنن رراا آآنن مفهومم وو فرموددهه
اازز برکنارر آآنن اازز رراا ررووحح وو دداانسته ماددهه وو ااجسامم شأنن مبحث ددرر طرفی میدداانند.  

به دداانه تبدیل به رراا ظهورریی تجلّّی عبداالبهاءء حضرتت مفاووضاتت ددرر ووجودد ووحدتت
میفرمایند ااشاررهه مطلب ااین به وو فرموددهه تشبیه میوهه وو برگگ وو شاخه وو ساقه وو رریشه
معنی به بودد ااشاررااتی تنها شد ذذکر که مییابد.  آآنچه تحلیل دداانه مقامم، ااین ددرر که

ااما وو حلولل   . مینماید، ااشیاءء حقائق ددرر حلولل عامم ووجودد چگونه ااینکه تحلیل
ااست.          بزررگی فکریی چالش وو سؤاالل خودد

ووجودد اازز عامم ووجودد توصیف اازز بعد ووجودد، ووحدتت مبحث ددرر عبداالبهاءء حضرتت
ووحدةة اازز مقصد میفرمایند: «...ااما چنین باررهه ااین ددرر وو میگویند سخن ددیگریی
تعبیریی هر اازز که ااست حقیقی ووجودد مقصودد بلکه نه ذذهنی عامم ووجودد ااین االوجودد
ووااحد یعنی ااست ووااحد آآنن وو ااست ااالشیاءء به یتحقّّق ما آآنن وو ااست مقدّّسس وو منزهه

مفهومم که عامم ووجودد وو قوتت وو ماددهه یعنی یافته، ووجودد ااوو به ااشیاءء جمیع که حقیقی
ددرر5...» ااست اانسانن عقلی ووجوددیی بر عبداالبهاءء حضرتت مباررکک، بیانن ااین   
نیست اانسانن عقلی وو ذذهنی مفهومم عامم ووجودد خالفف بر ااووال که میفرمایند تصریح
حقیقی ووااحد ثالثاًً وو ااست محض بسیط ثانیاًً وو ااست تعبیر وو تعریف قابل غیر بلکه
رراابطه ددرر ااست، بیشمارر ااعداادد منشاءء ااعداادد، سلسلۀ ددرر ووااحد همچنانکه که ااست

نیز عامم ووجودد وو بوددهه الیتناهی کونن وو نامتناهی جهانن ووجودد منشاءء نیز کائناتت با
رراا ددقیقتریی نشانی مذکورر بیانن اادداامۀ ددرر حضرتت ااست.  آآنن یافته ووجودد ااوو بوسیله

اایشانن بدست حقیقی ووجودد ااین اازز «...ااما باررهه ااین ددرر میددهند.   میفرمایند: 
ااحدیت) که ذذااتت (حقیقت یعنی ااالشیاست، به مایتحقّّق که حقیقی ووجودد  مسألۀ
 6...» ااست علیه متّّفق یافته، ووجودد ااوو به کائناتت جمیع
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ووجوددیی با حقیقی، ووجودد ددررباررۀۀ عبداالبهاءء حضرتت توصیف به بنا وو ترتیب بدین
هستی وو ووجودد کائناتت همه به تنها نه وو ااست هستی خالق که دداارریم کارر وو سر

به وو ااست شدهه صاددرر ااوو اازز مصدرریی عامم ووجودد وو ووجودد عین خودد بلکه  بخشیدهه
هر اازز مقدّّسس وو ماهیت هر اازز منزهه وو ااست االوجودد ووااجب کالمم، ااهل وو حکما قولل
اازز چیز هیچ به محتاجج مصدرریی، عامم ووجودد چونن ووجوددیی چنین وو صفت وو نعت
االوجودد.  چنین ووااجب نه ااست ممکناتت صفت ااحتیاجج که ززیراا نیست ماهیت جمله

وو منشاءء ااوولیه، یا کلیه طبیعت بوااسطه بلکه نیست ماهیت محتاجج تنها نه ووجوددیی
عبداالبهاءء حضرتت که کلّّیهاایی آآنهاست.  طبیعت ماهیت وو ااشیاءء کلیه طبایع مصدرر

رراا آآنن بهاءءااله حضرتت حکمت لوحح ددرر وو میفرمایند ااشاررهه آآنن به مفاووضاتت ددرر
هستیم، ررووبروو ووجوددیی چنین با که هنگامی میخواانند.  بنابرااین االهی ااسم مظهر

ممکناالوجودد با رراابطه ددرر همچنین وو باشیم ووجودد ااصالت نظریه به قائل میتواانیم
بداانیم حقیقی ووجودد رراا ددوو هر منشاءء ااما بوددهه، قائل ماهیت وو ووجودد میانن تفاووتت به
ااین که باشیم کسانی معدوودد با همرااهه حدووددیی تا ااست، ووااحد ددوو هر منشاءء چونن وو
چراا یکی رراا ددوو صفاتت، ااوو ددرر که ااست حقیقی ووجودد آآنانن منشاءء که میدداانند.  

ااست.  ووجودد عین ماهیت، وو ذذااتت عین

قدیم ااقسامم عنواانن تحت ددیگر، مبحثی ددرر عبداالبهاءء حضرتت مفاووضاتت، کتابب ددرر
وو توجه مورردد قدمم وو حدووثث ااززمنظر یعنی ددیگریی ددیدگاهه اازز رراا ووجودد حاددثث وو

میفرمایند. تبیین رراا عامم ووجودد وو حقیقی ووجودد نگاهه ااین اازز وو ددهندمی قراارر بحث
تعبیر به رراا حاددثث ددوونوعع وو قدیم نوعع ددوو عبداالبهاءء حضرتت مبحث، ددررااین

حدووثث وو ذذااتی حدووثث وو ززمانی قدیم وو ذذااتی قدیم رراا آآنانن وو میبرند ااسم پیشینیانن
به مسبوقق که ااست ووجوددیی ذذااتی قدیم حضرتت، آآنن فرموددۀۀ مینهند.  به نامم ززمانی
تنها نه که ااست ووااجباالوجودد یا حقیقی ووجودد همانن ووجوددیی چنین نیست علّّت
ااما ووجودد موجد وو علّّت خودد، بلکه نیاووررددهه ووجودد به رراا آآنن علّّتی هیچ ااست.  

.ممکناالوجودد وو موجودد یعنی ااست علّّت به مسبوقق که ااست ووجوددیی ذذااتی حاددثث
ااوولل یعنی بوددهه ززمانی قدیم که میگویند سخن ووجوددیی ددررباررۀۀ همچنین حضرتت آآنن
حالل عین ددرر ااما باشد علّّت به مسبوقق میتوااند که ووجوددیی یعنی ااست ااوولل ال

آآنن7باشد ندااشته بداایت تحت مفاووضاتت مباحث اازز ددیگر یکی ددرر حضرتت .  
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ااثباتت فلسفی بدلیل هم وو کالمی بدلیل هم ،نداارردد بداایتی ووجودد عالم عنواانن
ددیدگاهه اازز باشد، ددااشته آآغاززیی نمیتوااند کلّّی مفهومم ددرر ووجودد عالم که میفرمایند

نمیتوااند هرگز بیمربوبب رربب وو بیمخلوقق خالق حضرتت، آآنن بفرموددهه بنا کالمی
نمیتواانیم نداارردد.  پس ووجودد ااستعداادد صرفف، عدمم فلسفی ددیدگاهه اازز وو شودد تصورر
. بنا8بوددهه کارر ددرر صرفی عدمم یا وو ندااشته ووجودد مخلوقی که نمائیم تصورر رراا ززمانی

الااوولل وو ززمانی قدیم ااما ااست علّّت به مسبوقق که چند هر ممکناالوجودد ااین بر
حضرتت نیست حقیقی ووجودد شریک هرگز ذذااتی بوددنن قدیم ددرر لکن ااست

عقل ااوولیت «ال میفرمایند حق اازز صاددرر ااوولل وو اامر عالم ددررباررۀۀ حتّّی عبداالبهاءء
نگردددد».  قدمم ددرر حق شریک ااوولل،

حکما اازز بعضی رراا ذذااتی قدمت ددرر مشاررکت عدمم وو ززمانی قدمت ددرر بوددنن شریک
هرچند ااینجا ددرر که نموددههااند تشبیه ددرربب کلید سوررااخخ ددرر کلید وو ددست چرخش به

فاصلۀ هیچگونه ااما ااست معلولل کلید، چرخش وو علّّت، وو فاعل ددست، چرخش
هم ددیگریی باشد، ااززلی وو ززمانی قدیم یکی ااگر ووااقع ددرر وو نیست ددوو ااین بین ززمانی
حاددثث عبداالبهاءء، حضرتت که آآنجا حاددثث، وو قدیم ااقسامم مبحث ااست.  ددرر چنین
علل اازز صحبت سلف، حکمایی نظریۀ به بنا میدداانند، علّّت به مسبوقق رراا ذذااتی
مینمایند. غائی علّّت وو صورریی علّّت ماددیی، علّّت فاعلی، علّّت یعنی اارربعه
که ااست ووجوددشناسی وو االطبیعه بعد ما مهم مباحث اازز یکی معلولل وو علّّت مبحث
ااین به تنها باررهه ااین دداارردد.  ددرر مستقل وو جدااگانه فرصتی به نیازز آآنن ددررباررۀۀ بحث
بسندهه ماهیت وو ووجودد اازز آآنن ترکیب وو موجودد مفهومم با ااررتباطط ددرر حکما نظریۀ

به مربوطط وو معطوفف رراا غائی وو فاعلی علّّت مشاءء، حکمایی ااینکه آآنن وو میگردددد
اایشانن که چراا میدداانند ماهیت به مربوطط رراا صورریی وو ماددیی علّّت وو دداانسته ووجودد
رراا فاعلی علّّت همچنین وو میدداانند فاعلی علّّت یا وو اایجاددیی فاعل رراا ووجودد تنها
میپندااررند.  غائی علّّت برددااررندۀۀ ددرر

مینماید نظر جلب حاددثث وو قدیم ااقسامم مبحث ددرر که ددیگریی مهم مطلب
ووجودد مرااتب ددرر مفاهیم ااین بوددنن نسبی ددررباررۀۀ عبداالبهاءء حضرتت توضیحاتت
آآنن «...پس میفرمایند باررهه ااین ددرر حضرتت ااست.   به نسبت کونن عالم ااین : 

ررووحح، به قائم وو ااست ررووحح اازز مستمدّّ جسم، چونن وو ااست حقیقی حاددثث صانع،
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به بالنّّسبه وو جسم اازز مستغنی ررووحح وو ااست ذذااتی حاددثث ررووحح، به نسبت جسم پس
همچنین9ااست...» ذذااتی قدیم جسم آآنن رراا ووجودد مرااتب وو نسبیت قاعدۀۀ ااین   

ذذکر سوفسطائیه  طائفۀ مبحث ددرر همچنانکه عدمم، وو ووجودد مفاهیم ددررباررۀۀ حضرتت
عدمم وو ووجودد آآنکه ثانی مسألۀ : «...وو میفرمایند باررهه ااین ددرر وو ددااشته ملحوظظ شد،
عدمم مقصد، یافت، ووجودد عدمم اازز شیءء فالنن که شودد گفته ااگر ااضافیست ددوو هر

محض عدمم که چه بودد عدمم حاضر حالل به نسبت قدیم حالل یعنی نیست محض
ااین10نداارردد...» ووجودد ااستعداادد ززیراا نیابد ووجودد ددرر آآنکه بر عالووهه مباررکک، بیانن  

وو ووجودد منشاءء ددررباررۀۀ مهمی مطلب حاوویی ااست، ووجودد نسبیت مفهومم برددااررندۀۀ
به عدمم اازز رراا ووجودد عالم خدااووند میشودد گفته که آآنجا ااینکه وو آآنست اافاضۀ نحوۀۀ
ااوولل ددرر که ااست ووجوددیی منظورر بلکه نیست صرفف عدمم مقصودد ااست، آآووررددهه ووجودد

عبداالبهاءء حضرتت ااست.  االبته بوددهه عدمم حکم ددرر حقیقی ووجودد به نسبت وو ااوولل ال
یادد ووجوددیی اازز ،نداارردد بداایتی ووجودد عالم مبحث ددرر ماددیی عالم با ااررتباطط ددرر

وو ااست بوددهه ااوولل ال ااوولل ددرر که ااثیریه ماددۀۀ یا وو ووااحدهه ماددۀۀ عنواانن تحت مینمایند
ذذکر آآغاززیی شدهه مباررکک جمالل آآثارر اازز حکمت لوحح ددرر ووااحدهه ماددۀۀ ااین نداارردد.  
مذکورر لوحح ددرر ااعلٰى قلم اازز که رراا آآنچه االوااحی طی ددرر عبداالبهاءء حضرتت وو ااست
به تبیین گرددیدهه، ذذکر ووااحدهه ماددۀۀ ددررباررۀۀ ووااحدهه ماددۀۀ مباررکک فرموددۀۀ فرموددههااند.  
وو میباشد ااوولیه مشیت منزله به ماددیی کائناتت میانن ددرر وو ااست معقوله حقیقت یک
وو آآمدهه ووجودد به کثرتت عالم که ااست ووااحدهه ماددۀۀ ااین حرکت وو تموجج ااثر ددرر

قضیه ااین به پرددااختن که ااست نموددهه ررخخ ااشیاءء مابین تفاووتت وو اامتیاززااتت وو ماهیاتت
مینماید. طلب رراا مستقلّّی بحث

تحت مفاووضاتت مباحث اازز یکی ددرر عبداالبهاءء حضرتت ووجودد مفهومم با ااررتباطط ددرر
چند هر میفرمایند بیانن رراا مفهومم ااین اازز ددیگریی جنبۀ نیست شر ووجودد ددرر عنواانن

بر ددرر گردددد، تعمق آآنن معنایی ددرر چونن وولی ااست مختصر وو ساددهه بسیارر بیانن ااین که
هم سلف حکمایی اازز بعضی که ااست ووجودد مفهومم ددررباررۀۀ مهمی مطلب ددااررندۀۀ
ااین ووجودد به خیر مفهومم مساووقت آآنن وو نموددههااند توجه وو ااشاررهه بداانن  . ااست

اازز بعضی قبولل مورردد که یکدیگر به خیر وو ووجودد  مفهومم ددااددنن سوقق یعنی مساووقت
تصریح حضرتت آآنن وو گرفته قراارر مباررکک هیکل تأئید مورردد ااست، بوددهه حکما
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آآنچه وو نیست شر ذذااتش حدّّ ددرر شیئی هیچ وو ااست محض خیر ووجودد که میفرمایند
ااووال جنبه ددوو اازز ناشی میدداانیم، شر ما که رراا ووجودد یعنی ااست خیر عدمم ااست: 

نورر وو ررووشنائی که ااست ررووشنائی عدمم میدداانیم، شر رراا آآنن که تارریکی مثال عدمی
تضادد ااست.  ثانیاًً علم عدمم که جهل یا وو ااست حیاتت عدمم که موتت وو ااست خیر
ااین محافظۀ جهت که عقربب نیش ااست.  مثال موجوددااتت وو کائناتت وو عناصر بین

ددرر11ااست شر اانسانن به نسبت ااما ااست خیر نفسه فی شدهه، آآفریدهه حشرهه ااین .  
ااوو ااین به دداارردد مشهورریی گفتۀ یونانی، معرووفف حکیم ،هرااکلیتوسس باررهه مضمونن: 

بسیارر ماهی براایی ااما ااست شورر وو تلخ ما ذذاائقۀ به نسبت ددرریا آآبب میگوید
گوااررااست. 

باررهه ااین ددرر فصلاالخطابی طی عبداالبهاءء حضرتت مبحث، ااین پایانن ددرر حالل هر ددرر
«خیر، چنین بنابرااین اامر شر، ااست، ووجوددیی اامر میفرمایند:  بیانن عدمی».  
ووجودد مرااتب ددرر صعوددیی سیر ددرر وو یکدیگرند قرین خیر وو ووجودد مفاهیم مباررکک

محض خیر وو مطلق وو حقیقی ووجودد که آآنجا تا میشودد بیشتر وو بیشتر تقاررنن ااین
وو : «خیر)هستی وو شناسائی کتابب (ددرر مینارر بقولل میشوند.  وو مفهومم یک دداارراایی
مطلقند».  ووجودد سهگانه جنبههایی حقیقت، وو ززیبائی

کماالتت وو ووجودد مرااتب ووجودد، مفهومم با ااررتباطط ددرر ددیگر مهم مباحث اازز یکی
عالووهه ووجودد ووجودد یعنی ووجودد مرااتب ددررباررۀۀ قبلی تقسیمبندییهایی بر ااست.  
ااین ددیگر، بنحویی وو ددیگر بیانی ددرر عبداالبهاءء حضرتت ،عامم ووجودد وو حقیقی
«بداانن بیانن صوررتت بدین رراا مرااتب ااست متناهی ووجودد مرااتب که میفرمایند: 
لکن مرتبه وو نبوتت، مرتبه عبوددیت، مرتبه غیر اامکانیه وو االهیه کماالتت رربوبیت.  

. 12ااست» متناهی

ددرر وو هستیم ررووبروو ممکناالوجودد یا مصدرریی عامم ووجودد همانن با عبوددیت ررتبۀ ددرر
اازز مرتبهاایی با نبوتت ررتبۀ ددرر ااما ووااجباالوجودد، یا حقیقی ووجودد با رربوبیت ررتبۀ

که آآنجا وو ااست عامم ووجودد وو حقیقی ووجودد بین ووااسطۀ که میگرددیم موااجه ووجودد
همانن که ااست هویت وو تشخّّص وو تعیین وو ماهیت دداارراایی دداارردد، اامکانن عالم ددرر سر
ووجودد به که آآنجا وو شدهه ااشاررهه آآنن به اایقانن مستطابب کتابب ددرر وو ااست تحدید ررتبۀ
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تسمیه توحید ررتبۀ به که آآنست شئوناتت وو ماهیت اازز منزهه میخورردد، پیوند حقیقی
یا نبوتت ررتبۀ ووجودد، ووحدتت نظریۀ طرفداارراانن که ااست آآوورریی یادد به گرددیدهه.  الززمم

قبولل شدهه، ددااددهه توضیح مفاووضاتت مستطابب کتابب ددرر که بشرحی رراا اامر عالم
ندااررند.  آآنن به ااعتقاددیی وو ندااشته

مرتبۀ ددررباررۀۀ اانسانن مبدأأ وو ااصل ددرر االهیه برااهین مبحث ددرر عبداالبهاءء حضرتت
باررهه ااین ددرر مینامند.  اایشانن االوجودد الززمم رراا آآنن وو میگویند سخن ووجودد اازز ددیگریی
ووااساسس، ااصل اازز اانسانن که شد ثابت عقلیه ااددلۀ به میفرمایند: «...همچنین چنین
حالل قدیم اازز نوعیتش وو بوددهه اانسانن ووجودد که کنیم ااقامه االهی برهانن ااست.  
جلوهه رربوبیت کماالتت اانسانن، ااست.  بدوونن االوجودد الززمم اانسانن نوعع یعنی اانسانی

رراا ددقیقتریی توضیحاتت مبحث، همانن ددرر اانسانن ااین ددررباررۀۀ حضرتت ننماید...». آآنن
نیست. اانسانن هر مقصد گوئیم، که اانسانن ااین «...وو13میفرمایند:  نموددهه، بیانن

بخاطر اانسانن نوعع بوددنن الززمماالوجودد که آآنجا .  اازز14ااست... » کامل اانسانن مقصد
وو تامه مرآآتت که کامل اانسانن ااین بنابرااین ااست، رربوبیت کماالتت جلوۀۀ ددرر ااوو نقش
باشد الززمماالوجودد مرتبۀ ااعلٰى وو ااووجج نقطۀ میتوااند فقط ااست، االهیه مظاهر مقامم
بر حق که ااووست بوااسطۀ وو ااست حقیقی ووجودد تجلّّی تماممنمایی آآئینۀ ااوو که چراا

حالل هر مینماید.  ددرر ررخخ ااوو کماالتت بدینوسیله وو مینماید ووجودد اافاضه ممکناتت
االبته وو دداارردد ووجودد مرااتب سلسله ددرر اانسانن وویژۀۀ مقامم به ااشاررهه الززمماالوجودد لفظ

مجالل وو دداارردد خاصص جایگاهی مفاووضاتت کتابب ددرر اانسانن مقامم وو اانساننشناسی
نیست. ررساله ااین ددرر آآنن به پرددااختن

وو نمودد اارراائه رراا تعریفی نمیتواانن ووجودد براایی آآمد، مقاله ااین ددرر قبال همچنانکه
باررهه ااین ددرر عبداالبهاءء حضرتت که بودد توضیحاتی وو توصیفاتت شد، ذذکر که آآنچه
مقاله ااین ددرر که دداارردد آآنن جایی هستی مفهومم بیشتر ددررکک براایی ااما فرموددههااند بیانن
برددااررندۀۀ ددرر بنحویی که مابعداالطبیعه مسائل اازز بعضی به ااشاررههاایی باختصارر، وولو

ددررباررۀۀ مباررکک هیکل ددیدگاهه وو بشودد هستند، آآنن مفهومم وو ووجودد ددررباررۀۀ توضیحاتی
بیانن نمودد محسوبب ووجودد ااحکامم ززمرۀۀ ددرر رراا آآنها میتواانن ووااقع ددرر که مواارردد ااین

ااست.  ووجودد عالم ددرر تغییر وو ثباتت مسألۀ مسائل، وو اامورر ااین اازز گردددد.  یکی
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ددرر ثباتت به قائل گرووهی باستانن، یونانن فلسفۀ حوززۀۀ ددرر وو سلف فالسفۀ میانن ددرر
نامم رراا  ززنونن وو پاررمنیدسس میتواانن اایشانن ااززجمله که بوددند آآنن ااصالت وو ووجودد عالم

آآنانن تغییر وو حرکت وو ااست ااصیل اامر ثباتت هستی، ددرر که بوددند معتقد بردد.  
بطورر ووااقعیتی وو ااصالت هیچگونه که بودد معتقد ززنونن ساددهه وو خالصه نداارردد.  
آآنن ااستمراارر وو بیشمارر نقطههایی ددرر سکونت جز چیزیی متحرکک، یک حرکت

وو ووااقعی اامریی رراا حرکت که هرااکلیتوسس مانند بوددند فالسفهاایی نیست.  برعکس
یک "ددرر که شنیدههااند رراا آآنن همه وو ااست مشهورر وویی گفتۀ ااین وو میدداانستند ااصیل

بودد معتقد کند."  هرااکلیتوسس شنا نمیتوااند یکبارر اازز بیش شخص یک ررووددخانه،
وو تغییر نظریۀ ررووددخانه.  ااین هم وو ااست نموددهه تغییر شناگر آآنن هم ددوومم بارر ددرر که

وو ررسید هگل به سیر ااین غربب ددرر که آآنجا تا ددااشت تارریخی سیریی نیز خودد حرکت
ددرر به شرقق ددرر آآنن اازز ناشی تغییر وو حرکت وو هگل ددیالکتیک غربب مالصدرراا.  

جوهریی حرکت نظریۀ شرقق، ددرر وو نمودد جلوهه غالب نظریههایی اازز یکی بعنواانن
نمیتواانن طرفی گرفت.  اازز قراارر ووجودد ددررباررۀۀ تفکّّرااتت اازز بسیارریی مبنایی مالصدرراا،
بعد علمایی وو فالسفه بر رراا ووجودد ددرر ثباتت ااصالت بر مبنی ززنونن تفکّّرااتت تأثیرااتت

اازز بعد فالسفه فلسفیش، ددیدگاههایی که اافالطونن گرفت.  فیاالمثل ناددیدهه خودد اازز
عالم یعنی مثُُل،  عالم تنها دداادد، قراارر تأثیر تحت شدیدااًً تارریخ طولل ددرر رراا خودد

ثابت اامورر تنها که بودد معتقد حتّّی وو میپندااشت ووااقعی عالم رراا ثابت حقائق
چونن معرفت وو شناخت وو توجه شایسته متغیر، اامورر ددررباررۀۀ شناسائی هستند.  
اازز تغییر حالل ددرر شناسائی مورردد که ززیراا نداارردد ااعتبارریی نیز علم ددرر طرفی ااست.  
ااست. محاسبه وو توجه قابل ثابت نقطۀ یک گرفتن نظر ددرر وو توجه با تنها حرکت،

ااین ددرر موجودد ددیدگاههایی وو اامر سابقۀ با رراابطه ددرر بودد مختصریی بسیارر ااشاررهه ااین
با ااررتباطط ددرر وو اامکانن عالم ددرر یعنی ووجودد عالم ددرر که ااینست حقیقت رراابطه.  ااما

متغیر بالنّّسبه رراا ددیگریی اامورر وو ثابت بالنّّسبه رراا اامورریی هموااررهه ما عامم ووجودد
ااما رراا مطلقی ثابت اامر ووجودد، ااین با رراابطه ددرر ااست مسلّّم که آآنچه میبینیم.  

ااست. موقّّتی ثانیاًً وو ظاهریی ااووال دداارردد ووجودد ثباتی ااگر وو نمیکنیم مشاهدهه
چنین بیانی ددرر ووجودد ددرر تغییر یا وو حرکت با رراابطه ددرر عبداالبهاءء حضرتت

میفرمایند: 
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متحرکک ااشیاءء جمیع یعنی ننماید توقّّف مقامی ددرر موجودد شیءء که بداانن
. جمیع به رروو یا ااست نمو به رروو یا ااشیاءء اازز شیئی ااست.  هر یا ااشیاءء ددنو

وو گل ااین مثال میرروودد عدمم به ووجودد اازز یا وو میآآمد ووجودد به عدمم اازز
میرروودد. عدمم به ووجودد اازز حالل میآآید بوجودد عدمم اازز مدّّتی یک سنبل،
حرکت ااین کائناتت اازز طبیعی، یعنی گویند جوهریی حرکت رراا حرکت ااین

15 آآنست... ذذااتی مقتضایی اازز که چه نمیشودد منفک   

قسریی حرکت طبیعی، ااست: حرکت قسم سه بر کلی بطورر حکما عقیدۀۀ به حرکت
وو ااست نباتاتت طبیعی نمو وو ررشد مانند طبیعی ااررااددیی. حرکت یا شوقیه حرکت وو

«جمیع باررهه ااین ددرر عبداالبهاءء حضرتت طبیعیشانن حرکت کائناتت، میفرمایند: 
االزاامی کائناتت براایی حرکتی چنین حضرتت آآنن .  بفرموددۀۀ16ااست» مجبوررهه حرکت
ااصطالحح اانفکاکک آآنها اازز وو ااست چنین با ااررتباطط ددرر جوهریی حرکت نمییابد.  

صدرراا مال به منسوبب شرقق فالسفۀ میانن ددرر رراا آآنن وو ااست گرددیدهه مصطلح حرکتی
نیز سینا اابوعلی نظیر ااوو اازز قبل حکمایی که معتقدند گرووهی که دداانستهااند.  هرچند

صفاتت ددرر تغییر که بودد معتقد صدرراا ددااددههااند.  مال اارراائه رراا جوهریی حرکت نظریۀ
ااوو ذذااتت ددرر تغییر مستلزمم ااشیاءء حالت سه دداارراایی رراا جوهریی حرکت آآنهاست.  

یکنوااخت ااخیر حالت ددوو االبته که نزوولی وو تکاملی ااالجزااءء، متشابه میدداانست: 
به رروو یا رراا حرکت ددوو ااین نیز عبداالبهاءء حضرتت وو ااست بوددهه ااوو نظر مورردد بیشتر
به رروو یا ددنو وو ااشیاءء طبیعت وو ذذااتت وو جوهر اازز حرکاتت، ااین االبته وو نامیدههااند سمو

تحلیل وو ترکیب وو مماتت وو حیاتت حضرتت آآنن بفرموددۀۀ که کلیه، طبیعت نهایتاًً
میگردددد.  ناشی ااووست، به ررااجع ااشیاءء

کرددنن قطع آآنن مثالل وو نیست مقاله ااین ددرر بحث مورردد که قسریی حرکت باررۀۀ ددرر
حضرتت میباشد، طبیعی غیر وو عاددیی غیر حرکت نوعع هر یا وو تبر بوااسطه ددررخت

وو بادد تند ووززیدنن رراا آآنن مثالل مفاووضاتت، کتابب اازز قضا اازز سؤاالل مبحث ددرر عبداالبهاءء
که حالی ددرر نامیدههااند معلّّق ااجل رراا آآنن وو نموددهه ذذکر چرااغغ ناگهانی شدنن خاموشش

آآنست.  شدنن خاموشش وو ررووغن شدنن تمامم طبیعی سیر چرااغغ، محتومم ااجل
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مباحثی ااست، اانسانن مخصوصص که ااررااددهه به معطوفف یا شوقیه حرکت مورردد ددرر ااما
وو ااررااددیی حرکت ااین ددررباررۀۀ وو شدهه ددااددهه ااختصاصص آآنن به مفاووضاتت کتابب اازز چند

حقیقی غنایی مبحث ددرر عبداالبهاءء ااست.  حضرتت شدهه گفته سخن اانسانن کمالیۀ
مینمایند بیانن وو فرموددهه ترسیم رراا ممکناتت سمو به رروو یا کمالیه حرکت مسیر ووجودد
مرتبهاایی به صعودد آآنانن، حقیقی سعاددتت وو موجوددااتت اازز هریک سعاددتت نهایت که
ترقّّی اانسانن وو حیواانن عالم به که آآنست ددرر گیاهه حقیقی سعاددتت ااست.  مثال برتر
حقیقی سعاددتت نحو همین به وو گردددد اانسانن وو حیواانن جسم ددرر یتحلّّل ما بدلل وو کند

ااصل حضرتت آآنن ااما وو یابد اانتقالل اانسانن عالم به حیواانن عالم اازز که ااینست حیواانن
خصائل کسب به متوجه وو معطوفف رراا ااوو کمالیۀ شوقیۀ حرکت یعنی اانسانن علویت

ااست.  اانسانیه حقیقت ززینت که میدداانند فضائلی وو

،غیرمتناهیست ووجودد کماالتت که مسأله عنواانن تحت مبحثی ددرر عبداالبهاءء حضرتت
رراا اانسانن مورردد ددرر علیاالخصوصص وو ووجودد ددرر کمالیه حرکت ااین بوددنن نامتنتاهی

میفرمایند:  باررهه ااین ددرر مینمایند.  اایشانن ووااثباتت تبیین

غیرمتناهیست ووجودد کماالتت نیز ظاهر بظاهر نمائی، نظر ددقّّت به چونن
اازز یاقوتی نتواانی.  مثال تصورر رراا آآنن مافوقق که نیابی کائناتت اازز کائنی ززیراا
بهتر که نیاید نظر به حیواانن عالم اازز بلبلی نباتت، عالم اازز گلی جمادد، عالم
غیر اانسانی کماالتت متناهیست، غیر االهی فیض نشودد.  چونن تصورر آآنن اازز

به ااشیاءء حقائق اازز حقیقتی بودد، ممکن نهایت چنانچه ااست.  ااگر متناهی
. 17یافت...  می ووجوبب ددررجۀ اامکانن، وو میررسید حق اازز ااستغناءء ددررجۀ

میفرمایند: ااوولل تصریح مهم مطلب ددوو به عبداالبهاءء حضرتت مباررکک، بیانن ااین ددرر
چونن وو ااست حقیقی ووجودد نامتناهی فیض ووجودد، عالم ددرر حرکت محرکک آآنکه
وو دداائمی هم حرکت پس ااست، نامتناهی محرکۀ نیروویی وو فیض منبع ااین

ددرر حرکت به وو فیض نامتناهی منبع همین آآنکه ااست.  ددوومم نامتناهی وو تماممنشدنی
ااوو ساحت ددرر تبدیل وو تغییر وو ااست مطلق ثباتت ددرر وو غایت خودد ووجودد، آآووررندۀۀ
خودد که حالی ددرر وو ااست غیرمتحرکک محرِِکک ااوو ااررسطو، تعبیر به وو نداارردد ررااهی
حالل عین ددرر ااما ااست، محض ثباتت ددرر وو بوددهه تبدیل وو تغییر وو حرکت هر اازز منزهه
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ددرر ممکناتت النهایۀ حرکت ااصلی مصدرر وو منشاءء حضرتت باررهه ااین میباشد.  
وو میفرمایند: «سکونن چنین مفاووضاتت کتابب اازز ااختیارر وو جبر مبحث ددرر عبداالبهاءء
ااگر یزدداانن حضرتت تأئید به موقوفف اانسانن حرکت خیر بر نه نرسد مددد ااست.  
به منوطط سکونن وو حرکت مباررکک، بیانن ااین مبنایی . بر18تواانا...» شر بر نه وو مقتدرر
حالل عین ددرر ااما ااست محض ثباتت ددرر که ووجوددیی یعنی ااست حقیقی ووجودد تأئید
محورریی حولل چرخخ، چرخش ممکناتت، عالم ددرر آآنن مثالل وو ااست حرکتی هر مصدرر
نقطۀ یا وو نمیگردددد میسر چرخش نباشد، ااگر ااما ااست ثابت محورر آآنن که ااست
وو چپ به ثابت نقطۀ آآنن حولل وو ااست شدهه آآوویزاانن آآنن اازز آآوویزیی که ااست ثابتی
ممکن آآوویز حرکت نباشد، ثابت نقطه آآنن ااگر آآنکه حالل میکند حرکت ررااست

نمیگردددد. 

وو ثباتت مفاهیم که ااینست نمودد توجه باید بداانن ااینجا ددرر که رراا ااهمیتی حائز مطلب
ددااررند. نسبی جنبهاایی عامم ووجودد عرصۀ ددرر حدووثث، وو قدمم همچونن تغییر،

ددرر حیوااناتت وو ددررختانن عمر وو جمادد عالم ددرر شیمیایی عناصر پایداارریی همچنانکه
ررووحح براایی میررسیم، اانسانن عالم به چونن وو هستند متفاووتت حیواانن وو نباتت عالم

هر بقا به قائل  اانسانی بنحویی که بقا عین ددرر اانسانی ررووحح که چند میگرددیم.  
ددرر ااوو بقایی همانن ووااقع ددرر وو ااست حرکت وو تغییر حالل ددرر دداارردد، ثبوتت اازز جنبهاایی

بنظر کمالیۀ حرکت ضامن ااوو ررتبۀ مرااتب ددرر صعوددیی سیر ددرر میررسد ااووست.  
وو ثباتت وو مییابد کاهش تغییر وو ناپایداارریی ررفته ررفته حقیقی، ووجودد بسویی وو ووجودد
ااررززشمندتر موجوددیی ووجودد، مرااتب سلسله ددرر وو میگشاید ررخخ بیشتر پایداارریی، وو بقا
نکتۀ میباشد.  ااما بیشتر پایداارریی وو ثباتت دداارراایی که ااست مرغوببتر وو نفیستر وو

آآنن ددرر چونن نمودد تصورر نمیتواانن کمالیه حرکت ااین براایی نهایتی که ااینست مهم
مییابد ووجوبب ددررجۀ اامکانن، وو میررسد حقیقی ووجودد مقامم به عامم ووجودد صوررتت،

عامم ووجودد عرصۀ ددرر اابدیی صیرووررتت وو حرکت نتیجه ددرر وو ااست محالل ااین وو
دداارردد.  جریانن هموااررهه

ااست مرغوببتر وو نفیستر وو ااررززششتر با ووجوددیی بهائی، آآئین ااررززشهایی سلسلۀ ددرر
باقی بساطط بهائی، منظر ددرر وو ااست برخورردداارر بیشتریی پایداارریی وو ثباتت ددررجۀ اازز که
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فنا که رراا آآنچه مباررکک جمالل بفرموددۀۀ وو ااست آآددمی غائی مقصد وو نظرگاهه نقطۀ
.  ااعتنا الیق نماید، ااخذ نیست

ددرر وو االطبیعهمابعد مسائل جزءء که ددیگریی مسألۀ تغییر، وو ثباتت مسألۀ کنارر ددرر
ااست. کثرتت وو ووحدتت مبحث گیردد، قراارر برررسی مورردد باید ووجودد مفهومم با ااررتباطط

هموااررهه (ووجودد ووجودد عالم ددرر ددهندۀۀ نشانن که میکنیم مشاهدهه رراا اامورریی عامم) 
میانن ددرر حالل عین ددرر ااما میباشد کائناتت میانن ددرر تمایز وو کثرتت وو گوناگونی
وو همگونی وو ووحدتت وو یگانگی اازز نشانههائی گوناگونن وو کثیر اامورر ااینهمه
موجوددااتت مشاهدهه رراا مماثلت ددرر ووجودد مفهومم ددرر گوناگونی، همۀ با میکنیم.  
ددااررند معنویی ااشترااکک شد، گفته همچناننکه باررهه ااین ددرر وو میبرند بسر ووحدتت
باشند.  ووجودد اازز مختلفی مرااتب ددرر که هرچند

حقایق وو اانوااعع وو ااجناسس تحت ززیادد تفاووتتهایی علیررغم ممکناتت آآنن بر عالووهه
میبرند بسر ووحدتت ددرر عناووین آآنن تحت وو شدهه بندیی ددسته گوناگونن ااررووااحح وو کلّّی

اانسانن وو حیواانن وو نباتت وو جمادد چونن عناووینی تحت رراا موجوددااتت ما که همچنانن
بر که ررووحی بوااسطۀ موجوددااتت ااین اازز یک هر که معتقدیم وو میکنیم تقسیمبندیی

هستند.  مشترکک صفاتت وو خوااصص دداارراایی ااست، حاکم آآنها

طبیعت که ددااشتند عقیدهه وو بوددند کثرتت به قائل یونانن فیلسوفانن نخستین اازز بعضی
رراا طبیعت اامورر میتواانن که آآنهاست بوسیله وو ااست شدهه ترکیب عنصر چند اازز ااوولیه
وو بوددند پیداایش مبدأأ ددرر ووحدتت به قائل ددیگر برخی وو شناخت علمی بنحو

یکی یعنی طبیعت مظاهر اازز یکی فقط شد ااشاررهه مقاله ااین مقدمۀ ددرر که همچنانن
پیداایش مبدأأ وو ااصلی عنصر رراا آآتش وو خاکک وو بادد وو آآبب اارربعه عناصر اازز

مورردد تارریخ طولل ددرر وو بازز ددیر اازز کثرتت وو ووحدتت مسأله حالل هر میدداانستند.  ددرر
ااست.  بوددهه ااندیشه ااهل مطالعۀ وو توجه

ما پیراامونن ااشیاءء ااگر که ااست بوددهه مطرحح هموااررهه بحث ااین معرفتشناسی ددرر
اازز بیشمارریی تعداادد با اانسانن ذذهن باشند، ندااشته هم با مشترکی ووجه هیچگونه
اازز بازز شناخت وو ااددررااکک اازز وو میشودد ررووبروو متفاووتت کامال مقوالتت میماند.  
بین تمایزیی وو ببیند هم عین کامال رراا متفاووتت موجوددااتت آآددمی فاهمۀ ااگر طرفی
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بازز ااددررااکک اازز هم بازز وو میددهد ددست اازز رراا خودد تمیز قوۀۀ نکند، مشاهدهه آآنها
یعنی کائناتت میانن میخوااهد طرفی اازز اانسانن شناسایی ددستگاهه میماند.  بنابرااین

که میخوااهد وو دداارردد تمایل طرفی اازز وو نماید اایجادد ووحدتت خودد شناسایی مواارردد
وو ووحدتت یعنی مفهومم ددوو ااین با هموااررهه اانسانن ذذهن ببیند.  بنابرااین کثیر رراا آآنانن

دداارردد.  کارر وو سر وو ررووبرووست کثرتت

چه عبداالبهاءء حضرتت اازز بیاناتی مختلف مباحث ددرر مفاووضاتت مستطابب کتابب ددرر
ددرر حضرتت آآنن جمله اازز گرددیدهه ددررجج کثرتت وو ووحدتت ددررباررۀۀ تلویح چه وو تصریح به

میفرمایند:  چنین ااست، تناسخ اامتناعع ددررباررۀۀ ااصوال که بیانی

ملکوتت آآئینه ملک وو ااست باطن عنواانن ظاهر که ااینست اامتناعع برهانن ااوولل
نما مالحظه محسوسس عالم ددرر پس ررووحانی عالم مطابق جسمانی عالم وو
من ددیگریی به کائناتت اازز کائنی هیچ که چه نیابد تکررر تجلّّی که

پدید وو موجودد ااشیاءء جمیع ددرر توحید نه.  آآیت مماثل وو مشابه جمیعاالوجوهه
وو مشابه االوجوهه جمیع من رراا دداانه ددوو گردددد، دداانه اازز مملو ووجودد خزاائن ااگر

برهانن چونن میانن ددرر تمایزیی وو فرقق البد نیابی اامتیازز بدوونن مماثل وو مطابق
جمیع حقایق ددرر حق فردداانیت وو ووحداانیت وو موجودد ااشیاءء جمیع ددرر توحید
.19محالل... وو ممتنع ووااحد تجلّّی تکررر پس مشهودد، کائناتت

مستلزمم آآنن شرحح شودد گفته ااگر وو ااست نهفته معانی اازز ددرریایی مباررکک بیانن ااین ددرر
ددرراابتداایی بگزاافف سخنی ااست، متعددد ررسائل نوشتن حضرتت آآنن بیانن، نیست.  
به وو میفرمایند ناسوتت عالم وو ملکوتت عالم بین مماثلت وو مشابهت اازز صحبت
شدتت اازز بیانن ااین اادداامۀ ددرر ااما مینمایند تشریح رراا عالم ددوو میانن ووحدتت نحویی

اازز موجوددیی هر ووااقع ددرر که حدّّیی به میگویند سخن کثرتت عالم ددرر گوناگونی
میفرمایند تصریح نکته ااین بر وو میدداانند فردد به منحصر رراا اامکانن عالم موجوددااتت

ااین نمیشودد.  ددرر ساخته هم عین محصولی ددوو هیچ االهی صنع کاررخانه ااین ددرر که
ناسوتت عالم ددرر کثرتت حکومت بر عبداالبهاءء حضرتت آآنکه ضمن مباررکک بیانن
وو کائناتت مابین مماثلت وو مشابهت اازز سخن ددیگر، طرفی اازز ااما میگذااررند، صحه
صفاتت اازز فردداانیت وو ووحداانیت که همچنانن میفرمایند وو مینمایند ااحدیت ذذااتت
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وو ووحداانیت وو ااست نموددهه تجلّّی کائناتت مرآآتت ددرر صفاتت ااین ااست، تعالی حق
فردداانیت همین که آآنست مهم نکتۀ وو ااست مشهودد کائناتت، جمیع ددرر حق فردداانیت

رراا کثیر وو گشته موجوددااتت میانن ددرر کثرتت موجب که ااست کائناتت اازز یک هر
اازز رراا دداانه ددوو نمیتواانن عبداالبهاءء حضرتت بفرموددۀۀ که ووقتی وو ااست نموددهه بیشمارر
میگشاید.  ررخخ کثرتی چنین دداانست، هم مانند جهاتت جمیع

ووحدتت اازز نشانههائی ووجودد مرااتب وو مختلف عواالم مابین که آآنن بر عالووهه ااما
ملکوتت آآئینه ملک فرموددههااند عبداالبهاءء حضرتت که همچنانن وو میگردددد مشاهدهه
اانسانن ددرر آآنن اازز آآیتی میددهیم حق به نسبت ما که صفتی هر آآنکه یا وو ااست

کثرتت، ررغم علی نیز ممکناتت عالم ددرر موجوددااتت بین ما ،میباشد موجودد
دداارردد.  ووجودد یگانگی وو ووحدتت نشانههایی

لحاظظ ااین اازز وو هستند علت به مسبوقق آآمدههااند، بوجودد که آآنجا اازز موجوددااتت همۀ
آآنها یکدیگرند.  همۀ مماثل وو مشابه موجوددیت ااین ددرر وو میبرند بسر ووحدتت ددرر

چه آآنن بر حقیقی) هستند.  عالووهه ووجودد (یعنی شدنن خلق ددرر ووااحد منشاءء دداارراایی
ووااحد مبدااءء وو منشاءء دداارراایی یک هر ررووحانی کائناتت چه وو جسمانی کائناتت

میباشند.  ررووحانی جوهریی وو ووااحدهه ماددۀۀ مباددیی ااین وو میباشند

مبحث ددرر بیانی ددرر عبداالبهاءء حضرتت شد ااشاررهه مقاله ااین ددرر قبال که همچنانن
دداارراایی جسمانی موجوددااتت جمیع که میفرمایند تصریح نداارردد بداایتی ووجودد عالم
تسمیه ووااحدهه ماددۀۀ به حضرتت آآنن فرموددهه به که هستند ووااحدیی مبدااءء وو منشاءء
بصوررتی عنصریی هر ددرر ووااحدهه ماددۀۀ آآنن که میگردددد آآغازز ززمانی اازز کثرتت وو گرددیدهه

عناصر، ااین ترکیب ااثر ددرر بعد وو ااست شدهه پیداا متنوعه صورر لهذاا ااست آآمدهه ددرر
عبداالبهاءء حضرتت فرموددۀۀ به وو میگردددد آآغازز تکثّّر وو تنّّوعع ااین اازز ددیگر مرحلهاایی

میانن ددرر شد».  بنابرااین پیداا غیرمتناهی کائناتت عناصر، ااین اامتزااجج وو ترکیب «اازز
یا تموجج ااثر ددرر ااما مینماید جلوهه که ااست ووحدتت اابتداا ددرر جسمانی کائناتت
ددررباررۀۀ ررخخ کثرتت ررفته ررفته ووااحدهه، ماددۀۀ حرکت ماددۀۀ یا ووااحدهه ماددۀۀ میگشاید.  
مفاووضاتت، کتابب ددرر مختلف موااضع ددرر جسمانی کائناتت منشاءء یعنی ااثیریه

کید جمله اازز وو فرموددههااند بیانن رراا مطالبی عبداالبهاءء حضرتت ماددۀۀ که نموددههااند تأ
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وو نورر وو محسوسه نه وو ااست معقوله حقیقت ضمن ددرر وو ااست محققاالوجودد ااثیریه
اازز لوحی طی ددرر ااما میآآیند ووجودد به ماددهه ااین تموجاتت اازز االکتریسیته وو حرااررتت
با ااررتباطط ددرر وو حکمت لوحح ددرر مندررجج مطالب تشریح ددررباررۀۀ عبداالبهاءء حضرتت

حرکت به االهیه ااررااددۀۀ ااثر ددرر ماددهه ااین که میفرمایند توضیح حضرتت آآنن ااثیریه، ماددۀۀ
مکشوفف جا همین ددرر ووحدتت ددلل اازز کثرتت گشوددنن ررخخ رراازز ووااقع ددرر وو میآآید ددرر

که میشودد باعث وو میگردددد کثرتت موجب که ااست تغییر وو حرکت که چراا میگردددد
قائم عامم ووجودد آآنکه تا نماید جلوهه هویت وو ماهیت وو بگشاید ررخخ تمایز ررفته ررفته
به آآنن به االهی عشق وو گشت االهی عشق منشاءء ااززلی جمالل عرفا تعبیر گردددد.  

بهاءءااله، حضرتت فرموددۀۀ به بنا نخستین آآتش ااین وو شد آآتش وو حرااررتت موجب
وو ااست سکونن سبب برووددتت مباررکک فرموددۀۀ به که ززیراا گرددید حرکت موجب
. 20گرددید کثرتت سبب تغییر وو حرکت وو حرکت وو صعودد سبب حرااررتت

که ممکناتت عالم ددرر کثرتت علیررغم شد، یادد قبل اازز که همچنانن ددیگر سوئی اازز ااما
موجوددااتت ذذااتی حرکت وو تغییر ااین ااینکه وو آآیدمی بوجودد تغییر وو حرکت ااثر ددرر

ااما ااست، دداائمی پدیدۀۀ هم کثرتت نتیجه ددرر وو نمیگردددد منفک آآنانن اازز آآنی وو ااست
ووحدتت ددرر گوناگونن جهاتت اازز آآمد، قبل اازز که همچنانن کائناتت که میکنیم مالحظه

وو ااجناسس سلسلۀ ددرر ددااررند ااشترااکک آآنن ددرر همه که عامم ووجودد بر عالووهه میبرند بسر
آآنها جامعۀ جهت که ووحدتت ددرر گوناگونن ااررووااحح تحت وو مختلف مرااتب ددرر اانوااعع

وو ااست جاذذبه قوۀۀ که جماددیی ررووحح تحت ددرر جماددااتت میبرند.  مثال سر به هستند،
سیطرۀۀ تحت ددرر حیوااناتت وو ااست نامیه قوۀۀ که نباتی ررووحح حاکمیت ززیر ددرر نباتاتت
قوۀۀ که اانسانی ررووحح سیطرۀۀ ززیر ددرر اانسانها وو ااست حساسه قوۀۀ که حیواانی ررووحح

هستند. مشترکک کلّّی خوااصص دداارراایی وو میبرند سر به ووحدتت ددرر ااست، کاشفه
کارر به قوهه کلمۀ آآنها همۀ تعریف ددرر که آآنجا اازز مختلفه ااررووااحح ااین آآنن بر عالووهه
نمودد بیانن میتواانن ووااقع ددرر وو هستند ووحدتت دداارراایی مفهومم ااین ددرر نتیجه ددرر ررفته،
وو جاذذبه مفاهیم اازز هریک وو آآنانن ووحدتت نشانۀ وو مشترکک جنس قوهه، ااینجا ددرر که

تمایز که ااست فصل همین بوسیلۀ وو میباشد آآنها بین فصل ووکاشفه حساسه وو نامیه
مینماید.  جلوهه چیستی وو میآآید پدید ماهیاتت وو میگشاید ررخخ
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حضرتت که آآنهاست مابین ااررتباطط کائناتت میانن ددرر ووحدتت نشانههایی اازز ددیگر یکی
یا وو مستقیم ااررتباطط ااین به مفاووضاتت کتابب اازز مختلف موااضع ددرر عبداالبهاءء
جمله مینمایند.  اازز تصریح بلکه ااشاررهه آآنن ااثر ددرر متقابل تأثر وو تأثیر وو بالتّّسلسل

نیست ااییشبهه مسأله ااین میفرمایند: «...ددرر چنین ااررتباطط ااین باررۀۀ ددرر بیانی ددرر
ااجزااءء میانن ددرر که ااررتباطط ااین اازز پس ااست حی شخص مانند نیز ووجودد عالم ززیراا

الززمم21آآنن...» لوااززمم اازز تأثر وو تأثیر کائناتست ددرر ااررتباطط، الززمۀ که ااست ذذکر به . 
ااست. مختلف ددررجاتت وو جنبهها ددرر ووحدتت متقابل ددررکک الززمۀ وو متقابل کک

حضرتت مباررکۀ بیاناتت ددرر  کهکائناتت» حقائق اازز منبعث ضروورریه رروواابط« عباررتت
ااست.  ضروورریه رروواابط ااین ااثر ددرر ووحدتت نشانۀ خودد شدهه، تکراارر مکرررااًً عبداالبهاءء

آآنهاست.  حضرتت بر حاکم مشترکک قانونن موجوددااتت، میانن ددرر ووحدتت نشانۀ ددیگر
بیانی ددرر جمله اازز وو نموددهه ااشاررهه مشترکک قانونن ااین به مختلف مواارردد ددرر عبداالبهاءء

«به چنین باررهه ااین ددرر حدید بصر وو ددقیق نظر به ااگر که ددررجهاایی میفرمایند: 
مثل ووجودد عالم جسیمه کرااتت ااعظم تا کائناتت اازز غیرمرئیه ذذررااتت کنی، مالحظه

اازز چه وو ترتیب جهت اازز چه نورراانیه ااجسامم وو عظیمه نجومم سائر یا وو شمس کرۀۀ
ددررجه نهایت ددرر حرکت جهت اازز خوااهه وو هیأتت جهت اازز خوااهه وو ترکیب جهت
ااوو اازز اابدااًً که ااست   کلی     قانونن     یک تحت ددرر جمیع که میبینی وو ااست اانتظامم
ددهندهه نشانن مختلف حقائق میانن ددرر مشترکک قانونن .  ووجودد22نمیکند...» تجاووزز
ددرر نهایتاًً وو مماثلت وو مشابهت اازز ددررجهاایی ددرر متعدّّدد وو متنوعع حقائق ااین که آآنست

ددرر یکدیگر با قانونن یک تحت ددرر میتواانند که میبرند بسر ووحدتت اازز مرحلهاایی
باشند.  تعامل

آآنانن ددررباررۀۀ بحث وو ااست بسیارر سخن کائناتت میانن ددرر ووحدتت نشانههایی ددررباررۀۀ
گرددید. بسندهه مختصر ااین به لذاا وو ااست متعدّّدد وو مستقل مقالههایی نگاررشش مستلزمم

کثرتت نشانههایی هم وو ووحدتت آآیاتت هم ووجودد مختلف مرااتب ددرر حالل هر ددرر
شاهد ووجودد، سمو یا باال مرااتب سویی به وو مدااررجج ااین سیر ددرر ااما میگردددد مشاهدهه
کثرتت وو تغییر وو تبدیل آآثارر ررفتن میانن اازز وو ووحدتت وو ثباتت قوییتر وو بیشتر ظهورر
وو ثباتت وو ووجودد مفاهیم حقیقی ووجودد ددرر وو صعوددیی سیر ااین ددرر که آآنجا تا هستیم
مییابند.  یگانه مفهومی وو معنا وو میشوند یکی ووحدتت
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ووجودد با ااررتباطط ددرر ووجودد مفهومم گرددید، ذذکر مقاله ااین ددرر که آآنچه مبنایی بر
ااست تامم ساددگی وو بساطت هم محض ووحدتت هم وو ااست مطلق ثباتت هم حقیقی

همۀ حقیقت هم وو ااست عشق هم وو ااست محض خیر نامتناهی.  هم فیض هم وو
سرمدیی.  نورراانیت هم وو ااززلی جمالل هم وو حقایق

 مؤخّّرهه

اازز بعضی ددرر که ووجودد مفهومم ددررباررۀۀ بودد مختصریی شد، ذذکر مقاله ااین ددرر که آآنچه
سخن آآنن اازز مفاووضاتت مستطابب کتابب ددرر مندررجج عبداالبهاءء حضرتت مباررکه بیاناتت
ددرر حکما آآررااءء با ااررتباطط ددرر مختصر عباررااتی وو کوتاهه ااشاررااتی همرااهه به شدهه گفته
نگاررندۀۀ محدوودد بضاعت وو ررساله ااین معدوودد صفحاتت حدّّ ددرر االبته وو خصوصص ااین
مقاله.  ااین

که چنانست اامید ااما ااست بسیارر باررهه ااین ددرر مقاله ااین ناگفتههایی بیترددید
مباررکه آآثارر ددرر ووجودد مفهومم ددررباررۀۀ االبهاءء فی علماءء وو فن متخصصین

وو پرددااززند عالمانه تدقیق وو تحقیق به مفاووضاتت، مستطابب کتابب علیاالخصوصص
رراا مطلب حق وو بنگاررند متعدّّدد ررسالههایی کریم سفر ااین ددرر موددووعه حقایق ددررباررۀۀ
آآررند.  بجا

ااساسس بر ووجوددشناسی وو دداارردد بلند بس جایگاهی بهائی ددینی ااندیشۀ ددرر هستی
وو شناخت نوعع هر ااساسس وو پایه غراا شریعت ااین ددرر بهاءء ااهل معتقدااتت ااصولل
لذاا معرفتی وو ااست ووجودد مرااتب به معطوفف بهائی اامر ااررززشهایی سلسلۀ ااست.  
وو ببندیم ددلل باید هستی کداامم به وو ااست ااعتنا الیق حدّّ چه تا وو ووجوددیی چه ااینکه

تأثیر تحت ما جهانن آآنن وو جهانن ااین حیاتت برااستی برکنیم ددلل هستینما کداامم اازز
با مقالل ااین خاتمۀ نگاهه ااین ماست.  با ووجوددشناسی وو هستی وو ووجودد به ما نگاهه
میفرمایند: که آآنجا میگردددد متباهی وو مزین هستی ددررباررۀۀ اابهٰى جمالل اازز بیانی

بساطط ااست بساطی نیکو وو آآیی ااندرر ااگر هستی ساحت ااست ساحتی «...خوشش
. 23» خراامی برتر فانی ملک اازز ااگر باقی
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