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اازز آآثارر قلم ااعلی
 

حالووتت بیانن االهی
گویا   ذذاائقه   ددرر عالم  قطع  شدهه  وو  قوۀۀ  ااددررااکک مفقودد ،  چه  که
ااکثریی  اازز  عبادد  حالووتت   بیانن حضرتت   ررحمن  رراا نیافتهااند  وو
آآنچه  اازز  ملکوتت   قدررتت  ظاهر   شد  ااددررااکک  ننموددههااند ،  به
نعاقق  مشغولند   وو  اازز  نیر   آآفاقق  محجوبب . اازز  حق  میطلبیم
مختومم ررحیق   به   وو   آآشامیدههااند   حیواانن   بحر   اازز    نفوسی  که  
فائز   گشته ااند   به  کتابب االه  وو  آآیاته متمسک  شوند ،  یعنی
اازز رراا   ااررضض    مرددگانن    وو   نمایند   تفکّّر   وو   مالحظه   کنند   

، جلد ددوومم ،آآیاتت االهی نفحاتت  آآنن    به حکمت   وو  بیانن  ززندهه کنند .
 224صفحۀ 

به   بصر  خودد   ددرر  اامر   االهی نظر   نمائید  وو   به  گوشش  خودد 
االیومم نفسی    هر  ااعظم   ااسم   به   قسم     . بشنوید  رراا    آآیاتش   
حالووتت    یک   آآیه   اازز   آآیاتت   منزله   رراا   بیابد  وو  ااددررااکک
نماید  اازز  من   فی  االسموااتتِِ    وو  ااالررضض   بگذرردد   وو   به  شطر

81، جلد ددوومم ،  صفحۀ آآیاتت االهیددووست   توجه   کند.
ااددررااکک بر   فرماید    مؤید    رراا    عبادد    طلبیم   می     حق اازز  
حالووتت    بیانش ،   چه  ااگر  حالووتت    بیانن   رراا   بیابند   کل  اازز

آآیاتتما   عندهم   به    ما   عندهه   تمسک   نمایند .
42، جلد ددوومم ،  صفحۀ االهی

اازز  حق    می طلبیم   نفوسی   مبعوثث    فرماید   که  حالووتت   اامر
وو  حالووتت   بیانن    وو عظمت   یومم   رراا   بیابند   وو   اازز عالم   وو

آآیاتتعالمیانن   خودد   رراا   فاررغغ   وو   آآززاادد    مشاهدهه   نمایند.
119صفحۀ ، جلد ددوومم ،  االهی
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پیشگفتارر
«حمد ساحت اامنع ااقدسس حضرتت مقصوددیی رراا الیق وو سزااست 

1که عالم اامکانن رراا به نورر عرفانن مزین فرمودد»

ناززلل ااعلی قلم اازز آآنچه ددرر فیاالحقیقه نفسی "ااگر میفرمایند بهاءءااله حضرتت
آآززاادد وو فاررغغ خودد ااررااددۀۀ وو مشیت اازز االبته بیابد رراا آآنن حالووتت وو نماید تفکر شدهه
وو شد فائز مقامم ااین به که نفسی براایی اازز نماید. طوبٰى حرکت باررااددةةااله وو گردددد
ددرر ااجتهادد وو جدّّ تمامم به" میفرمایند نیز وو 2نماند" محروومم ااعظم فضل ااین اازز

اانّّه عامل وو نمایید تفکر شدهه جارریی ااعلٰى قلم اازز آآنچه سوااءء ااررشدکم شوید. 
ددرر فرموددههااند که میشودد مالحظه 3”االکتابب فی به ووعدتم ما لکم ااظهر وو االصرااطط
موجب وو میشودد ااحساسس االهی کلماتت شیرینی مباررکه آآثارر ددرر تعمق وو تفکر نتیجۀ
سبب وو میکند ررااهنمائی ررااست ررااهه به رراا ما وو میگردددد نفس فرااغت وو آآززااددیی
گردددد. آآشکارر وو ظاهر ما بر شدهه ددااددهه ووعدهه بما االهی کتابب ددرر آآنچه که میشودد
یک هیچ ااما دداارردد االهی منشأ برکاتت "کلیۀ که فرموددههااند تبیین عبداالبهاءء حضرتت

موهبتی تدّّبر وو تحقیق قدررتت با قیاسس قابل آآنها اازز تصورر آآنن اازز ااعظم نیست. 
بیت که  ااینست4." بودد نخوااهد وو نبوددهه اانتهائی رراا ااششجنیه ثمرااتت وو نمودد نتواانن
میفرمایند که بهاءءااله حضرتت بیانن ااین نیز وو توصیهها ااین به توجه با ااعظم االعدلل

لئالی آآنن عمق وو قعر ددرر که بحریست مثل ااحدیتم قدسس ظهورر مثل بندگانن، اایی"
طلب وو جهد کمر باید االبته طالبی هر وو باشد مستورر ااحصاءء اازز ااززید منیرهه لطیفۀ
علٰى رراا مکنونه محتومۀ االوااحح ددرر مقدّّررهه قسمت تا آآید ددرر بحر آآنن شاطی به بسته

1 ( 95، صص2، ججآآیاتت االهی )
2 ( 220، صص منتخباتی اازز آآثارر حضرتت بهاءءااله )
3 ( 213،صص 2، ججآآیاتت االهی )
6، صص 1995، فورریه جزووۀۀ تحقیق وو تتبع؛ 38، صص آآثارر مباررکه ددرر باررۀۀ تربیت بهائی ) 4 )
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کید5نماید" ااخذ جهدهه وو طلبه قدرر تأ ددرر سعی وو مباررکه آآثارر "مطالعۀ نموددههااند  
ووظیفهاایست شایسته نحو به بهاءءااله حضرتت ظهورر عظمت وو ااهمیت فهم وو ددررکک
آآثارر بحر ددرر که موظفند ااحباءء عمومم وو شدهه نهاددهه پیروواانش اازز فردد هر عهدۀۀ بر که

خودد تمایل وو ذذووقق حسب بر وو تواانائی وو ااستعداادد بقدرر وو شوند غوطهوورر مباررکش
 6گیرند." بهرهه بحر آآنن ددرر نهفته گوهرهایی اازز

تسهیل وو ااشاعه آآنن اانتشاررااتت تهیۀ وو عرفانن مجامع تشکیل اازز کلّّی مقصودد وو هدفف
براایی ددااددهه شرحح که ااست اانتظاررااتی وو توصیهها ااجراایی ددووررهههایی منظورر ااین شد. 
وو آآلمانن وو اایتالیا ددرر آآلمانی وو اانگلیسی وو فاررسی ززباننهایی به عرفانن مجمع ساالنۀ

مجامع آآنن ددرر که تحقیقی مقاالتت وو میگردددد تشکیل شمالی کالیفرنیایی وو میشیگانن
مجمع ساالنۀ نشریاتت سلسلۀ ددرر میشودد ددرریافت پژووهشگراانن اازز یا وو میشودد اارراائه
وو مباررکه نصوصص ناشر عرفانن سفینۀمیگردددد.  منتشر مزبورر ززباننهایی به عرفانن

فاررسی ززبانن به که  عرفانن مجمع جلساتت ددرر آآنها ااکثر که ااست مطالبی وو مقاالتت
میشودد.   مطرحح میگردددد برگزاارر

مفاووضاتت کتابب اانتشارر سالگردد یکصدمین بزررگدااشت مناسبت به مم٢۲٠۰٠۰٨۸ سالل اازز
مسائل وو مفاهیم وو مباحث مورردد ددرر تحقیقی مقاالتت اارراائۀ عبداالبهاءء حضرتت
متجاووزز کنونن تا وو گرفته قراارر عرفانن مجمع جلساتت برنامۀ ددرر مزبورر کتابب ددرر مندررجج

گرددیدهه اارراائه عرفانن مجمع جلساتت ددرر مفاووضاتت مباحث ددرر پژووهش هفتادد اازز
عرفانن مجمع ساالنۀ اانتشاررااتت ددرر تدرریج به هاپژووهش ااین تحقیقی ااست. مقاالتت

مقاالتت ااین اازز نمونه گردددد. ددوومی منتشر آآلمانی وو اانگلیسی وو فاررسی ززباننهایی به
ااست. شدهه ددررجج ددفتر ااین ددرر

-1911( غربب، به عبداالبهاءء حضرتت ااسفارر سالگردد یکصدمین فرااررسیدنن به نظر
اایراادد اامریکا وو ااررووپا ددرر گوناگونن مجامع ددرر که خطاباتی ااهمیت وو )،1913

باررۀۀ ددرر تحقیقی مطالعاتت اارراائۀ براایی رراا چهاررسالهاایی برنامۀ عرفانن مجمع فرموددند،
وو فرموددند اایراادد مزبورر سالهایی ددرر عبداالبهاءء حضرتت که مطالبی وو مباحث

5 ( 324،  صص مجموعه االوااحح )  
6 ( 2010ترجمه بمضمونن اازز پیامم ررضواانن   )
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وو همکارریی اازز وو ااست ددااددهه ااختصاصص ااسفارر، آآنن تارریخسازز وو مهم رروویدااددهایی
آآماددۀۀ وو میکند ااستقبالل صمیمانه اامتنانن با برنامه ااین ددرر گراامی محققین مشاررکت
ددرر که ااست مطالبی وو مباحث ددرر تحقیقی مقاالتت اانتشارر وو اارراائه وو ددرریافت
ااست.   شدهه مطرحح عبداالبهاءء حضرتت مالقاتتهایی ددرر یا وو خطاباتت

وونشر طبع ااین اازز پیش که ااعلٰى قلم آآثارر اازز برخی ددفتر ددررااین عرفانن لئالی بخش ددرر
ددررجج ااست شدهه ااررسالل عرفانن سفینۀ ددرر اانتشارر براایی بهائی جهانی مرکز اازز وو نشدهه

مقالۀ ااوولین ددرر آآنن مضامین که ااست ااالمر سوررةة بخش ااین ددرر ااثر گرددیدهه. نخستین
ااجمالی شرحح متضمن همچنین مزبورر ااست.  مقالۀ شدهه مطرحح عرفانن گلچین بخش

سومم، چاپپ )،مبین کتابب( ااعلی قلم آآثارر ااوولل جلد ددرر که ااست ااالمر لوحح باررۀۀ ددرر
اانتشارر194-193 صفحاتت ،1996 کانادداا، ااین یافته   ززبانن به لوحح ددوو هر ااست. 
موضوعع شدهه ناززلل عربی بیانن وو  ظهورر مظهر اامر ااظهارر لوحح ددوو هر کلّّی ااست.  

سوررةةااالمر اامر عظمت مهمی تارریخی جنبۀ دداارراایی وو شدهه ناززلل ااددررنه ددرر االهیست. 
ررسماًً بهاءءااله حضرتت اامر وو ااررااددهه بر بنا دداارردد اامر ااظهارر ددرر صریحی بیانن چونن ااست
مطلب شدهه اابالغغ نیز یحیٰى میرززاا به تقاضایی ذذکر ااالمر لوحح تارریخی مهم ااست. 

ااست.   معجزهه ااظهارر براایی بهاءءااله حضرتت اازز  عتباتت علمایی

قراارر پژووهش مورردد وو معرفی عرفانن گلچین بخش ددرر که ااعلٰى قلم آآثارر اازز ددیگر
-1793ماستائی،( مارریا جیووواانی نهم، پی پاپپ به خطابب ناززله لوحح ااست گرفته

لوحح ااین مضامین وو تارریخی ااست. سابقۀ مسیحیانن کاتولیک فرقۀ مم) ررئیس1878
حضرتت لوحح ااین ااست. ددرر شدهه ددااددهه بسط وو ااالرربابب" شرحح رربب وو "پاپپ مقالۀ ددرر

ظفر وو فتح وو مسیحیانن اانتظاررااتت وو اانجیل ددرر مندررجج ووعودد یافتن تحقّّق بهاءءااله
هیکل ددرر یحیٰى حضرتت ثانویی ظهورر به وو میفرمایند، بیانن رراا االهی پیامم نهائی

کید وو اابهٰى ظهورر به حضرتت آآنن بشاررتت وو ااعلٰى حضرتت پدرر وو رربب ظهورر بر تأ
اازز ااشاررهه آآسمانی شراایط ذذکر لوحح ااین ددرر توجه جالب مطالب جمله مینمایند. 
ااست. مباررکک محضر به پاپپ تشرفف

سابقۀ معرفی ااست: یکی ااوولٰى نقطۀ حضرتت آآثارر برررسی بخش ااین ددرر مقاله ددوو
مقامم وو عناووین بر "مروورریی ددیگریی وو قرآآنن ددرر کوثر سوررۀۀ تفسیر مضامین وو تارریخی
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به ااست قرآآنن سوررهههایی کوتاههترین اازز کوثرکه سوررۀۀ ااست. تفسیر ااوولٰى نقطۀ حضرتت
ااثر ااین آآخر ددرر وو گرددیدهه ناززلل عربی به وو دداارراابی یحیٰى سید جنابب تقاضایی
. شدهه نقل (قائم) ااست شیعیانن موعودد ظهورر مورردد ددرر که ااحاددیثی اازز کثیر تعدااددیی

ددااشتند! حفظ اازز حدیث هزاارر سی حدوودد ددرر ووحید جنابب که بودد متذکّّر باید
مظهریت مقامم به بالمآلل وو ااوولیه مشیت به رراا کوثر کلمۀ تفسیر ااین ددرر ااعلٰى حضرتت
تصورر ااعلٰى حضرتت آآثارر کل به ددقیق توجه بدوونن فرموددههااند.  بعضی تعبیر خوددشانن
قائم بابب اازز رراا خودد مقامم تدرریج به ررسالتشانن ششسالۀ ددووررۀۀ ددرر اایشانن که نموددههااند
مقالۀ باال ررسالت ااددعایی به موعودد ااوولٰى نقطۀ حضرتت مقامم وو عناووین برددههااند. 
میدهد نشانن  حضرتت آآنن آآثارر ددرر مندررجج نصوصص به ااستشهادد با  که ااست کوششی

آآماددگی که مؤمنینی به رراا  خودد مظهریت مقامم اامر اابتداایی همانن اازز ااعلٰى حضرتت که
ددااشتهااند. ااظهارر ااشاررهه وو ررمز بدوونن ددااشتهااند شایستگی وو

وو موسومم میثاقق قلم مهم ااثر ددوو مضامین وو تارریخی ززمینۀ عبداالبهاءء حضرتت آآثارر اازز
شدههااند. شهرتت مطرحح وو معرفی جدااگانه مقالۀ ددوو بیتی" ددرر هزاارر "االوااحح به معرووفف

وو االوااحح سایر به نسبت  آآنها  بوددنن طوالنی سبب به بیتی هزاارر به االوااحح ااین
کداامم هر که آآنست االوااحح ااین ددیگر ااست. خصوصیت عبداالبهاءء حضرتت مکاتیب

موضوعع عبداالبهاءء حضرتت مکاتیب اازز ااثر چندین متن شامل ضمن ددرر ااست. 
معتقدااتت مبانی وو ااررکانن اازز که االهیست میثاقق وو عهد بیتی هزاارر االوااحح محورریی
ددرر که ااست لوحی شرحح هزاارراانن" ددرر اازز نکته "یک میشودد.   مقالۀ محسوبب بهائی
اابواالفضل جنابب بهائی، اامر دداانشمند وو غیورر مداافعانن اازز یکی عریضۀ جواابب

ددرر مسیر ددرر االهی "میثاقق مقالۀ وو یافته صدوورر عز گلپایگانی، ددوومین شرحح تارریخ" 
وو ناقضین اازز یکی به خطابب ررأأفت وو محبت نهایت ددرر که ااست بیتی هزاارر لوحح

بسیارر وو گشته صاددرر خوئی، مسگر جلیل میرززاا میثاقق، ددووررۀۀ معرووفف بیوفایانن
متن ااوولل لوحح اازز طوالنیتر وو188 شماررهههایی تحت ترتیب به االوااحح ااین ااست.   

ددرر189 ااست. شدهه منتشر عبداالبهاءء حضرتت مکاتیب اازز منتخباتی چهاررمم جلد  
اافترااهایی وو ااعترااضاتت وو شبهاتت رردد به تفصیل به االوااحح ااین ددرر عبداالبهاءء حضرتت
رراا خوددشانن عبوددیت وو ووصایت مقامم وو میپرددااززند میثاقق وو عهد مورردد ددرر ناقضین
ااددیانن جمیع ددرر میثاقق وو عهد مرااکز عمومم اازز ددفاعع به وو میفرمایند تبیین
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صدوورر ااددیانن تارریخ ددرر االهی، عهد مرکز نفس اازز مکتوبی آآثارر چنین میپرددااززند. 
ااست.     بیسابقه

نزوولل وو بهاءءااله حضرتت ظهورر با آآنن اادداامۀ وو ااعلٰى حضرتت اامر ااعالنن تدرریجی سیر
میددهد تشکیل رراا بهائی آآیین تعالیم وو ااحکامم اازز بخشی بالمآلل که تعالیمی وو ااحکامم

وو تعالیم تطبیقی "برررسی مقالۀ ددرر ااست آآئین ددوو ااین ااررگانیک ااررتباطط اازز حاکی وو
ااین ااحکامم وو تعالیم بین مشترکک نقاطط وو شدهه تنظیم وو بهائی" تحقیق وو بابی ااحکامم

ااست. گرفته قراارر بحث مورردد ااخالقیاتت وو ااجتماعی وو کالمی ززمینههایی ددرر آآئین ددوو

بحث وو ووجوددشناسی مبحث عرفانن، وو فلسفه وو ااددیانن ددرر بنیاددین مباحث جمله اازز
مقاالتی جمله مفاووضاتت"  اازز ددرر "ووجوددشناسی ااست. مقالۀ هستی مفهومم باررۀۀ ددرر

عرفانن سفینۀ ددرر مفاووضاتت کتابب اانتشارر سالگردد یکصدمین مناسبت به که ااست
ااین ددررجج ااصطالحاتت وو عناووین تحت که  ووجودد مفهومم برررسی به مقاله میشودد. 

باررۀۀ ددرر که رراا مختلفی مواارردد وو میپرددااززدد، شدهه مطرحح مفاووضاتت کتابب ددرر مختلف
میددهد.  قراارر بحث وو موشکافی مورردد آآمدهه مذکورر کتابب ددرر ووجودد وو هستی مسئلۀ

یا : تطابق علم وو عقل وو " ددین  مفاووضاتت مباحث به مربوطط مقاالتت اازز ددیگر یکی
مبدءء که بهائیست اامر ااساسی تعالیم اازز ددین وو عقل وو علم تواافق تواافق" ااست. لزوومم

وو علمی پیشرفت ددرر ددین نفوذذ وو تأثیر وو ددین به نگرشش نحوهه ددرر بنیاددین تحولی
ددرر می ددین نقش وو ماهیت به نسبت فلسفی تفکرااتت وو بشر ااجتماعی ااین گردددد. 

شدهه کوشش وو شدهه ووااقع بحث مورردد عامل سه ااین بین تطابق یا تواافق مسئله مقاله
کوشش وو شودد ررووشن آآنها تواافق یا تطابق حقیقی مفهومم بهائی تعالیم ااستنادد به

نیست مواافق تجربی علم با چه هر شوددکه جلوگیریی تفاهم سوءء ااین اازز ااست شدهه
بداانن نباید وو ااست ررففکک نباشد بحث قابل ددین حوززهه ددرر آآنچه یا وو ااست ووهم
کردد. ااعتنا

وو تأثیر به ااشاررهه اایراانی" ضمن فرهنگ وو فاررسی ااددبب بر بهائی مباررکۀ آآثارر "تأثیر
چنین وویژهه به  میشوند متولد آآنن ددرر که فرهنگی وو ااددبب وو ااددیانن بین متقابل تأثر

مورردد اایراانی ااددبیاتت وو فرهنگ وو بهائی مباررکۀ آآثارر وو نصوصص بین رراا ااررتباطی
بخش قراارر برررسی میرااثث که ااست موااررددیی پژووهش ااین اازز جالبی بسیارر میددهد. 
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قراارر تأیید وو تجلیل مورردد بهائی مباررکۀ آآثارر ددرر باستانن اایراانن فرهنگ وو ززررددشتی
ااست.  گرفته

که سؤاالل ااین به پاسخ براایی ااست بهائی" کوششی آآئین ددرر بیانن وو فکر "آآززااددیی مقالۀ
خطا اازز مصونن منصوصص مبینین وو شاررعین که بهائی ااعتقاددیی نظامم به توجه با

تبییناتت وو االهیست االهامم وو ووحی محصولل مباررکه آآثارر وو االوااحح مندررجاتت وو هستند،
بهائی اافراادد آآیا ااست، پذیرفتنی شرطط وو قید بدوونن آآمدهه نصوصص ددرر که تفاسیریی وو
کلماتت اازز خودد شخصی ااستنباطاتت وو اافکارر بیانن وو فرددیی تفکّّر وو فهم آآززااددیی اازز

با که ااینست مباررکه، نصوصص ااساسس بر مقاله، ااین پاسخ  محروومند؟ وو ممنوعع االهی
عقیدهه اابراازز وو نظر ااظهارر ددرر بهائی اافراادد تنها نه خاصص مالحظاتی وو شراایط مرااعاتت

سعی یک هر که شدههااند تشویق بلکه آآززااددند شخصی برددااشتهایی وو اافکارر تباددلل وو
با رراا خودد برددااشتهایی وو نمایند االهی کلماتت وو نصوصص ددرر تعمق وو تفحص ددرر

نهند. میانن ددرر ددیگراانن

ددرر لوحح باررۀۀ ددرر "سخنی مقالۀ اانتشارر اازز پس عرفانن سفینۀ ددووااززددهم ددفتر قناعع" 
عنواانن تحت که گرددید ووااصل مزبورر مقاله مندررجاتت تکمیل وو تصحیح ددرر مطالبی
اازز شدهه ددررجج بخش ااین ددرر مقاله آآنن بر اایی تکمله ااین مطالب فرستندگانن ااست. 
شودد.  می سپاسگزاارریی صمیمانه تکمله

ووالیت رراابطۀ که ااست بهائی جهانی مرکز اازز پیامم سه حاوویی عرفانن ررشحاتت بخش
ااعلٰى معهد مرکزیی مرجعیت وو ااختیاررااتت نیز وو مصونیت وو ااعظم االعدلل بیت وو اامر
مطرحح پیاممها ااین ددرر که میکنند. نکاتی تشریح وو تبیین رراا بهائی جهانی جامعۀ ددرر
میشوند.    محسوبب بهائی معتقدااتت مباددیی وو ااررکانن اازز ااست شدهه تصریح وو

وو معتقدااتت ااصولل باررۀۀ ددرر تحقیقی مقاالتت فهرست ددررجج به  عرفانن شاخسارر بخش
ااین شدهه ددررجج نشریاتت سایر ددرر که دداارردد ااختصاصص بهائی مباررکۀ آآثارر ااست.  

ددررجج عرفانن سفینۀ ددرر تدرریج به محقّّقانن ااستفاددۀۀ وو مرااجعه براایی هافهرست
مجلۀ  ددرر که ااست مزبورر مقاالتت فهرست شامل ددفتر ااین ددرر بخش شودد.  ااینمی
منتشر145 شماررۀۀ تا یک شماررۀۀ (اازز بهائی پیامم مقاالتت فهرست وو ااست شدهه ) 

شد.  خوااهد ددررجج عرفانن سفینۀ  ددرر تدرریج به مجله آآنن بعدیی هاییشماررهه  به مربوطط
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شدهه گذااررییپایه ااررجمند مهدیی حاجج یاددبودد صندووقق توسط عرفانن مجمع ااقدااماتت
به پژووهشیارریی صندووقق مستمر هاییمساعدتت اازز گذشته سالل ددرر وو یافته اادداامه وو

به مساعدتت وو ددررخشانن مهشید وو ناصر ددکتر کریمانۀ تبرعاتت وو سعاددتت ناددیا یاددبودد
ااست. بوددهه برخورردداارر پوررسلمانن منوچهر ددکتر یاددبودد سخنراانیهایی برگزاارریی
پذیراامکانن رراا عرفانن مجمع ااقدااماتت اادداامۀ گراامی پژووهانندداانش ااررززشمند همکارریی
ااست. عرفانن مجمع خاددمانن وو مجریانن اامتنانن کمالل مایۀ وو ساخته
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