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توقيعات خطاب به حروف حي  

  محمد افنان
 به ̍قيع از آثار مباركة حضرت نقطة اولياي از بيست تو  مجموعه"االنوار مطالع"در ابتداي كتاب 

خط مبارك، به صورت عكس رنگي از نسخة اصلي، طبع و نشر شده كه محتمالً به علّت آنكه 
اين توقيعات .  بخوبي گراور شده و بطور وضوح خواناست براي رونويسي آن اقدامي نشده است

ندي به قلم مبارك  كه ترجمة تاريخ نبيل زرDawn Breakersضميمة نسخة اصلي كتاب 
     ١.امراللّه و به زبان انگليسي است براي نخستين بار نشر شده است حضرت ولي

توقيعات مزبور با توجه به عناوين مخاطبان آنها كه در صدر هر توقيع ذكر شده مصرّح است كه 
م، كه توقيع نوزده.  اللّه موعود تا هجدهمين مؤمن خطاب شده است يظهره آمن به من من به اول

 ̍ة اولي تسميه شده، به احتمال قريب به يقين، مقصود حضرت نقط"الهياكل مجمع"به 
.  الجليل است، كه جامع تمام مراتب حروف حي و حضرتش مبدأ و منتهاي ظهور بيان است بنفسه

اگرچه در عناوين .  اللّه، تقديم شده است يظهره توقيع بيستم به ساحت موعود بيان، يعني من
آمن و نفوس بعدي كه به  من ت ذكري از حروف حي نشده، اما سياق مطالب و عنوان اولتوقيعا

اند و جمعاً بالغ بر هيجده است، يادآور حروف حي است كه براي نخستين  هيكل نيز تشبيه شده
  با اينكه توضيح زائدي . و كتاب بيان معمول و مذكور شده است̍ة اوليبار در آثار حضرت نقط

 به هيجده ١٨ با رقم حي به مناسبت تطابق عددي حروف حي توجه داشت كه عنوان است، بايد
 واحدنفس مؤمنين اوليه اطالق ميشود، و باالخره هجده حرف حي و نفس مقدس حضرت باب 

  .   مطابقت دارد١٩ عدداً با واحد، زيرا كلمة دهند اول دور بيان را تشكيل مي
 كه تاريخ اختصاصي دور بيان است در نظر اول اين "االنوار مطالع"انضمام اين توقيعات به كتاب 

اما تحقيق و مطالعه در .  تصور را القاء مينمايد كه اين توقيعات خطاب به حروف حي بيان است
اساساً، بنا بر توجيهات بيان، در هر ظهور، از .  نمايد متن اين آثار مباركه اين احتمال را تثبيت نمي

نمايند، و  مت ظهور قبل آن است، مطالع ايمان، و عدم ايمان، به اين جهان رجعت ميآنجا كه قيا
شايد اين .  اللّه نيز مورد انتظار ميباشد يظهره بر همين بنا، رجعت حروف بيان در هنگام ظهور من

توضيح براي اهل اطّالع زائد باشد كه مقصود از رجعت صرفاً رجعت صفّات و كماالت است، و بنا 
مؤمن شود، همان رجوع ) حضرت بهاءاللّه(اللّه موعود  يظهره اين مقدمه، اولين كسي كه به منبر 
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ناگفته پيداست كه اين نحوة تطبيق صرفاً جنبة تمثيلي دارد و مقصد .  آمن دور بيان است من اول
و به وحدت اساس اديان، حتي در مراتب ساختن فكر و منطق اهل انصاف و طالبان حقيقت  آماده

 . مسائل ظاهري و جسماني، است

االسماء و بيان و آثار تفسيري   به غير از آيات و آثار تشريعي مانند قيوم̍ اوليةاز قلم حضرت نقط
و جواب عرائض و ) اعمال سنه و صحيفة مخزونهمانند صحيفة (متنوع و مناجات و ادعية متعدد 

و كالمي است، بعضي تقادي و فلسفي الت افراد كه متضمن مسائل علوم ديني و مباحث اعاسئو
 و تجليل مقام مظاهر الهي، بارياي نازل شده كه اكثراً در ستايش و توحيد ذات  آثار مخصوصه

اين قسمت از اثار غالباً خطاب به افراد مؤمنين و يا به .  اللّه موجود است يظهره الخصوص من علي
دو مجموعة عظيم و جليل .  ه استمناسبتهاي مختلفي است كه در عنوان هر اثر تصريح شد

 را ميتوان "پنج شأن" نيز شهرت دارد، و كتاب "اسماءاللّه چهار شأن" كه به "االسماء"كتاب 
خطاب به حروف حي بيان در جواب مسائل .  زول آيات به شمار آورداي از همين كيفيت ن جلوه

  .تايشان نيز در توقيعاتي نازل شده كه متضمن مطالب گوناگون اس
 به طبع رسيده از نظر ذكر عنوان مخاطبان و قطع "االنوار مطالع"مجموعه توقيعاتي كه در ابتداي 

الخط و نظم سطور و ترتيب متن شباهتهاي قابل توجهي دارد كه نشان ميدهد  كاغذ و رسم
جملة افتتاحية .  اصالتاً به همين وضع نازل شده، جمع آمده، و خود مجموعة مستقلي بوده است

 بود و بعد از اعالن "بسم اللّه الرحمن الرحيم" كه قبل از نزول كتاب بيان ̍آثار حضرت نقطة اولي
 تغيير يافت، در اين توقيعات بالكلّ مختلف و "بسم اللّه االمنع االقدس"استقالل ظهور بديع به 

  .باشد ل مي ذكر شده عموماً متفاوت و مستق"بسم اللّه"متنوع است، و صفات و نعوتي كه بعد از 
 خود را معرّفي فرموده، و مخاطبين گاهي به نام "ثاء"منزل اين آثار در متن همة آنها به عنوان 

 است كه در "ثمره" كلمة "ثاء"از مقصود .  اند  ناميده شده"هيكل" و گاهي به اسم "حرف"
ي است كه براي  نمودار رسيدن هر شيئي به حد كمال"ثمره"بطور كلّي .  بيان مفهومي دقيق دارد

آن مقدر شده، و در رتبة خلق، ثمرة وجود افراد وصول به مرتبة ايمان به ظهور مظاهر الهي است 
و در مقام اديان بطور اعم ثمرة هر ديانتي آمادگي اهل ايمان بطور عموم براي شناسائي ظهور بعد 

ارسي حضرتش اين است كه در خطبة بيان ف.  است، كه در شخص مظهر ظهور متجلّي ميشود
كلّ در يوم ظهوراللّه كه ظهور نقطة بيان است در آخرت او راجع به او خواهند شد و "فرمايد  مي

 و "به او شوند ثمرة كلّ شئي نزد او ظاهر گشته هرگاه به عدد كلّ شئي از نفوس ممتنعه راجع
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 شئي و حكم فرمايد چه بسا كه ظاهر نشود نزد او كلّ ابواب كلّ"فرمايند  متعاقباً چنين تأكيد مي
  از اين مقدمات ".به عود خلق بيان و سماواتي كه در بيان مرتفع شده كلّ را منطوي فرمايد

 را به مفهوم خالصه حاصل و نتيجة "ثمره" عنوان ̍ميتوان چنين دانست كه حضرت نقطة اولي
نين اولية ظهور بيان در وجود مبارك خود منحصر فرموده و كيفيت آن را در اين توقيعات به مؤم

        ٢.بعد ابالغ فرموده است
 راجع است، چه كه ̍ضمائر اسماء كه در اين توقيعات مذكور آمده عموماً به حضرت نقطة اولي

حضرتش مبدأ و مرجع تمام حقايق دور بيان است كه در اين آثار به حروف حي ظهور جديد 
.  فرمايد اند تهنيت مي اللّه ايمان آورده يظهره و آنها را به سبب اينكه به منفرمايد  خطاب عنايت مي

در حقيقت، اين توقيعات عموماً به منظور تعظيم و تجليل موعود بيان است، اما به ظاهر ذكر و 
عنوان حروف حي شده است، تا ارتباط و وحدت معنوي حروف حي بيان با نفوس مباركي كه به 

و به اعتباري شايد بتوان گفت كه .  بيان شده باشدالّله ممتاز خواهند بود  يظهره ايمان به من
 "من ظهر"اللّه با ايمان به  يظهره مقصود اين است كه حروف حي بيان نيز ايمان خود را به من

  .اند اظهار و ابراز نموده) حضرت نقطة اولي(
يعات به امراللّه تلويحاً با انضمام اين توق اي است كه حضرت ولي مطلب جالب در اين مقام نكته

البته .  اند  اشاره فرموده̍ و ابهي̍بنيادي دو ظهور اعلي در حقيقت به وابستگي "االنوار مطالع"كتاب 
، تازگي ندارد، اما چون كتاب در زمينة مسائل تاريخ ̍اين مطلب، بنابر آثار متعدد حضرت نقطة اولي

و ظهور مبارك را نيز است شايد بتوان گفت اشارة لطيفي از قرب و وابستگي تاريخي اين د
  .خاطرنشان ميسازد

سابقه و بديع است براي اولين بار در آثار حضرت   كامالً بي٣صفات و نعوت الهي كه بعضي از آنها
از جمله .  يابي نمود بندي كرد و ريشه نقطه آمده و بنا بر قوانين زبان عربي ميتوان آنها را طبقه

 به ̍حضرت نقطة اولي.   است"ازل"بكار رفته عنوان  حقّ تعالي در اين آثار ايراسمائي كه ب
، مرجع اسمي ̍سابقة تنوع استفاده از اين اصطالح فلسفي در آثار مباركه آن را براي ميرزا يحيي

خبران از حقيقت مفهوم  اند، گرچه در ذهن بي جامعة بابي، نيز به كيفيتي مخصوص معمول فرموده
 از اسماء متداوله براي مظهر ظهور "صبح ازل" دانست كه لذا بايد.  آن انحراف حاصل شده است

 مخاطب شده است، "اسم ازل" در آثار حضرت نقطه فقط به عنوان ̍است، و ميرزا يحيي
    ۴.اند  خطاب شده"اللّه اسم"همچنانكه نفوسي به 
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  معرّفي فرموده كه"ذات حروف الثالث قبل رباع"حضرتش در چند مورد نيز خود را به عنوان 

مقصود دو اسم مبارك علي و محمد است، زيرا تعداد حروف اسم علي سه حرف، و تعداد حروف 
ذات "اسم محمد چهار حرف است، و در بعضي مورد ديگر با توجه مجموع سه و چهار خود را 

نيز تطبيق ) علي حسين( ذكر فرموده و اين كيفيت بر اسم مبارك حضرت بهاءاللّه "حروف السبع
  .شده است

  
  مĤخذ و توضيحات

در مجموعه منتخبات آيات از آثار حضرت ) اللّه يظهره خطاب به من(وقيع اول و توقيع بيستم ت. ١
نشر و به  (Selections from the Writings of the Báb) ̍ عزّ اسمه االعلي̍نقطة اولي

  .انگليسي ترجمه شده است
ست، چه كه نامبرده به عنوان مرجع اسمي  به ثمره نيز به همين اعتبار ا̍شهرت ميرزا يحيي. ٢

اللّه و حسن خاتمه موفّق  يظهره اهل بيان معرّفي شده بود، اگرچه به تمكين و اطاعت به ظهور من
 .نشد
، )از حمد(، حماد )از قهر(، قيهور )از ريشة جود(مجتود : بعضي از اين اسماء به اين شرح است. ٣

، )از قدرت(، قيدور )از ظهور(، ظهار )آمن من يع خطاب به اولتوق) (از صمد(، صيمود )از شكر(شكّار 
از قديم و (، مقتدم )از نزهت(، نزّاه )از قدس(، قيدوس )از عزّت(، علّوم، عزّّوز )از علم(معيلم 
  .)اللّه موعود يظهره توقيع خطاب به من() از قديم و قدمت(، قدوم )قدمت
ائي براي نفوس مختلفي بكار رفته و همواره همراه با يكي  در آثار بابي و به"اللّه اسم"عنوان . ۴

 فرد متفرّد اللّه اسم" به جناب وحيد دارابي عنوان "دالئل سبعه"از اسماء الهي توأم است، مثالً در 
  . اطالق شده است"و وحيد متوحد

ست،  نوعي شرك به آستان الهي ا"اللّه اسم"براي فهم مطلب، و رفع اين شبهه كه بكار بردن 
 در اين مورد مظهريت اسم الهي است كه شخص مورد نظر "اللّه اسم"بايد دانست كه مقصود از 

با احراز اسم مورد ذكر، كه مسلّمًا يكي از صفات الهي است، در ظلّ حمايت و هدايت اسم حقّ 
  .واقع شده و به آن عنايت مختص و مخصوص گشته است




