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برررسی
تطبیق تعالیم وو ااحکامم بابی وو بهائی

شاپورر ررااسخ

مقدّّمه

وو تعالیم  با  آآنها  مقایسۀ  وو  بابب  حضرتت  ااحکامم  وو  تعالیم  باررۀۀ  ددرر  ررساالتت  وو  کُُتُُب 
ااحکامم ااین ظهورر ااعظم بالنسبه محدوودد ااست.  معذلک اازز آآثارریی که ددرر مورردد حیاتت

می حاصل  تطبیقی  مطالعۀ  ااین  براایی  فواایدیی  شدهه  نگاشته  بابب  شودد.حضرتت 
فهرست ااهم ااین کتب رراا ددرر آآغازز یاددددااشتها مالحظه خوااهید کردد. 

تطبیق تعالیم وو ااحکامم حضرتت بابب وو حضرتت بهاءءااله با ااین موضوعع مهم مربوطط
کنیم؟  ااگر ددرر ظهورر حضرتت باببشودد که ما رراابطۀ ددوو ظهورر رراا چگونه تلقّّی میمی

فقط مبشّّر حضرتت بهاءءااله رراا ببینیم طبعاًً به ددنبالل بشاررااتت مربوطط به ظهورر جمالل
مباررکک ددرر آآثارر حضرتت رربب ااعلٰى خوااهیم بودد.  وولی ااگر حقیقت ددوو ظهورر رراا علٰى

گر وو مکمل آآثاررررغم فاصلۀ ززمانی یکی بداانیم االبته آآثارر حضرتت بهاءءااله رراا ددنباله
حضرتت بابب خوااهیم دداانست.

علی سید  بابب،  حضرتت  مأمورریت  وو  مقامم  باررۀۀ  نظریهددرر  شیرااززیی،چندین  محمد 
شانن ووااسطۀمطرحح شدهه.  یکی آآنن که حضرتت بابب به شهاددتت بعضی اازز آآثارر ااوولیه

اامامم ززمانن بوددند.  ددوومم آآنن که ددعویی آآنن حضرتت قائمیت موعودد بودد وو به ااصطالحح
آآنن ددرر  ااززلل،  یحیٰى  پیروواانن  جمله  اازز  برخی،  ثالثاًً  بوددند.   مهدیی  ظهورر  تسنّّن  ااهل 

هایی طوالنی بعدااله رراا به قرننیظهرههحضرتت یک ظهورر مستقل ددیدند وو ظهورر من
ااین ااست  رراائج  بهاءء  ااهل  بین  چهاررمم  که  نظریۀ  محولل کرددند.   مستغاثث  بهانۀ  به 

من یعنی  جدیدیی،  موعودد  بابب  بابب،  حضرتت  که  آآننیظهرههااست  مبشّّر  وو  االه، 

   کوتو، اایتالیا، جوالیی 2009متن تقریرااتت ددرر مجمع عرفانن، ددرر  مرکز مطالعاتت بهائی، آآ
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مهیا موعودد  آآنن  ظهورر  براایی  مختلف  جهاتت  اازز  رراا  مقدّّماتت  ضمناًً  وو  بوددند  حضرتت 
فرموددند.  نظریۀ پنجم که اازز توقیع ددوورر بهائی حضرتت وولی اامرااله وو ااشاررااتت متعدّّدد

االحقیقه ظهورر ووااحدشودد ااین ااست که فیحضرتت ااعلٰى وو جمالل اابهٰى ااستنباطط می
نظریۀ ااثباتت  با  االبته  وو  یافت  ووقوعع  متتابع  مرحلۀ  ددوو  ددرر  وو  متفاووتت  ددوو کسوتت  ددرر 
ااخیر باید نشانن ددهیم که ااررتباطط بسیارر نزددیکی بین تعالیم االهی، ااخالقی وو ررووحانی

وو ااحکامم وو فلسفۀ ااصلی ظهوررین ووجودد ددااشته وو دداارردد.

یک نکته رراا مایلم بر ااین مقدّّمه ااضافه کنم وو آآنن ااین ااست که هر پنج تفسیریی که
طورر به  شدهه  مطرحح  بعدیی  ظهورر  به  نسبت  بابب  حضرتت  ررسالت  وو  مقامم  مورردد  ددرر 

می وو  ااست  بوددهه  صاددقق  میزاانی کهنسبی  به  وو  متدررجاًً  بابب  حضرتت  شودد گفت که 
یا تدررجج  ااین  وو  فرموددند  مکشوفف  رراا  خودد  حقیقت  ددیدند  مرددمم  ددرر  ددررکک  ااستعداادد 
االهی ددین  وو  اانسانی  عالم  حتٰى  وو  حیاتت  جهانن  وو  طبیعت  قواانین  اازز  یکی  تدرریج 
مرحله به  مرحله  وو  تکاملی  وو  تدرریجی  صوررتت  به  چیز  هر  برووزز  وو  ظهورر  ااست که 

گیردد، مثال ددرر مورردد بذرر ددررخت، نطفۀ اانسانن، وو نظائر آآنن همین برووزز ووصوررتت می
ظهورر تدرریجی صاددقق ااست وو هرچند ددرر هر مرحله اازز آآنن موجودد توصیفی ددیگر می

توصیف آآنن  همۀ  حقیقت  هالللتواانن کردد،  شب  یک  ماهه که  نظیر  ااست،  یکی  ها 
کند، وو یا خوررشید کهگریی میبارریک ااست وو شب ددیگر به صوررتت بدرر کامل جلوهه

رروودد.ددرر فصولل مختلف شدّّتت تابشش اازز کم به فزوونی وو یا بالعکس می

اایی خودد رراا بابب اامامم ززمانن، یعنی همانندااند که حضرتت بابب ددرر مرحلهبعضی گفته
نواابب اارربعه که ذذکرشانن ددرر تارریخ آآمدهه، ووااسطۀ اامامم غائب با مرددمم عنواانن فرموددند وو
حضرتت خودد  شد که  یاددآآوورر  باید  ااست.    دداالل ووساطت  همین  بر  هم  کلمۀ «بابب» 

ااند: "نظر کن ددرر فضل حضرتتبابب ددرر کتابب «ددالئل سبعه» چنین تصدیق فرموددهه
رراا آآنها  آآنن که  تا  فرموددهه  ووااسع  مسلمین   حق ددرر  رراا  خودد  ررحمت  چقدرر  منتََظر که 
نجاتت ددهد.  مقامی که ااوولل خلق ااست وو مظهر «اانّّنی اانا االه» چگونه خودد رراا به
ااسم بابیت قائم آآلل محمد ظاهر فرمودد وو باحکامم قرآآنن ددرر کتابب ااوولل حکم فرمودد تا
آآنن که مرددمم مضطربب نشوند اازز کتابب جدید وو اامر جدید وو ببینند ااین مشابه ااست با
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ااند غافل نمانند."خودد اایشانن لعل محتجب نشوند وو به آآنچه اازز براایی آآنن خلق شدهه
189

کید حضرتت بابب ددرر مرحلۀ نخست، یعنی بر ااساسس نطق آآقایی ددکتر ناددرر سعیدیی تأ
ھھ.قق. بر تفسیر قرآآنن بوددهه وو١۱٢۲۶٢۲هایی ااوولیۀ ررسالت خودد، یعنی تا ااوولل محرمم سالل

می نشانن  خوبب  ااسالمم  با  رراا  حضرتش  نزددیک  ااررتباطط  موضوعع  جملهااین  اازز  ددهد.  
(قیومم یوسف  سوررۀۀ  ااست:  بوددهه  حضرتت  آآنن  سوررۀۀتفاسیر  بقرهه،   سوررۀۀ  ااالسماءء)، 

کوثر، سوررۀۀ وواالعصر.

به ااستنادد تحقیقاتت آآقایی ددکتر محمدحسینی ددرر کتابب «حضرتت بابب» آآثارر ذذیل اازز
مخزوونه» ددرر «صحیفۀ  ااست:  سابق  شریعت  با  نزددیک  ااررتباطط  بابب گوااهه  حضرتت 

فرموددهه صاددرر  ااسالمی  متبرکۀ  ااعیامم  وو  ااعیادد  براایی  ددعا  سوررۀۀچهاررددهه  تفسیر  ددرر  ااند؛ 
االه بهااله وو آآلل، به تجلیل اازز مقامم ررسولل١۱٢۲۶٠۰بقرهه، ااندکی قبل اازز ظهورر ددرر سالل 

ااند؛ ددرر «صحیفۀ ااعمالل سنه» ااددعیه وو فراائض مخصوصص ررووززهاییخصوصص پرددااخته
ااند.هایی قمریی ااسالمی رراا آآووررددههمربوطط به ماهه

کنند که ددعویی آآنن حضرتت قائمیت بودد، چنانن که بعضیمحقّّقانن ددیگر تصدیق می
اازز ااحاددیث ااسالمی ااخبارر کرددهه ااست، وولکن حضرتش براایی آآنن آآمدهه بوددند که آآئین
محمدیی رراا مرتفع وو ددرر سرااسر عالم منتشر کنند.  ووقتی حضرتت بابب آآثارر خودد رراا با

می مقایسه  مجید  میقرآآنن  یاددآآوورر  رراا  خودد  ظهورر  عظمت  جهتی  اازز  ااززکنند  وو  شوند 
شوند.  مثال ددرر کتابب «بیانن فاررسی»جهتی نیز مشابهت با ظهورر قبل رراا متذکّّر می

فرمایند: "وو حضرتت حجت ظاهر شد بآیاتت وو بیناتت بظهورر نقطۀ بیانن که بعینهمی
ظهورر نقطۀ فرقانن ااست."  ددرر ااین جا به نقل چند بیانن ددیگر که ددرر آآنن حضرتت بابب
ااندددرر کسوتت قائم موعودد وولی ددرر عین حالل مؤید وو مکمل وو مرووجج ااسالمم ظاهر شدهه

پرددااززیم:می

ددرر «صحیفۀ عدلیه» که به گفتۀ ددکتر ناددرر سعیدیی سرآآغازز مرحلۀ ددوومم ظهورر وو همرااهه
با طرحح مسائل فلسفۀ ااوولٰى یعنی مسائل کالمی ااست، حضرتت بابب گوئی ددرر مقامم
مماشاتت با خلق [جاهل متعصب] مخالفت با گفتارر نواابب اارربعه وو اازز جمله حسین

79منتخباتت آآیاتت، صص  189
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می ااسالمم  به  مؤمن  ااعمالل  اابطالل  سبب  رراا  ررووحح  «صحیفۀ٢۲دداانند.بن  ددرر  حتی    
می رراا  حشرااجسادد  جمله  اازز  خودد  ززمانن  شیعی  توددۀۀ  عقائد  ظاهر  حسب  بر  ررضویه» 

   ٣۳پذیرند.

چنین ددرر ررسالۀ «نبوتت خاصه» که به خوااهش منوچهر خانن معتمداالدووله صاددررهم
ررسولل حضرتت  ررسالت  مقامم  االهی  ظهوررااتت  ااستمراارر  ااصل  یاددآآوورریی  عین  ددرر  شدهه 

می تثبیت  وو  تأیید  رراا  ااصفهاننااکرمم  ددرر  وواالعصر که  سوررۀۀ  تفسیر  ددرر  نیز  وو  فرمایند.  
االعلماءء عز صدوورر یافته به عنواانن حجت ززمانن به تفسیربراایی میر سید محمد سلطانن

االه وو ااحاددیثآآنن سوررهه وو ررفع ااختالفف میانن فرقق مختلفۀ ااسالمم ددرر ااستنباطط اازز کتابب
پرددااززند.مروویه می

براایی وو  حکمت  به  نظر  شدهه،  صاددرر  ااصفهانن  ددرر  هم که  نگارر»  «ووقایع  توقیع  ددرر 
می االهی  آآستانن  به  محضه  عبوددیت  ااظهارر  اازز  پس  ززمانن،  متعصب  مرددمم  با  مداارراا 

ااند وو قصد نسخ آآنن شریعت مقدّّسه رراافرمایند که به جهت تروویج ااسالمم ظاهر شدهه
 ۴ندااررند (لیس لی ددعوةةٌٌ بدیعه ال فی االحقیقة وو ال فی االشریعه).

سومین قولل ددرر باررۀۀ مقامم وو مأمورریت حضرتت ااعلٰى همانست که پیروواانن یحیٰى ااززلل
من ظهورر  چونن  وو  هستند  متمسک  آآنن  (یظهرههبه  مستغاثث  سنۀ  به  رراا  )٢۲٠۰٠۰١۱االه 

بینند ووکنند ددرر حضرتت بابب فقط ظهورریی مستقل وو مجزیی اازز ااسالمم میمحولل می
صدوورر وو  جدید  اامر  ااستقاللل  بر   دداالل هم  حضرتت  آآنن  مباررکۀ  آآثارر  اازز  بعضی  االبته 
بیانن ددرر کتابب  سبعه».   توقیع «خصائل  وو  بیانن  چونن کتابب  ااست،  جدید  ااحکامم 

ااند وو ااحکامی نیز بر شریعت قبل اافزووددهه شدههبعضی اازز ااحکامم ااسالمی نسخ شدهه
ااست.  

من مبشّّر  بابب  حضرتت  چهاررمم  نظریۀ  طبق  ررااههیظهرههبر  وو  حضرتتااله  ظهورر  گشایی 
شدهه معرفی  بنبهاءءااله  عیسی  حضرتت  وو  معمداانی  یحیٰى  با  مقایسه  مقامم  ددرر  ااند 

حضرتت قلم  به  سیاحح»  شخصی  «مقالۀ  کتابب  آآغازز  همانن  ددرر  که  چنانن  مریم؛ 
عبداالبهاءء جنین آآمدهه ااست: "[آآنن حضرتت] آآغازز گفتارر نمودد وو مقامم بابیت ااظهارر وو
اازز کلمۀ بابیت مراادد ااوو چنانن بودد که من ووااسطۀ فیوضاتت اازز شخص بزررگواارریی هستم
ااوو باررااددۀۀ    . حدّّ وو  حصر  بی  ددااررندۀۀ کماالتت  وو  ااست  عزتت  پرددۀۀ  پس  ددرر  هنوزز  که 
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متحرکم وو بحبل ووالیش متمسک.  وو ددرر نخستین کتابی که ددرر تفسیر سوررۀۀ یوسف
هایی به آآنن شخص غائب که اازز ااوو مستفیدمرقومم نموددهه ددرر جمیع موااضع آآنن خطابب

فداایی تمنّّایی  وو  جسته  خویش  مباددیی  تمهید  ددرر  ااستمداادد  وو  نموددهه  بوددهه  مستفیض  وو 
طبع سیاحح»،  شخصی  جدید «مقالۀ  طبع  ددرر    "... نموددهه  محبتش  سبیل  ددرر  جانن 

تواانن به عباررااتت ذذیل نیز مرااجعه نمودد که مرقومم فرموددهه) می٣۳٢۲ (صص ،2001 آآلمانن
ااعظم رراا ووااسطۀ ظهورر  مقامم تبشیر شمرددهه وو حقیقت خودد  رراا  ااند: "وو ظهورر خویش 

کماالتت آآنن دداانسته."

من مبشّّر  ددرر کسوتت  حضرتش  شدههیظهرههااینکه  ظاهر  قیوممااله  همانن کتابب  ددرر  ااند 
ااالسماءء با تفسیر سوررۀۀ یوسف نیز منعکس ااست، چه یوسف هم به ووجودد مباررکک

من اازز  هم  وو  شدهه  ااطالقق  حضرتت  آآنن  تعبیریظهرههخودد  عنواانن  ااین  به  موعودد  االه 
میفرموددهه محمدحسینی  ددکتر  صصااند.   کتابب،  (همانن  "ااگرچه٧۷۴٩۹نویسد   :(

ااالسماءء به خوبی ررووشن ااست،ااستقاللل ظهورر حضرتت بابب اازز محتواایی کتابب قیومم
ظهورر اازز  ااعظم  ظهورریی  مبشّّر  حضرتت  آآنن  که  ااست  مسلّّم  ددیگر  جهت  اازز  وولکن 

سوررهه جمله  اازز  هستند،  سیخویش  ووششم،  بیست  چهاررددهم،  ددوومم،  ووهایی  سی  ااُُمم، 
هشتم، چهل وو ددوومم وو چهل وو ششم ... وو آآنن ظهورر ررجعت حسینی ااست."  ددرر ااین
نظریه ااحکامم حضرتت بابب فقط حالت موقّّت پیداا کرددهه وو بعضی هم چونن ااحکامم

ااند که االبته باید ددرر حکمت نهفتۀ ددررغلیظ وو شدید وو غیر قابل ااجراا تشخیص شدهه
پس ااین ااحکامم تفکّّر کردد.

رراا اابهٰى  جمالل  ظهورر  وو  ااست  قائل  ظهورر  ددوو  بین  نزددیک  ااررتباطط  به  پنجم  نظریۀ 
ددااند وو سابقۀ بسیارریی اازز ااحکامم وو حتی تعالیممکمل وو متمم ظهورر حضرتت بابب می

جوید وو ددرر تقویت نظریۀ ااخیربهائی رراا ددرر کتابب بیانن وو ددیگر آآثارر حضرتت بابب می
فی که  ااست  شدهه  جماللگفته  ظهورر  عین  جهتی  اازز  ااعلٰى  حضرتت  ظهورر  االحقیقه 

اایی وو هیئتی ددیگر ااست وو به همین مناسبت حضرتتااقدسس اابهٰى، منتهٰى ددرر جامه
می قبلم»  اازز «ظهورر  سخن  مکرررااًً  وولیبهاءءااله  حضرتت  نصوصص  طبق  بر  وو  رراانند، 

اایی اازز تارریخاامرااله، حضرتت بابب وو حضرتت بهاءءااله مشترکاًً آآغازز کنندۀۀ ددووررۀۀ تاززهه
گذااررااددیانن هستند که ددووررۀۀ تحقّّق ووعودد وو بشاررااتت گذشته باشد وو هر ددوو مشترکاًً پایه

مدنیتی جدید که باید به صفت مشترکک بابی–بهائی خوااندهه شودد بوددهه وو خوااهند
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بودد.  ددرر بابب ااین نظریۀ ااخیر عباررااتی چند اازز توقیع منیع «ددوورر بهائی» رراا عالووهه بر
می نقل  اابهٰى  ااقدسس  جمالل  االوااحح  اازز  ررووشننصوصی  مقصودد  تا  مدللکنیم  وو  ترتر 

قراارر ااستنادد  مورردد  وو  شدهه  نقل  بهائی»  توقیع «ددوورر  ددرر  مباررکه  نصوصص  ااین  گردددد.  
فرمایند: "وو ددرر ظهورر ااین ظهورر ااعظمگرفته ااست:  حضرتت بهاءءااله ددرر لوحی می

ااست سریی  وو  مستورر  ااست  حکمتی  نگذشته  قبلم  ظهورر  اازز  اایامی  آآنن که  مع  ااکرمم 
موضعی ددیگر می ظهرمقنوعع."  وو ددرر  قد  ااالوولٰى  لنقطة  هذاا  ااننّّ  تاله  فرمایند: "قل 

فرموددهه ددمم»  «سوررۀۀ  ددرر  وو  ااالخرٰى".   قمیصه  جماللفی  ینصر  ناصر  من  "هل  ااند: 
ااالوولٰى االنقطة  "لو کانن  مذکورر:  هیکل»  ددرر «سوررۀۀ  وو  ااالخرٰى".   طلعة  فی  ااالوولٰى 
ااستنأست وو  بنفسی  یستأنس  وو  منّّی  یفاررقق  لن  لقائی  یدررکک  وو  غیریی  ززعمکم  علی 
بنفسه فی اایامی"، یعنی: ااگر نقطۀ ااوولٰى به ززعم شما غیر اازز من بودد وولی ددررکک لقایی

گرفت وو من ددرر اایاممشد؛ ااوو به نفس من اانس میکردد هرگز اازز من جداا نمیمراا می
گرفتم.خودد به نفس ااوو اانس می

ااند: "یا قومم.  اانّّه ررووحی وو اانا ررووحه وو لمهمانن حضرتت ددرر «کتابب بدیع» فرموددهه
یزلل کانن مشیتی مشیته.  التفرقواا بینی وو بینه وو کلّّما یظهر من عندهه لکانن محبوبب
قلبی وو فؤااددیی لو اانتم من االموحدین."  وو بازز ددرر «سوررۀۀ هیکل» آآمدهه ااست: "االذیی

ظهر مرةةًً بعد ااوولٰى باسمه ااالبهٰى."

فرمایند: "اایی نصیر – ددرر ظهورر ااوولم بکلمۀ ثانی اازز ااسمم (علی)وو ددرر لوحح نصیر می
بر کل ممکناتت تجلّّی فرموددمم به شأنی که ااحدیی رراا مجالل ااعرااضض وو ااعترااضض نبوددهه

ززوواالم ددعوتت فرموددمم ... تا آآنن که باالخرهه جسدوو جمیع عبادد رراا برضواانن قدسس بی
منیر مراا ددرر هواا آآوویختند وو برصاصص غل وو بغضاءء مجرووحح ساختند تا آآنن که ررووحم
برفیق ااعلٰى ررااجع شد وو بقمیص اابهٰى ناظر وو ااحدیی تفکّّر ننمودد که بِِچِِه جهت ااین

نموددند ددرر ظهورر ثانیم باسمیضر رراا اازز عبادد خودد قبولل فرموددمم، چه که ااگر تفکّّر می
 ۵ماندند.  ااین ااست شأنن ااین عبادد ..."اازز ااسمائم اازز جمالم محتجب نمی

(شماررۀۀ  بهائی»  مجلۀ «پیامم  ددرر  ددیگر که  لوحی  ددرر  بهاءءااله  حضرتت  بازز  –١۱٠۰٨۸وو 
فرمایند که ظهورر االهی به میزاانن قدررتت ااخذ وو تحمل عبادد ااست:) نقل شدهه می١۱٠۰٩۹

ظهر االذیی  حین  االستّّین  سنة  فی  فیه  بما  علیهم  تجلّّٰى  االبلوغغ  االی  االناسس  بلغ  "فلما 

241



                                    تطبیق تعالیم وو ااحکامم بابی وو بهائی13سفینۀ عرفانن، ددفتر 

[علی نبیل  قبل  علی  باسم  االقدمم  بهجمالل  عالم  ووصولل  حالل  عین  ددرر  محمد]" که 
کید می مرحلۀ بلوغغ ددرر ظهورر حضرتت بابب وو یگانگی آآنن ددوو ظهورر رراا تصدیق وو تأ

فرمایند.

صریح نمیوو  رراا  ظهوررین  ووحدتت  ااین  اازز  شیختر  به  خطابب  لوحح  ددرر  تواانن گفت که 
قمیصه فی  ظهر  قد  ااالوولٰى  لنقطةُُ  هذاا  ااننّّ  تاله  ووفا: "قل  به  متخلّّص  محمدحسین، 

۶ااالخرٰى باسمه ااالبهٰى".

به گفتۀ ززررگر ااصفهانی:

تا نباشد به میانن پیرهنی حائل ماتن که پیرااهن جانست به ووصلت بدررمم

وو یا به گفتۀ مهر ااررفع جهانبانی:

ددرر میانن یارر وو من یک پیرهن باشد حجابب

خُُرمم آآنن ساعت که بِِدرردد پیرهن ددلداارر ما

موعودد ظهورر  وو  خودد  ظهورر  ووحدتت  به  هم  ااعلٰى  حضرتت  خودد  بودد که  متذکّّر  باید 
ااند، چنانن که ددرر بابب هفتم اازز ووااحد چهاررمم «بیانن فاررسی» میمنتظر توجه ددااشته

االه عودد نقطۀ بیانن ااست."یظهرهه"نتیجه وو ثمرۀۀ ااین بابب آآنن که ظهورر من فرمایند که:
  عین کلماتت آآنن حضرتت بدین شرحح ااست: "ملخص ااین بابب آآنن که ماددوونن االه٧۷

االه ااست بامر ااوو وو عودد کل شیءء االی االه بامر ااوو.خلق ااووست وو بدءء کل شیءء من
سویی به  ااوو  عودد  وو  (صص)  خداا  برسولل  شدهه  خداا  اامر  اازز  بدءء  صلوةة که  ددرر  نظر کن 

االه کل ااحکامم بیانن رراا جارریی نموددههیظهرههچنین ددرر منخدااست بامر نقطۀ بیانن وو هم
وو ااوو."   غیر  بر  بدءء  یا  شودد  ااطالقق  غیرااله  بر  عودد  نیست که  بیانن  نقطۀ  غیر  ااوو  که 

شوند که "ثمرهه ااین ااست که اامرووزز ااگر کََسی ددرر نقطۀ بیانن ووااندکی بعد یاددآآوورر می
چنین ددررااوواامر ااوو نظر کند نبیند اا نفس بدءء رراا که نقطۀ فرقانن وو ااوواامر ااوو باشد وو هم

االه نبیند ااال نقطۀ بیانن رراا آآنن ووقت ثمرۀۀ ااین علم ددرر ااوو ظاهر شدهه".یظهرههمن

ووحدتت ظهوررین رراا چگونه باید تعبیر کردد؟
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تعبیر نیست.   مقدوورر  مباررکه  نصوصص  به  توسل  با  جز  مورردد  ااین  ددرر  تعبیر  وو  تفسیر 
 آآماددگی قبولل کل تجلّّیاتت االهی١۱٨۸۴۴نخستین ااین ااست که جامعۀ بشریی ددرر سنۀ 

فاصلۀ  ددرر  ااست که  ااین  شد.   حاصل  متدررجاًً  آآماددگی  ااین  وو  ندااشت  وو١۱٨۸۵٣۳رراا   
برمال١۱٨۸٩۹٢۲ رراا  جدید  مدنیت  وو  ظهورر  به  مربوطط  حقائق  تدرریج  به  اابهٰى  جمالل   

می تمثیل  قالب  ددرر  ددررفرموددند.   آآفتابب  تجلّّی  ااعلٰى  حضرتت  ظهورر  تواانن گفت که 
برجج حمل بودد وو ظهورر جمالل اابهٰى تجلّّی همانن آآفتابب ددرر برجج ااََسد.

ددرر ااست  مقدّّسس  ووجودد  ددوو  آآنن  مساهمت  وو  مشاررکت  تصدیق  اازز  عباررتت  ددوومم  تفسیر 
که ااحکامم  اازز  بخشی  وو  ااجتماعی   – ااخالقی   – االهی  تعالیم  اازز  بسیارریی  صدوورر 

می ررااتشکیل  شریعةااله  اارراائهمجموعاًً  شوااهدیی  مورردد  ااین  ددرر  بعدااًً  چنانن که  ددهند، 
ددوورر مدنیت  ووااحد، که  مدنیت  تأسیس  ددرر  ظهورر  ددوو  آآنن  حالل  هر  ددرر  خوااهیم کردد.  
بهائی باشد، یعنی مدنیتی که همۀ ااددیانن سابقه بشاررتت تحقّّق آآنن رراا ددرر آآخراالزمانن

ااند.   ااند، سهیم وو شریک بوددههددااددهه

توااند ددرر ااررتباطط با نقش ظهورر حضرتت ااعلٰى باشد ددرر هموااررساززییتفسیر سومم می
ساززیی خاکک وو برکندنن خس وو خاشاکک ااووهامم وو خراافاتت چندصدسالۀززمین وو آآماددهه

آآساییآآرراایی جنّّتمذهبی، به طورریی که حضرتت بهاءءااله بتواانند بذررهایی تمدّّنن جهانن
فقط نه  ااعلٰى  حضرتت  ددیگر،  ززبانن  به  بیفشانند.   وو  بنشانند  آآنن  ددرر  رراا  االهی  آآیندۀۀ 

جسم وو جانن خودد، بلکه ظهورر خویش رراا نیز فداایی ظهورر حضرتت بهاءءااله کرددند.

فوقق محبت  وو  عشق  رراابطۀ  آآثاررااین  ددرر  تنها  محبوبب  سبیل  ددرر  فداا  آآررززوویی  وو  االعاددهه 
که حضرتش ما تمنیت ااال االقتل فی سبیلکحضرتت ااعلٰى اانعکاسس نداارردد.  چنانن

ااند، همین میل جانفشانی ددرر آآثارر حضرتت بهاءءااله نسبت به حضرتت ااعلٰىفرموددهه
می موضعی  ددرر  که  چنانن  ااست،  عنمنعکس  بشیءء  تحتجبواا  اانن  "اایاکم  فرمایند: 

االذیی کانن لقائه ذذااتت لقائی وو فدیی نفسه فی سبیلی کما فدیت فی سبیله ... تاله
 ٨۸باشتیاقی االیه وو شوقی االٰى نفسه قد حملت ما ال حمله االنبیین وو االمرسلین."

به قولل قاآآنی شیرااززیی:

باختن  ددرر  ررااهه عشقگر  بدااند  لذّّتت جانن

هیچ عاقل ززندهه نگذاارردد به عالم خویش رراا
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یا به گفتۀ پاررسا تویسرکانی:

اایی باید چو منددااددههناززنینی چونن تو رراا ددلل

گیر  ررااسوزز  باید حسن  عالمعشق  عالم

می ددمیدهه  صورر  ددرر  بارر  ددوو  ااین که  بیانن  وو  آآخرین  اایامم  ددرر  ظهوررین  به  بشاررتت  نفس 
خیزند وو بهشوند وو بارر ددیگر همگی اازز قبورر برمیشودد، یک بارر همگی منصعق می

وو نُُفخََ فی االصوررِِ فََصعق من فی االسماووااتتِِپرددااززند، گوااهه ووحدتت ااست: "نظاررهه می
" (قرآآنن،وو من فی ااررضض ااال من شََاءء االه ثم نُُفخََ فیه ااخْْرىى فََاذذََاا هم قیامم ینظرووننََ

)۶٨۸]، آآیۀ ٣۳٩۹سوررۀۀ ززمر [

فی بهاءءااله  میحضرتت  لوحح «ااشرااقاتت»  ددرر  آآیاتت  ااین  تفسیر  ددرر  فرمایند:االحقیقه 
"حین وورروودد عرااقق اامرااله مخمودد وو نفحاتت ووحی مقطوعع.  ااکثریی پژمرددهه، بل مرددهه،
لسانن اازز  مباررکه  ااین کلمۀ  وو  شد  ددمیدهه  ااخرٰى  مرةةًً  صورر  ددرر  لذاا  مشاهدهه گشتند.  
عظمت جارریی: نفخنا فی االصورر مرةةًً ااخرٰى.  آآفاقق رراا اازز نفحاتت ووحی وو االهامم ززندهه
نموددیم."  ااین ددوو نفخۀ صورر ددوو ووظیفۀ مختلف ددااشتند، با آآنکه ماهیت هر ددوو یکی
بوددهه؛ یکی ااعالمم اانقرااضض وو اانهداامم آآنچه اازز تمدّّناتت سابقه وو سنن ماضیه به ااررثث
ااییررسیدهه بودد وو ددیگریی بعثت اازز قبورر که تولد مدنیتی جدید وو نشئۀ ررووحانی تاززهه

ااست.

مقایسۀ ددوو ظهورر

ااست که مورردد  به  شدیم  یاددآآوورر  رراا  ظهوررین  ووحدتت  آآنن  ددرر  مقدّّمه که  ااین  اازز  پس 
٩۹اایی ددقیق ددرر ذذیل پنج عنواانن میانن ظهورر ااعلٰى وو ظهورر اابهٰى اانجامم ددهیم:مقایسه

– مقایسۀ کالمیاتت یا االهیاتت ددوو ظهورر.١۱
– مقایسۀ ااخالقیاتت آآنها.٢۲
– بحث اازز ااحکامم مشترکک.٣۳
– مقایسۀ فلسفۀ بنیاددیی ددوو ظهورر وو مشاررکت آآنها ددرر تأسیس تمدّّنی جدید.۴
– مواارردد تمایز وو تفاووتت: نظیر ااحکامم غلیظ وو شدید حضرتت بابب.۵
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– مقایسۀ کالمیاتت یا االهیاتت ددوو ظهورر١۱

ساززگمانن ززمینهآآئین بابی ددرر ززمینۀ کالمیاتت وو مباحث مربوطط به حکمت االهی بی
شناسائی اامکانن  عدمم  االف–  مورردد:  ددرر  جمله  اازز  ااست،  بوددهه  بهاءءااله  حضرتت  اامر 
خداا؛ بب– تجلّّی مقامم مظهریت ددرر مظاهر مقدّّسۀ االهی (پیامبراانن)؛ پپ– قبولل ااصل

کید بر آآنن که معجزۀۀ حقیقی اانبیاءء کالمم االه ااست؛ ثث– بیاننتسلسل ااددیانن؛ تت– تأ
معنی صحیح ررستاخیز وو بهشت وو جهنم.  

جوهر ااساسی ددین االهیاتت ااست.  عباررااتی چند اازز حضرتت بابب وو حضرتت بهاءءااله
شودد.  ددرر مورردد مرتبۀ متعالی ذذااتت االهی ذذیال آآووررددهه می

می- فاررسی  بیانن  مقدّّمۀ  ددرر  بابب  بساططحضرتت  تقدیس  وو  "تسبیح  فرمایند: 
لم الیق که  رراا  سلطانی  مجد   عز ذذااتتقدسس  بوجودد کینونیت  الیزاالل  وو  یزلل 

یزلل وو الیزاالل بعلو ااززلیت خودد، متعالی اازز ااددررااکک کلخودد بوددهه وو هست وو لم
شئ بوددهه وو هست." 

،مجموعۀ االوااحح مباررکهحضرتت بهاءءااله نیز ددرر لوحح هواالباهر االبهی ااالبهٰى (-
می٣۳٠۰٧۷صص ااددررااکک)  اازز  منزهه  وو  ممکناتت  عرفانن  اازز  مقدّّسس  فرمایند: "حمد 

یزلل مقدّّسس اازز ذذکر ددوونن خوددمثالی رراا سزااست که لممدررکاتت ملیک عز بی
سموااتت به  ااحدیی  بودد.   خوااهد  ماسوٰى  ووصف  اازز  متعالی  الیزاالل  وو  بوددهه 
هو ما  علی  ووصفش  بمعاررجج  نفسی  وو  نجسته  ااررتقاءء  ینبغی  هو  ذذکرشش کما 

علیه عرووجج ننموددهه."

می- ااعلٰى  شیئحضرتت  هیچ  ددرر  رراا  خودد  عرفانن  آآیۀ  نفرموددهه  فرمایند: "خلق 
اا بعجز کل شئ اازز عرفانن ااوو وو تجلّّی نفرموددهه به شئ اا بنفس ااوو. ااذذ لم

یزلل متعالی بوددهه اازز ااقتراانن به شئ."

فرموددهه- بهاءءااله  حضرتت  ااحدیتشوو   عز شئوناتت  اازز  شأنی  هر  "اازز  ااند: 
تجلّّیاتت قدسس النهایه مشهودد گشته وو اازز هر ظهورریی اازز ظهوررااتت عز قدررتش

)397صص مصر، طبع ،االوااحح مجموعۀ(اانواارر البداایه ملحوظظ آآمدهه." 
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اازز حضرتت رربب ااعلٰى ااست: "نشناخته ااست ااوو رراا هیج شئ حق شناختن وو-
ممکن نیست که بشناسد ااوو رراا شئ بحق شناختن، ززیراا که آآنچه ااطالقق می
وو خودد  مشیت  ملیک  به  رراا  ااوو  ااست  فرموددهه  خلق  شیئیت  ذذکر  ااوو  بر  شودد 
تجلّّی فرموددهه باوو بنفس ااوو ددرر علو مقعد ااوو وو خلق فرموددهه آآیۀ معرفت ااوو رراا

)79صص ،آآیاتت منتخباتت(ددرر کُُنه کل شئ." 

وو اازز حضرتت بهاءءااله ااست: "چه بلند ااست بداایع ظهوررااتت عز سلطنت ااوو-
ها وو ززمین ااست نزدد ااددنٰى تجلّّی آآنن معدوومم صرففکه جمیع آآنچه ددرر آآسمانن

ااوولل ال  ااوولل  اازز  ااوو ...  بالغۀ  قدررتت  شئوناتت  ااست  مرتفع  مقداارر  چه  وو  گشته 
خلق فرموددهه وو االٰى آآخر ال آآخر خلق خوااهد فرمودد ... چقدرر محیط ااست

منتهایش که جمیع آآفرینش رراا ااحاطه نموددهه بر مقامی که ذذررههبداایع فضل بی
اایی ددرر ملک مشهودد نه مگر آآنن که حاکی ااست اازز ظهوررااتت عز ااحدیت ااوو وو

)309  االی307صص مصر، طبع ،االوااحح مجموعۀ(ناطق ااست به ثنایی نفس ااوو."

به شئ  هر  وو  ااست  متجلّّی  مخلوقاتت  جمیع  ددرر  االهی  صفاتت  فکر که  ااین   ااصوال
اایی اازز نعوتت خالق رراا ددرر خودد منعکس دداارردد اازز اافکاررییااندااززۀۀ ااستعداادد خودد جلوهه

کید مخصوصص قراارر ااست که ددرر اامر حضرتت ااعلٰى وو آآئین حضرتت بهاءءااله مورردد تأ
ررفت ددررگرفته وو ددرر حالی که ددرر ظهوررااتت قبل سخن اازز نبی – ررسولل وو نظائر آآنن می

می االهی  مظهر  ذذکر  جدید  بیشترینظهورر  ااوو  ووجودد  ددرر  اانسانن کامل که  یعنی  رروودد، 
شودد که "ظاهر ددررصفاتت االهی تجلّّی دداارردد.  قبولل ااین ااصل منتهی به ااین نتیجه می

کل شمس ووااحد بوددهه وو هست" وو ددرر نتیجه حقیقت اانبیاءء وو ااوولیاءءااله یکی ااست.
ااند: "ااووست که ددرر کل ررسل ظاهر بوددهه ...ددرر «ددالئل سبعه» حضرتت ااعلٰى فرموددهه

وو ااووست که ددرر ااین ددوورر بدیع ااوولل که حالل االف سیزددهم ااست به نقطۀ بیانن معرووفف
وو به بدیع ااوولل ددرر یومم ااوو وو بنوحح ددرر یومم ااوو وو بابرااهیم ددرر یومم ااوو وو بموسٰى ددرر یومم ااوو

االه ددرر یومم ااوو وو به نقطۀ بیانن ددرر یومم ااوو وو بمنوو بعیسٰى ددرر یومم ااوو وو بمحمد ررسولل
االه ددرر یومم ااوو معرووفف بوددهه وو ااینیظهرههیظهر من بعد منااله ددرر یومم ااوو وو بمنیظهرهه

ررسولل قولل   سر شمسااست   ددرر کل ظاهر  ززیراا که  فانا»  االنبییونن  قبل: «ااما  اازز  االه 
ووااحد بوددهه وو هست."
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خانن منوچهر  خوااهش  به  ااصفهانن  ددرر  که  خاصه»  نبوتت  «ااثباتت  ررسالۀ  ددرر 
 ااصل مهم اازز ااصولل االهیاتت رراا که مورردد تأیید۵معتمداالدووله ناززلل شدهه حضرتت بابب 

فرمایند:اامر اابهٰى نیز هست بیانن می

االف– اامتناعع عرفانن ذذااتت حق؛

بب– صفاتت حق عین ذذااتت ااووست وو تفریق میانن صفاتت هم کُُفر آآشکارر ااست؛

همۀ لذاا  نیست  میسر  حقیقت  به  الیدررکک  منیع  غیب  توصیف  چونن  پپ– 
توصیفاتت خلق اازز حضرتت خالق ررااجع ااست به مقامم اابدااعع وو نخستین صاددرر اازز
حضرتت ااسماءء  وو  صفاتت  مظهر  که  ااست  االهی  مشیت  اابدااعع،  عالم  ددرر   حق

ااحدیت ااست وو معرفت ااین مشیت ااوولیه معرفت حق ااست؛

نزوولل ووااسط  مقامم  ددرر  مشیت  مقامم  به  ررسالت.   مقامم  ددرر  ظاهر  ااست  ااوو  وو  تت– 
فیض االهی به خلق ااست.  پس اازز مقامم مشیت مقامم ااررااددهه ااست که همانن مقامم

ووالیت ااست؛ وو باالخرهه

         ١۱٠۰شودد.ثث– فیض االهی ااستمراارر دداارردد وو ددرر طی ززمانن تجدید می

مقامم مشیت، یعنی ووااسطۀ میانن خالق وو مخلوقق، به مرتبۀ مظاهر االهی هم ااطالقق می
فرموددهه ااعلٰى  حضرتت  موضعی  ددرر  چنانن که  ظهوررشودد،  هر  ددرر  ااوولیه  مشیت  ااند که 

 که مقامم مشیت مقامم نقطۀ بیانن١۱١۱ااندبهاءءااله بوددهه وو هست وو هم آآنن حضرتت فرموددهه
تواانن کردد.ااست (بیانن فاررسی) که بازز ووحدتت ظهوررااتت االهی رراا اازز آآنن ااستنباطط می

ددرر آآثارر هر ددوو ظهورر آآمدهه که خداا مشیت رراا خلق کردد وو مشیت عالم هستی وو کائناتت
رراا به ووجودد آآوورردد.  ااین مطلب ددرر مورردد مظاهر االهی هم مصدااقق دداارردد که خداا توسط

ددهد وو منشأ وو مبدأأ تمدّّنن جدید شدهه وو میآآنانن به جواامع اانسانی شکل ددااددهه وو می
 ١۱٢۲شودد.

ررووحانی معانی  بیانن  ددینی  ااندیشۀ  جهانن  به  ااعلٰى  حضرتت  خدماتت  ااعظم  جمله  اازز 
ررستاخیز وو جنَّت وو جهنم بودد که ددرر همۀ ااددیانن گذشته به معنی صورریی تلقّّی شدهه

فرمایند: "ملخص ااین بابب آآنن که مراادد اازز یوممبودد.  ددرر بابب سابع اازز ووااحد ثانی می
نمی مشاهدهه  وو  ااست  حقیقت  شجرۀۀ  ظهورر  یومم  یوممقیامت  شیعه  اازز  ااحدیی  شودد که 

247



                                    تطبیق تعالیم وو ااحکامم بابی وو بهائی13سفینۀ عرفانن، ددفتر 

قیامت رراا فهمیدهه باشد، بلکه همه موهوماًً اامریی رراا توهم نموددهه که عندااله حقیقت
ااین ااست  قیامت  یومم  اازز  مقصودد  حقیقت  ااهل  عرفف  عند  وو  عندااله  آآنچه  وو  نداارردد 
بِِهر ززمانن  هر  ددرر  جدید]  االهی  مظهر  حقیقت [یعنی  شجرۀۀ  ظهورر  ووقت  اازز  ااست که 
ااسم االٰى حین غرووبب آآنن یومم قیامت ااست، مثال ... اازز حین ظهورر شجرۀۀ بیانن االٰى

االه (صص) هست که ددرر قرآآنن ووعدهه فرموددهه که ااوولل آآنن بعد ااززمایغربب قیامت ررسولل
ااالوولٰى سنۀ هزاارر وو ددوویست وو شصتددوو ساعت وو یاززددهه ددقیقه اازز شب پنجم جماددیی
می بعثت  هفتادد  وو  ددوویست  وو  هزاارر  سنۀ  االٰىکه  وو  بودد  قرآآنن  قیامت  یومم  ااوولل  شودد 

من ظهورر  ددرر  بیانن  قیامت  وو   ... ااست  قرآآنن  قیامت  حقیقت  شجرۀۀ  االهیظهرههغرووبب 
االه آآخر کماللیظهرههااست ززیراا که اامرووزز بیانن ددرر مقامم نطفه ااست وو ددرر ااوولل ظهورر من

شودد که ثمرااتت ااشجارریی که غرسس کرددهه بچیند ..."  ددرر ااین بیاننبیانن ااست ظاهر می
مقامم ددرر  ددیگریی  وو  ااست  بذرر  یا  نطفه  مقامم  ددرر  یکی  ظهوررین که  میانن  رراابطۀ  ضمناًً 

شودد.ثمرهه معلومم وو مفهومم می

ااصطالحاتت ررووحانی  معانی  ااعلٰى   رربب حضرتت  ددوومم  ووااحد  اازز  هفتم  بابب  ددنبالل  به 
فرمایند بدین ترتیب: االف– بیانن حقیقتمربوطط به قیامت رراا تشریح وو توضیح می

بعثت بیانن  تت–  قبر؛  ددرر  مالئکه  سؤاالل  بیانن  پپ–  قبر؛  حقیقت  بیانن  بب–  موتت؛ 
ااموااتت؛ ثث– بیانن صرااطط؛ جج– حقیقت میزاانن؛ دد– بیانن حسابب؛ ھھ– بیانن جنّّت؛ وو–
اایقانن ددرر کتابب  بهاءءااله  حضرتت  آآنچه  با  مواارردد  همۀ  ددرر  آآنن که  نظائر  وو  نارر؛  بیانن 

ااند تطابق دداارردد.آآووررددهه

مؤلفانن مقالۀ مبسوطط «بابیسم» (آآئین بابب) ددرر فرهنگ دداائرةةاالمعاررفی قرنن نوززددهم
 تألیف شدهه ددرر مورردد االهیاتت آآنن آآئین نکاتت ذذیل رراا یاددآآوورر١۱٨۸۶٧۷فراانسه که به سالل 

شوند:می

قائل وو  دداارردد  پیامبراانن  وو  اائمه  همۀ  به  عمیق  ااحتراامم  بابب  حضرتت  آآئین  االف– 
وو ززمانن  ااقتضایی  به  مأمورریتشانن  تفاووتت  عین  ددرر  آآنانن  ذذااتی  ووحدتت  به  ااست 

مکانن؛
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بب– آآئین بابی قائل ااست به ااصل ترقّّی دداائمی بشریت وو لزوومم تجدید ددین وو
االهیظهرههکه بعد اازز منکند، چناننددرر نتیجه اامر بابی رراا آآخرین ااددیانن معرفی نمی

مظاهر ددیگر خوااهند آآمد؛

پپ– آآنن آآئین متذکّّر به آآنن ااست که ددیانت بعدیی مکمل ررسالت حضرتت بابب
خوااهد بودد.

– مقایسۀ ااخالقیاتت ددوو ظهورر٢۲

مؤلفانن مقالۀ آآئین بابب ددرر دداائرةةاالمعاررفف قرنن نوززددهم ددهه مشخّّصه رراا براایی ااین آآئین
تواانن با مقایسۀ آآنها به تعلیماتت ااخالقی اامر بهائی مواارردد ااتّّفاققااند که میقائل شدهه

نظر رراا به آآسانی ااستنباطط کردد:

کند وو خوااستارر صلح وو ررأأفتاامر بابی آآئینی ااست که به خشونت تکیه نمی•
وو شفقت وو ااددبب ااست.  نه حکم ااعداامم دداارردد وونه حکم ضربب وو ززجر، حتی

کند.حمل ااسلحۀ جنگی رراا منع می

ددهد.ااین آآئین نهایت ررأأفت رراا نسبت به ااطفالل نشانن می•

•) اافرااطی  ززهد  ووascétismeمواافق  موااهب  اازز  ااستفاددهه  اامکانن  وو  نیست   (
ددهد.هایی مشرووعع ززندگی رراا مینعمت

مندیی اازز تجمالتتبرخالفف تفسیر وو رروواایتی اازز ااسالمم، با کسب ثرووتت وو بهرهه•
مخالفت نداارردد.

براایی ززنانن که تا آآنن ززمانن فاقد موقعیت ااجتماعی شایسته بوددند مقامی ددرر•
ددهد وو مقدّّماتتشودد.  به ززنانن ااجاززۀۀ مکالمه با مردداانن رراا میجامعه قائل می

آآوورردد.ررفع حجابب رراا بوجودد می

نمی• رراا  ددووززََنی  حتی  وو  ااست  تمتّّع  یا  منقطع  ااززددووااجج  وومخالف  پسنددد 
کند وو به ررعایت محبت خانوااددگی مقید ااست.ززناشوئی رراا اامر می
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دداارردد.گداائی وو تکدّّیی رراا که ددرر بسیارریی اازز شراایع پذیرفته بودد ممنوعع می•

پرددااززدد.که به تجلیل صنعت میددینی ااست مترقّّی وو متجدّّدد، چنانن•

ااالددیانن رراا تسهیل میدداارردد وو معاشرتت بینها برمیحکم نجاست رراا اازز ااقلّّیت•
کند.

عالقه نیست.به صدوورر ااحکامم ددرر مورردد نحوۀۀ حکومت ذذیی•

سازز آآئین بهائیاایی اازز تعلیماتت مربوطط به ساززشش وو ررأأفت که ززمینهبراایی آآنن که نمونه 
کنیم:ااست به ددست آآید، عباررااتی چند اازز حضرتت ااعلٰى ددرر ااین جا نقل می

 اازز ووااحد پنجم، آآمدهه: "ددرر بیانن هیچ عباددتی نزدد١۱٩۹ددرر بیانن فاررسی، بابب 
تر نبوددهه اازز نفع نفسی به نفسی، ااگرچه با ااددخالل سرووررییخدااووند محبوبب
ددرر قلب ااوو باشد.

 مأمورر شدهه١۱٩۹ددرر بابب ااند بر ااجابت یکدیگر. اازز ووااحد ششم آآمدهه که کل
شودد.حتی ااگر طفلی گریه کند ووااجب ااست ااجابت ااوو به آآنچه می

 اازز ووااحد چهاررمم بیانن قتل نفس ممنوعع شدهه.۵ددرر بابب 

 م نهی ااکید اازز ضربب حکم شدهه ااست.١۱۶ددرر بابباازز ووااحد نُُه 

 ت۶ددرر باببم ااذذیهکرددنن مرددمم نهی شدهه. اازز ووااحد دد

 اازز ووااحد یاززددهم آآمدهه که هر کََس نفسی رراا ااستهزااءء کند مشمولل٣۳ددرر بابب 
حکم ددیه، یعنی مجاززااتت نقدیی، ااست.

 م حکم شدهه که بر حیواانن بمافوقق طاقتش تحمیل١۱۵ددرر باببهاازز ووااحد دد 
نشودد.

وو اایتامم  بر  ررحم  وو  نفسی  هر   حق اادداایی  ددستورر  ااست  بیانن  کتابب  ددرر  هم 
ااددبب وو  سکینه  حدّّ  اازز  شخص  هرگز  آآنن که  ددستورر  وو  سبیل  اابن  وو  مساکین 

خاررجج نشودد.
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کتاببااررجج ددرر  ااست.   مشهودد  ااعلٰى  حضرتت  آآثارر  ددرر  ززیبائی  وو  پاکیزگی  گذاارریی 
ااند که مالک نگرددید چیزیی رراا که اازز ووااحد چهاررمم) فرموددهه١۱٩۹«چهارر شأنن» (بابب 

نفس شما اازز آآنن کرااهت ددااشته باشد وو اازز ررؤؤیت آآنن محزوونن گرددید.  حضرتت ااعلٰى
ااند که هیچ شیئی ددرر بیانن ااحب نزدد خدااووند نیست اازز طهاررتت ووبه صرااحت فرموددهه
لطافت وو نظافت.

حضرتت ااعلٰى به خالفف ااسالمم ااجاززۀۀ پوشیدنن لباسس حریر وو ااستعمالل ظرووفف طال وو
ااند.نقرهه رراا مرحمت کرددهه وو کارربردد عطر رراا توصیه فرموددهه

 اازز ووااحد١۱٧۷ددااددند.  ددرر بابب حضرتت ااعلٰى به نظم وو ترتیب ااهمیت مخصوصص می
ها وو باززااررها وو ااماکنفرمایند که باید ددرر رروویی تمامم ااررضض خانهددهم بیانن عربی می

بابب  شأنن»،  ددرر «چهارر  باشد.   اامورر١۱١۱منظم  تمامم  باید  آآمدهه که  پانزددهه  ووااحد  اازز   
خودد رراا به حدّّ اامکانن منظم کنید، به طورریی که اانفس خوددتانن آآنن نظم وو ترتیب رراا
وو نظم  با  عالم  ااخبارر  ررساندنن  ااست  حضرتت  آآنن  ددستوررااتت  اازز  هم  بداارردد.   ددووست 

 اازز ووااحد چهاررمم بیانن فاررسی چنین آآمدهه:١۱۶ترتیب.  ددرر بابب 

االه هست، بل بر هر صاحب ملکی الیق"الیق ااست بر سلطانی که ددرر ملک ااوو حرمم
عمالل گذااشته که آآنن  آآخر  تا  ااوولل  اازز  آآنن  قطع   ددرر کل خودد  بالدد  حدوودد  ددرر  ااست، که 
ااخبارر وو خطوطط آآنن ااررضض رراا اازز طرفی بطرفی ررساندهه، چنانچه ددرر ااررضض فرنگ ااین
نظم با کمالل علو منظم ااست وو ااخبارر چندین ماهه رراا بلیالی وو اایامم معدووددهه مطلع می

 ١۱٣۳گرددند، وولی ااین اامر رراا عامم فرمایند که کل بتواانند ااین نوعع کسب خبر کنند."

– ااحکامم مشترکک٣۳

مباررکک اامر  ددرر  رراا که  بابی  آآئین  ااحکامم  اازز  حکم  چهل  حدوودد  سریع  برررسی  یک  با 
می ااحصاءء  آآمدهه  پذیرفته  تصرفی  ااندکک  با  یا  فشرددگیعیناًً  به  توجه  با  تواانن کردد.  

مندااننشودد وو االبته عالقهووقت ددرر ااین جا فقط به ذذکر فهرست ااین ااحکامم ااکتفاءء می
می تفصیل  ووبه  حدوودد  «گنجینۀ  وو  عربی  یا  فاررسی  بیانن  کتابب  عین  به  تواانند 

ااحکامم» مرااجعه فرمایند. 
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ااست طهاررتت  وو  نفس  تنزیه  با  ااررتباطط  ددرر  ااحکامم  اازز  ددسته  منعیک  االف–  نظیر:   ،
ااستعمالل تریاکک؛ بب– منع مصرفف مسکرااتت؛ پپ– ددستورر ااستعمالل عطریاتت؛ تت–
ووجوبب جج–  نطفه؛  ماءء  طهاررتت  بر  حکم  ثث–  آآبب؛  مورردد  ددرر  کُُر  حکم  برددااشتن 

تأسیس حمامم ددرر هر محل.

کید ددرر طهاررتت وو نظافت وو حتی لطافت به ااندااززهه اایی ااست که نقل عباررااتیشدّّتت تأ
چند اازز کتابب ااقدسس وو بیانن به مورردد خوااهد بودد:

تمسکواا بحبل االلّّطافة علی شأنن ال یریی من ثیابکم آآثارر ااالووساخخ ...کتابب ااقدسس: "
وو االذیی یریی فی کسآئه ووسخ اانّّه ال یصعد ددعآئه االی االه وو یجتنب عنه مأل عالونن."

اانفسکم وو وو نیز: "تمسکواا باللّّطافة فی کل ااالحواالل لئّّ تقع االعیونن علی ما تکرهه
ااهل االفرددووسس"

بابب (بابب  ااین  "ملخص  بیانن:  ددااددهه۶کتابب  ااذذنن  بیانن  ددرر  آآنن که  هشتم)  ووااحد  اازز   
شدهه به تلطیف وو نظافت باعلٰى فاعلین ددرر اامکانن ..."

تر شودد ااقربب به تلطیف بوددهه وو هست ... وووو تطهیر االبسه وو تلطیف آآنن هرچه ااقربب
 اازز ووااحد نهم بیانن آآمدهه که تطهیر ددرر بیانن ااقربب قرباتت وو اافضل طاعاتت١۱٠۰ددرر بابب 

ددوونن ذذکر  ااین که  اازز  طاهر کن  رراا  خودد  سمع   مثال هست.   وو  عینبوددهه  وو  شنویی  االه 
خودد رراا که نبینی وو فؤاادد خودد رراا که شاهد نشویی وو لسانن خودد رراا که ناطق نگرددیی ...

کند که نظافت وو طهاررتت کافی نیست، بلکه ااعظم ااززتوجه رراا به ااین نکته جلب می
هایی لغت به معنایی نیکوئی، نغزیی، سبکی وو خفت،آآنن لطافت ااست که ددرر فرهنگ

بازز وو ررووشن بوددنن وو صفا، وو االبته حدّّ ااعالیی پاکیزگی وو طرااووتت آآمدهه ااست.

می مربوطط  ااجتماعی  حیاتت  به  ااحکامم  اازز  ددوومم  نظیر   شودد،  ددستۀ  ضیافت١۱  حکم   –
االه وو ااصوال ررعایت تقویم– حکم برگزاارریی جشن نوررووزز به عنواانن یومم٢۲ررووززهه؛ نوززددهه

حقوقق٣۳بیانی؛  حکم  ددرر۴االه؛ –  جز  حربب،  آآالتت  وو  ااسبابب  حمل  جواازز  عدمم   –
– ددستورر آآنن که هر کََسی مشغولل به کارر وو کسبی باشد وو با۵مواارردد الززمۀ مخصوصه؛ 

ددهد؛  ررهائی  فاقه  وو  فقر  اازز  رراا  خودد  رراا۶آآنن  اانسانی  نفس  یعنی  دداارریی،  برددهه  منع   –
– ددستورر مؤکد تعلیم وو تربیت ااطفالل، ااعم اازز پسر وو ددختر، ددرر٧۷نخردد وو نفرووشد؛ 

– نهی قتل وو قطع ااعضایی٩۹کرددنن وو ضربب؛ – منع ااذذیت٨۸منتهایی محبت وو شفقت؛ 
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–١۱٢۲کرددنن ددرر موقع فوتت نفوسس؛ – نهی شیونن١۱١۱– نهی تنبیهاتت بدنی؛ ١۱٠۰اانسانن؛ 
ااشخاصص؛ ووجوبب پاسخ نامۀ  به  مفیدهه کوشش١۱٣۳ددااددنن  صنایع  ددرر  باید  بیانن  ااهل   –

بر کُُرسی؛ ١۱۴کنند؛  جلوسس  اامر  مرددمم؛ ١۱۵–   بر کل تأهل  فرضض  تخفیف١۱۶–   –
– ووجوبب١۱٧۷حجابب وو ااجاززۀۀ مکالمۀ مردد وو ززنن (به قدرر کفایت وو ددرر حدّّ فائدهه)؛ 

 مثقل٩۹۵– تعیین حدّّ میزاانن مهر که اازز ١۱٨۸نامه؛ تحریر کتابب ووصیت، یعنی ووصیت
ددرریدنن ددررکرددنن وو جامه– نهی اازز شیونن١۱٩۹طال یا نقرهه ددرر شهر وو ررووستا تجاووزز نکند؛ 

مرگگ عزیزاانن.

می  ددسته مربوطط  عباددااتت  به  ااحکامم  اازز  چونن:   شودد  اایی  سالل١۱،  آآخر  ماهه  ددرر  صومم   –
وو٢۲(شهراالعالءء)؛  االهی  آآیاتت  تالووتت  ووقت  ددرر  خوشش  االحانن  اازز  ااستفاددهه  تأیید   –

کید بر آآنن که ددرر موسیقی اازز فجورر وو ااعمالل لغو ااعترااضض شودد؛   بارر٩۹۵– تکراارر ٣۳تأ
بیانن  (رر.کک.  اابهٰى  االه  ررووزز۵/١۱٧۷تکبیر  ددرر  ااعظم،  االه  ااوولل  ررووزز  ررووزز (ددرر  هر  ددرر   (

– نهی نمازز جماعت، مگر ددرر مورردد۵– نهی اازز صعودد بر منابر؛ ۴ثانی ... االخ)؛ 
– عدمم جواازز توبه وو ااستغفارر اا عندااله.۶نمازز میت؛ 

:بعضی ااحکامم متفرقه که مشترکک بین ظهوررین ااست

 سالل؛ ١۱٩۹– حکم تجدید ااثاثث منزلل هر ١۱

– ااجاززۀۀ کارربردد ظرووفف نقرهه وو طال؛ ٢۲

– ااذذنن پوشیدنن لباسس حریر؛ ٣۳

)؛ ۵/١۱٢۲– ددفن ااموااتت ددرر ااحجارر (بیانن، ۴

– حکم عدمم تحمیل ماالیطاقق بر حیواانن؛ ۵

– ددستورر حفظ آآثاررااله (بما اانتم علیه مقتدرروونن) ددرر حدّّ تواانائی.۶

می ووسعت  ااشترااکک  دداامنۀ  ااضافه کنیم  رراا  ااخالقی  ااحکامم  چونن  گیردد  ااگر  ااحکامی   ،
ذذیی١۱ هیچ  نباید کردد؛ –  محزوونن  رراا  همه٢۲ررووحی  ددرر  ااددبب  وو  سکینه  ررعایت  لزوومم   –

اازز هم  چند  ااحکامی  االبته  رروودد.   بیروونن  ووقر  وو  حیا  حدّّ  اازز  نباید  اانسانن   – حالل 
حدووددااتت بیانن هست که ددرر اامر مباررکک ملغٰى گرددیدهه، چونن حکم محو کُُتُُب قبل وو
یا حکمی نظیر مجاززااتت نقدیی کََسی که سبب حزنن نفسی شودد (من یحزنن نفساًً فله
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اانن یأتی تسعه عشر مثقاال من االذهب) وو یا ددیۀ نفسی که به ااستهزااءء ددیگریی پرددااززدد،
حراامم حکم  وویا  طبقه  غیر  با  ااززددووااجج  (یعنی  خودد  سنخ  غیر  با  نفسی  ااقتراانن  بوددنن 

صنف خودد) وو بعضی ااحکامم که ددرر مورردد تقدیم هداایا به قائم اامر پرووررددگارر یا ااوولل
االه رراا بدهد، وو ااحکامی اازز ااین قبیل.یظهرههکََسی که بشاررتت ظهورر من

نوشته بهائی  بیاننااند که محقّّقانن  ااحکامم  بعضی  غلظت  وو  آآننشدّّتت  خودد گویایی   
یظهرههااست که نظر حضرتت ااعلٰى بر ااجراایی آآنها نبوددهه، بلکه چونن ظهورر قریب من

االه (فی سنة االتسع کل خیر تدررکونن) ددرر ددیدگاهه حضرتش بوددهه نفس ددشواارریی ااین
موقّّت اازز  حکایت  آآننااحکامم  میبوددنن  شدیدها  وو  غلیظ  ااحکامم  آآنن  جمله  اازز  کند.  

ااست:

شد خوااهد  یا  شدهه  اانشاءء  بدیع  اامر  ااثباتت  ددرر  آآنچه  مگر  قومم،  محو کل کُُتُُب  حکم 
 – بیانن فاررسی)؛ یا ااخذ اامواالل نفوسی که به آآئین بیانن مؤمن۶ اازز ووااحد ۶(بابب 
ووااحد ۵ااند (بابب نگشته اازز  تعیین ۵  یا  آآنن۵)؛  ددرر  باید  بیانن  ااهل  صرفاًً  منطقه که   

 که بر٧۷ اازز ووااحد ١۱۶)؛ یا حکم مذکورر ددرر بابب ۶ اازز ووااحد ۴ززیست نمایند (بابب 
هر ملیک مبعوثث ددرر ددین بیانن فرضض ااست که کل ااهل عالم رراا ددرر ظل بیانن وو اامر من

 که هر سلطانن مبعوثث٩۹ اازز ووااحد ٣۳االه وواارردد نماید؛ یا حکم مذکورر ددرر بابب یظهرهه
٩۹ اازز ووااحد ۵ددرر ظل شرعع بیانن باید بیتی  اازز آآئینه بساززدد؛ یا حکم مذکورر ددرر بابب 

 ررووزز خدمت نمایند؛ وو اازز ااین١۱٩۹االه رراا یظهرههکه هر یک اازز اافراادد ااهل بیانن باید من
قبیل.

– مشاررکت ددرر بنیاددگذاارریی مدنیتی جدید۴

فرموددهه مرقومم  بدیع»  توقیع «قرنن  ددرر  اامرااله  عزیز  وولی  حضرتت  ااند کتاببچنانن که 
مستطابب ااقدسس تنها گنجینۀ حدوودد وو ااحکامم ااین ظهورر ااعظم نیست، بلکه ددرر عین

جهانن بدیع  نظم  منشورر  همحالل  ااست.   حضرتت  آآنن  جهانی  مدنیت  وو  االهی  آآرراایی 
حضرتت ااعلٰى وو هم جمالل اابهٰى طرحی کلّّی ددرر باررۀۀ تمدّّنن آآیندۀۀ جهانن اارراائه فرموددهه

پرددااختیم، ااماکردد به تفصیل به شرحح مشخّّصاتت آآنن میااند که ااگر ووقت ااقتضاءء می
چونن توجه ما بیشتر به جهاتت مشترکک وو مواارردد ااتّّفاقق نظر بین ددوو آآئین ااست ررعایت

دداانیم.ااختصارر رراا موجه می
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اازز خصائص یک تمدّّنن جدید یکی ززبانن ااست وو ددیگریی تقویم.  ددرر مورردد ززبانن هم
اانتخابب به  بهاءءااله  حضرتت  وولی  بوددهه،  ظهوررین  ااستفاددۀۀ  مورردد  عربی  هم  وو  فاررسی 

ااند.  ددرر مورردد تقویم، حضرتت ااعلٰىاالمللی ددستورر فرموددههیا ااختیارر به یک ززبانن بین
به تفاووتت اازز جهانن ااسالمم تقویم شمسی رراا پذیرفتند وو ددرر نظامم ماهه وو ررووزز تغییریی بی

۴ ررووزز ددرر هر ماهه وو حدوودد ١۱٩۹ ماهۀ مرکّّب اازز ١۱٩۹سابقه اایجادد کرددند که همانن سالل 
 ررووزز اایامم آآززاادد مخصوصص جشن وو سروورر ااست (اایامم هاءء).  ااوولل بارر ااست که ددرر۵یا 

یابد وو به تبع آآنن به ااقوٰى ررووزز تقلیل می١۱٩۹ ررووززهه به ٣۳١۱ یا ٣۳٠۰–٢۲٨۸تارریخ جهانن ماهه 
فعالیت نظامم  ددرر  ااساسی  ددگرگونی  خوااهدااحتمالل  رروویی  ااجتماعی–ااقتصاددیی  هایی 

نمی نظر  به  وو  تکیهدداادد،  حدووددیی  تا  هفته که  بوددههررسد که  شمسی  یا  قمریی  ماهه  گاهه 
ااست بتوااند ااهمیت ددیرینۀ خودد رراا ددرر آآیندهه حفظ کند.

می آآغازز  نوررووزز  با  که  بدیع  اایرااننتقویم  باستائی  تقویم  خصوصیِِت  ااین  شودد 
ها وو ررووززها به صفاتت وو ااسماءء االهی تسمیه شدههشودد که ماهه(ااووستائی) رراا یاددآآوورر می

(موضوعی که١۱۴ااند، ااست  مشترکک  تقویم  ددوو  هر  ددرر  صفاتت  وو  ااسماءء  اازز  برخی  وو   
   ١۱۵هنوزز محل تحقیق ووااقع نگرددیدهه ااست).

تمدّّنیگراامی اامورر  ددرر  مذکورر  آآئین  ددوو  مشترکک  عالقۀ  اازز  ددیگریی  جلوۀۀ  هنر  ددااشت 
می خوششااست.   به  خاصی  توجه  ااعلٰى  حضرتت  آآنندداانیم که  بر  وو  ددااشتند  نویسی 

موسیقیبوددند که کلماتت ااررززشش  اازز  حضرتش  نوشت.   خطوطط  باحسن  باید  رراا  االه 
اایی مساعد براایی هنرددووستی وو هنرپروورریی ددررهم غافل نبوددند وو ااین توجهاتت ززمینه

مشخّّصه اازز  یکی  ززیبائی  به  توجه   ااصوال بهائی گرددید.   ددووددیانت  هر  عمدۀۀ  هایی 
مورردد آآرراایش،  وو  پوشش  ددرر  ززیبائی  ددرر کالمم،  ززیبائی  صنع،  ددرر  ززیبائی  ااست.   آآئین 
به کارر ظهورر  ددوو  هر  ددرر  تلطیف که  معانی  اازز  یکی  وو  ااست  بوددهه  ظهورر  ددوو  هر  توجه 

فرموددهه بیانن  ااهل  به  ااعلٰى  حضرتت  ااست.   همین  ززیرررفته  اازز  صنایع  آآنچه  ااند که 
  حضرتت بهاءءااله هم به ااهل١۱۶شودد باید بدررجۀ کمالل باشد.ددست شما خاررجج می

کید فرموددهه ااند که "ااهل بهاءء باید ااجر ااحدیی رراا اانکارر ننمایند وو اارربابب هنر رراابهاءء تأ
محترمم ددااررند."
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گمانن یکی اازز مظاهر شکوهمند تمدّّنن ررووحانی بهائی خوااهد بودد.ااالذذکارر بیمشرقق
٢۲ددرر ااین مورردد مطلبی چنداانن مهم ددرر آآثارر حضرتت ااعلٰى نیست، جز آآنن که ددرر بابب 

فرموددهه بیانن  پنجم  ووااحد  بیانن که اازز  ددرر  مقتدررین  بر  ااست  "الیق  مسجد١۱٨۸ااند که   
االه بنا کنند ... وو ددرر آآنها تسبیح وو تقدیسیظهرههجداا جدیدااًً باسم حرووفف حی من

ددهند ااررتفاعع  تواانند  قدرر که  هر  آآنها  ددرر  وو  آآووررند  بجا  رراا  االهی  تعظیم  وو  توحید  وو 
مصباحح رراا که ددرر آآنن ااسراافف نبوددهه وو نیست ..." ددرر ااین ااشاررهه فقط ددوو خصوصیت

ااالذذکاررمعبد یا مسجد که یکی ااررتفاعع وو ددیگریی نورراانیت ااست، وو هر ددوو ددرر مشاررقق
بهائی مرعی ااست، مذکورر آآمدهه.

می مبعوثث  بیانن  ددرر  رراا که  سالطینی  عربی  بیانن  ااززددرر  بیتی  ساختن  به  مأمورر  شوند 
فرموددهه خودد  بر کتیبهبراایی  آآیاتی  مقاممااند که  بنایی  ددرر  نظریی که  نویسند،  آآنن  هایی 

ااعلٰى، هرچند آآنن آآیاتت هنوزز نوشته وو االصاقق نشدهه، منظورر گرددیدهه ااست.

کیدیی ااست که ظهوررین ددرر باررۀۀ عباددااتت وو ددعا وو مناجاتت می آآنن چه مهم ااست تأ
 اازز ووااحد پانزددهم، به نقل کتابب «آآئین بابب»،١۱۴کنند.  ددرر «چهارر شأنن»، بابب 

چنین آآمدهه: "ملخّّص ااین بابب آآنن که خدااووند عالم جل ذذکرهه ددووست ددااشته که عبادد
یزلل ووااوو ددرر جمیع شئونن به ذذکر ااوو متذکّّر گشته وو ددرر کلّّیۀ مرااتب ووجوددااتت خودد لم

الیزاالل بیادد ااوو مرتفع گرددند ..."

هایی تمدّّنی مقامم علم وو فن ددرر هر ددوو ظهورر ااست.  قبال ااشاررهه کرددیماازز ددیگر جلوهه
ااشاررهه فرموددهه چاپپ،  صنعت  جونن  مفیدهه،  صنایع  به  ااعلٰى  حضرتت  آآننکه  هم  ااند.  

حضرتت ااهل بیانن رراا اازز توسل به جاددوو وو جنبل وو ااوورراادد بیهوددهه برحذرر ددااشته وو به
فرموددهه تشویق  غربی  علم  ااقتباسس  وو  عقلااخذ  وو  علم  به  توجه  وو  ددووااند  گراائی 

، ووااحد٨۸خصیصۀ باررزز هر ددوو ظهورر مباررکک ااست.  ددرر کتابب «چهارر شأنن» (بابب 
فرمایند بعد اازز علم ددین نزدد خدااووند علمی به شراافت علم پزشکی نیست.) می۵

فرمایند که، ووااحد ددهم) ااهل بیانن رراا تشویق می١۱١۱ددرر همانن «چهارر شأنن» (بابب 
ددرر صنایع مانند ااررووپائیانن بکوشند وو اازز صنایع خودد ددیگراانن رراا منتفع نمایند.  وو ددرر

فرموددهه١۱٧۷بابب  همانن کتابب  ددهم  ووااحد  اازز  با  باید  خیریی  هر  عالم  ااین  ددرر  ااند که 
فرااهم با  (اانجیلیونن)  ااررووپائیانن  که  آآنن  مانند  شودد،  اایجادد  خوددشش  نموددننااسبابب 
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ااند  شما نیز باید اازز آآنها پیروویی کنید وو ددرر ااموررووسایل وو ااسبابب مظفّّر وو غالب شدهه
عالم ااین  ددرر  ااسبابب  به  ددوو  هر  باطل  وو   حق که  ززیراا  یابید،  ظفر  ااسبابب  با  خودد 

، عین۶٩۹–۶٨۸متحرکند، وو منتظر اامورر غیبیۀ موهومه نباشید («آآئین بابب»، صص 
تواانن مقایسه کرددبیانن مباررکک به عربی ددرر صفحۀ ااخیر).  بیانن حضرتت ااعلٰى رراا می

"طراازز ااست:  آآمدهه  قدمم  جمالل  قلم  به  ااقدسس  اازز کتابب  بعد  ناززله  االوااحح  ددرر  آآنچه  با 
نکنند، ااغماضض  اامورر  ددرر  باید  ااست.   عباددااله  مقاماتت  صیانت  وو  حفظ  ددرر  پنجم 
بحق وو صدقق تکلّّم کنند.  ااهل بهاءء باید ااجر ااحدیی رراا اانکارر ننمایند وو اارربابب هنر
[شیعه] قبل  حزبب  بمثابه  وو  ددااررند  محترمم  رراا  صنعت]  معنی  به  ااحتمالل  ااقوٰى  [به 
لسانن رراا بِِبدگوئی نیاالیند.  اامرووزز آآفتابب صنعت اازز اافق آآسمانن غربب نمودداارر، وو نهر
دداانست. رراا  نعمت  قدرر  وو  نمودد  تکلّّم  بانصافف  باید  جارریی.   جهت  آآنن  بحر  اازز  هنر 

می  حق اازز  ااست.   منیر  وو  ررووشن  آآفتابب  بمثابه  اانصافف  رراالعمرااله کلمۀ   طلبیم کل
بانوااررشش منورر فرماید."

وو ااعتقادد  ظهوررین  مشترکک  تمدّّنی  خصلت  بزررگترین  سطورر  ااین  نگاررندۀۀ  ااعتقادد  به 
ززنانن، اازز  حجابب  ررفع  برددگی،  منع  حکم  ااست که  اانسانن  مرتبۀ  وو  مقامم  به  ااحتراامم 
ددستورر تعلیم وو تربیت پسراانن وو ددختراانن هر ددوو، منع تنبیهاتت بدنی، بزررگدااشت خردد
اانسانن، منع ظلم وو آآززاارر به خلق، نهی اازز شربب االکل وو مخدّّررااتت، حکم ررعایت ااددبب
ددرر گفتارر وو متانت وو ووقارر ددرر ررفتارر با مرددمم، حتی مرااعاتت خاصص نسبت به مرددهه وو

هایی گوناگونن همانن ااعتقادد وو ااحتراامم ااست.جسد مرددهه، جلوهه

ظهوررین مشترکک . فلسفۀ5

 مطلب۵گر بخوااهیم فلسفۀ مشترکک ظهوررین رراا ددرر چند ااصل خالصه کنیم، باید به اا
ذذیل توجه نمائیم:

– ااحتراامم به حیثیت وو شرفف اانسانی وو مقامم وو حقوقق بشر؛١۱

کید ددرر ررأأفت وو شفقت؛– صلح وو ساززشش٢۲ طلبی وو تأ

– طرفداارریی اازز عقالنیت وو تجدّّدد به معنی صحیح کلمه؛٣۳

١۱٧۷– مباررززهه با خراافاتت ددینی وو نیز رردد تعصباتت ددینی؛۴
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ددااددنن به ززیبائی وو لطافت وو هنر.– ااهمیت۵

ااین پنج مطلب همه ددرر توضیحاتت قبلی مذکورر آآمد.

سخن رراا با نقل عباررااتی چند اازز جمالل اابهٰى وو حضرتت رربب ااعلٰى که ددرر تعظیم وو
ددهیم.تجلیل یکدیگر آآمدهه ااست پایانن می

فرمایند:حضرتت بهاءءااله ددرر مورردد حضرتت ااعلٰى می

اانبیاءء وو اامرشش ااعلٰى وو ااررفع اا زز عرفانن مالحظه فرما که قدررشش ااعظم اازز کل
وو ااددررااکک کل ااوولیاست.

ت ظهورر ااوو وو هیچ عرفانی ااحاطه ننمایدهیچ ااددررااکی سبقت نیابد بر کیفی
بر کمیت اامر ااوو.

قل اانّّه [ااشاررهه به حضرتت ااعلٰى] سلطاننممه الل وو کتابساالکتابب اانن اانتماالر
من االعاررفین.

االه ددرر آآثارر حضرتت ااعلٰى بیش اازز آآنن ااست که بتوااننیظهرههمرااتب تکریم ظهورر من
ددرر گفتارریی، حتی به صوررتت ملخّّص اارراائه نمودد.  ددرر بیانن فاررسی، بابب ساددسس اازز

فرمایند: "قسم بذااتت مقدّّسی که شریک اازز براایی ااوو نبوددهه وو نیستووااحد ساددسس، می
تر ااست ااززااله یک آآیه اازز آآیاتت ااوو رراا تالووتت نموددنن ااعظمیظهرههکه ددرر یومم ظهورر من

کل بیانن وو آآنچه ددرر بیانن مرتفع شدهه."

فرمایند: "ما فی االبیانن تحفةٌٌ من االهعشر اازز ووااحد ثانی بیانن میددرر آآغازز بابب تاسع
االه."یظهرههاالی من

وو ددرر اابتداایی بابب ثالث اازز ووااحد ثالث بیانن آآمدهه که: "ااننّّ االبیانن وو من فیه طائف فی
االه."یظهرههحولل قولل من

االه من ذذکرااند: "ما قد نزللوو ددرر ااوولل بابب سابع اازز ووااحد ثالث همانن کتابب فرموددهه
االه الننِِّّ االه الیرٰى بذااته."یظهرههلقائه ااوو لقاءء االربب اانّّما االمراادد به من
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ددااشتوو چقدرر ااحکامم بیانن که ذذکرشش ددرر ااین گفتارر نیامد معطوفف ااست به گراامی
االه، چنانن که ددستورر آآنن که هر فردد ااعمالل خیر خودد رراا ددرر ددفتریی بنویسدیظهرههمن

(بابب  موعودد  ظهورر  ززمانن  ددرر  اادداامه  ووحد ٩۹براایی  اازز  همۀ٨۸  ااطاعت  ددستورر  یا   ،(
)، وو ددستورر قیامم براایی اادداایی ااحتراامم به مجردد شنیدنن نامم٨۸/١۱۶االه (یظهرههااحکامم من

) وو ددستورر تقدیم مقاددیریی طال اازز جانب حکّّامم بیانن وو نگهداارریی۶/١۱۵موعودد بیانن (
خزاانه ددرر  منآآنن  ظهورر  حین  (یظهرههاایی که  ررسانند  حضرتت  آآنن  به  وو١۱٠۰/١۱۶االه   ،(

من مکررر  ذذکر  (یظهرههددستورر  آآنن  یومم  وو  جمعه  شب  هر  ددرر  ااوو   حی حرووفف  وو  االه 
ددرر١۱٩۹/٨۸ نقطه  خدمت  به  سالل  ددرر  ررووزز  نوززددهه  نفسی  هر  آآنن که  ددستورر  باالخرهه  وو   ،(

)، که ووحدتت ظهوررین رراا نیز۵ – ووااحد ۵هنگامم ررجعت ااوو ااختصاصص ددهد (بابب 
کند.اافاددهه می

بهائی» «ددوورر  توقیع  ددرر  عبداالبهاءء  حضرتت  به  فصلی که  ددرر  اامرااله  وولی  حضرتت 
فرمایند "آآنن چه بیشتر مقروونن به حقیقت وو باااند به صرااحت تمامم میااختصاصص ددااددهه

ااصولل تعالیم حضرتت بهاءءااله وو حضرتت بابب مواافق ااست آآنن ااست که ... مبشّّر وو
ناززلل: ااعلٰى  قلم  اازز   ... چنانن که  دداانیم،  ووااحدهه  حقیقت  رراا  ناززنین  آآئین  ااین  شاررعع 
«قل تاله ااننّّ هذاا االنقطة ااالوولٰى قد ظهر فی قمیصة ااالخرٰى.»  وو نیز ددرر لوحی به

فرماید: «ااننّّ هذاا لهو االذیی ظهر فیاافتخارر یکی اازز حرووفاتت حی خطاباًً بالنفسه می
)۶٧۷–۶۶، ددوورر بهائیاالستّّین»" (

ددااشتن تدرریجی ررسالت خودد کلمۀ ااظهارر سر رراا بهچونن حضرتت ااعلٰى به مکشوفف
ااند، با توجه به بحثی که جنابب ددکتر ررأأفتی ددرر همین ددووررۀۀ مجمع عرفانن ددررکارر برددهه

باررۀۀ مرااتب چهاررگانۀ سر کرددند، شاید بتواانن گفت که عامۀ مرددمم ددرر حضرتت ااعلٰى
می رراا  ززمانن  اامامم  با  ااررتباطط  بهووااسطۀ  خوااصص  وولی   ،( سر مرتبۀ  یا  (مرحله  ددیدند 

.( سر  سر (مرحلۀ  شدند  قائل  مباررکش  ظهورر  کسانی١۱٨۸ااستقاللل  خوااصص   ااخص   
).بوددند که آآئین حضرتت بابب رراا مقدّّمه وو ززمینه مستسر سازز ظهورر اابهٰى دداانستند (سر

ررسیم که آآنن ااعتقاددااما با غورر ددرر آآثارر ااین ددوو ظهورر ددرر نهایت به مرحلۀ چهاررمی می
چنانن ااست،  ظهوررین  ووحدتت  شدههبه  تصریح  نیز  بهائی»  منیع «ددوورر  توقیع  ددرر  که 

می رراا  مرحله  ااین  وو  موالییااست،  طورر که  همانن  نامید.    بالسر مقنّّع   سر مرتبۀ  تواانن 
ااندنامۀ آآنن حضرتت رراا ددااشته، فرموددههااهل بهاءء ددرر «ددوورر بهائی»، که حکم ووصیت
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آآثارر االهی دداالل بر آآنن ااست که هیچ کس رراازز قُُربب ززمانی ددوو ظهورر رراا نتوااند یافت،
تواانن به تصاوویر وو تعابیریی که ددرر آآثارر االهی هست ررجوعع وو ااررجاعع کردد، چوننتنها می

طلوعع شمس ووااحد یک بارر اازز برجج حمل وو بارر ددیگر اازز برجج ااسد (نسخۀ اانگلیسی،
).  ١۱٢۲٧۷صص

  
هایاددددااشت

ااست.1 بابب  حضرتت  مباررکۀ  آآثارر  وو  ززندگانی  مقامم،  بیانن  ددرر  ااهم کُُتُُب  جمله  اازز   .
کُُتُُب ززیر به ززبانن فاررسی:

؛١۱٩۹٨۸٧۷، طبع آآلمانن، حضرتت نقطۀ ااوولٰىمحمدعلی فیضی: •
؛عهد ااعلٰى، ززندگانی حضرتت بابباابواالقاسم اافنانن: •
؛١۱٩۹٩۹۵، کانادداا، حضرتت باببااله محمدحسینی: ددکتر نصرتت•
، کانادداا ؛سلطانن ررسل، حضرتت رربب ااعلٰىددکتر رریاضض قدیمی: •
ددکتر محمد اافنانن: مقاالتت متعدّّدد ددرر مجالتت بهائی؛•
 (سالل ؟)؛تارریخ بدیع بیانیمحمدفاضل قائنی: •
ااسدااله فاضل ماززندرراانی: ظهورراالحق – جلد سومم (تاززهه چاپپ شدهه)؛•
؛١۱٣۳٢۲٣۳، ااصفهانن، آآئین باببووشی: محمد فرههعلی•
علینیکال: • باببسید  علیمحمد  توسط  فاررسی  ترجمۀ   – محمد 

ووشی (سالل ؟).فرهه
ددرر ززبانن اانگلیسی ااین کُُتُُب ددررخورر یاددآآوورریی ااست:

1  .Abbas Amanat: Resurrection and Renewal, The Making of the Bábí
Movement in Iran, 1989     ؛

2  .H. M. Balyusi: The Báb, 1975
3 .Nader Saiedi: The Gate of Heart, Understanding the Writings of the Báb

االه محمدحسینی وو هم آآقایی ددکتر ناددرر سعیدیی ددرر ساللهم آآقایی ددکتر نصرتت
ااند که نگاررندۀۀ ااینهایی سوددمندیی ددرر تامباخخ االمانن اایراادد کرددهه سخنراانی٢۲٠۰٠۰٧۷

ددهد وو خودد رراا ددرر نگاررشش ااینهایی آآنن ررجوعع میسطورر به برخی اازز یاددددااشت
ددااند.مقاله مدیونن هر ددوو می
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ظهورر اازز پس سالل چهارر حدوودد شدهه، ناززلل ماکو جبل سبعه» ددرر «ددالئل . ررسالۀ2
ررساله. خودد ددرر تصریح به مباررکک،

.٧۷٩۹٠۰صص . رر.کک. محمدحسینی،3
.٨۸٠۰٠۰صص کتابب، . همانن4
.٨۸٢۲١۱صص . رر.کک. محمدحسینی،5
بعد عباررتت چند ددرر چه ااست، ااززلل به ااشاررهه ااسمایم اازز باسمی ااحتمالل ااقوٰى . به6

که ااسمایم اازز ااسمی که آآنن تا ننموددهه کفایت هم فرمایند: "باینمی صرااحت به
جمالم با محارربه به بخشیدمم حیاتت بفحه وو فرموددمم خلق رراا ااوو حرفی به

که نمودد معاررضه مختارر جمالل به ااستکبارریی وو بانکارر االحق تاله برخاست
...". نه متصورر آآنن براایی اازز شبهی

صفحۀ ،۶ جلد ،هنر وو ااددبب خرمن اازز هائیشهخو اافنانن، اابواالقاسم . رر.کک. جنابب7
٢۲٩۹.

به8 ووااحد اازز هفتم بابب ،٨۸٩۹۴ صفحۀ کتابب، همانن محمدحسینی، ددکتر گفتۀ . 
ااست. مطلب همین گویایی عربی» هم «بیانن چهاررمم

،هنر وو ااددبب خرمن اازز هائیخوشه ددرر اافنانن اابواالقاسم جنابب مذکورر . رر.کک. مقالۀ9
ااست. سوررةةاالذکر مباررکک لوحح – ۶جج

ذذیل نکاتت ،٢۲٠۰٠۰٧۷ تامباخخ، ددرر خودد مومتع نطق ددرر محمدحسینی ددکتر . آآقایی10
االهی عظیم آآئین یک بابی آآئین– شدند: االف یاددآآوورر آآئین ددوو پیوند مورردد ددرر رراا

ااوولل ااست.  ظهورر بهائی جدید آآئین اابتداائی مرحلۀ ااستقاللل، عین ددرر که ااست
اامر که ااست جامعی ووااحد بهائی مقدّّسس آآئین– ااست.  بب ثانویی ظهورر مقدّّمۀ

بهائی–بابی ااووالیی فلسفۀ وو االهیاتت– گیردد.  پپمی ددرربر هم رراا ااعلٰى حضرتت
آآمدهه ترمجمل صوررتت به مباحث ااین بابی آآئین ددرر منتهٰى ااست، مشابه تقریباًً

تت اانتقالل وو ماددیی جهانن کرددننررووحانی بابب حضرتت ررسالت هدفف– ااست.  
ظهورر ددررکک آآماددۀۀ خلق که طورریی به بودد، اافئدهه ذذرر به ااجسامم ذذرر اازز نفوسس

ثث ااست ااالررضضعلی من ااتّّحادد به معطوفف که بهاءءااله حضرتت –شوند.  
ااست. بهائی آآئین اازز ررنگیکم مدلل بابی نظامم وو بابب حضرتت ااخالقی ااحکامم

.٨۸١۱٣۳–٨۸١۱٢۲ صص بابب»، «حضرتت . رر.کک. کتابب11
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.٩۹۶١۱صص کتابب، . همانن12
مشیت فرموددهه ااند: "خلقفرووعع» فرموددهه وو ااصولل «صحیفۀ ددرر ااعلٰى . حضرتت13

فرموددهه خلق آآنن اازز بعد وو بیانن وو کیف بال مشیت خودد علیت به شیئی من ال رراا
ت رراا ااشیاءء کل٩۹٩۹ صفحۀ ،١۱ جلد ،خلق وو اامر( ااوو بعلی.(

مخابرااتت شامل یا ااست پست به فقط ااعلٰى حضرتت ااشاررۀۀ که نیست . معلومم14
می نیز بودد، شدهه ااخترااعع مباررکک اامر ااظهارر بدوو ددرر که تلگراافف، چونن جدید

ااندفرموددهه ااشاررهه خودد آآثارر ددرر هم چاپپ صنعت ااهمیت به ااعلٰى شودد.  حضرتت
).٨۸/٧۷ فاررسی، (رر.کک. بیانن

وو اایزدداانن وو ززررددشتی فرشتگانن وو خداا به رراا مربوطط ااعیادد وو هاماهه ااووستائی . تقویم15
ااست. ددااشته منسوبب اامشاسپنداانن

16اایزدداانن اازز یکی نامم ااووستائی، تقویم ررووززهایی وو هاماهه اازز یکی نامم شهریورر، . مثال
می وو ااست خدااووند ااقتداارر وو فر وو اایزددیی پاددشاهی نمایندۀۀ مینویی جهانن ددرر وو

ماهه مقایسه بیانی تقویم ددرر شهراالسلطانن یا شهراالملک با رراا آآنن شودد وو کردد.  
... نهادد براابر االنورریومم وو شهراالنورر با توااننمی رراا مهر ررووزز

. ٨۸۵صص بابب»، «آآئین ووشی،. فََرهه17
آآنن ااساسس وو ااصل به رراا ددین معاصر، محقّّقانن اازز یکی گفتۀ به ااعلٰى، . حضرتت18

ددااددند.  ررجعت ااست االهی عرفانن همانن که
اازز بابب حضرتت که ااندشدهه یاددآآوورر حق به رراا نکته ااین اافنانن محمد ددکتر . آآقایی19

مستقل وو جدید ظهورریی که رراا خودد ررسالت حقیقت ااالسماءءقیومم با آآغازز همانن
"اانن ااین ددرر جمله اازز فرموددند، ااعالمم ضمنی طورر به ااست لهو هذاا عباررااتت: 
ه صرااطط االحقه االی ااتخذهه شاءء فمن ااالررضض وو االسموااتت فی االاال بالحق

"؛ اانّّا یا وو سبیال" لنا قد بحقعلی االکتابب نز کل ک اامةهذاا نزلنا لقد وو بهم ررب
علی جعلک قد االه "ااننّّ یا وو بابب] ..."؛ حضرتت [لقب االذکر بلسانن االکتابب
االحق نذررااًً بالحقعلی وو هاددیا االمؤمنین علی وو م االکتابب سر  ". مهدیاًً
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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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