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  ّمقدمه 
ّ ميالدى آثار جناب دکتر داودى تهيه و ١٩٨٢وقتى که در سال 

ّگرديد، نيت آن بود که تمام آثار آن   و براى طبع آماده مىتنظيم
ّمرد بزرگوار به صورت يک مجلد عرضه گردد و بر اساس چنان 
ّنيتى مقدمۀ کتاب و نکات و مطالب مندرج در آخر مقاالت تهيه و  ّ ّ

ّاما پس از اتمام کار و تسليم مجموعۀ آثار براى . تنظيم گشت
که طبع مجموعه را به " کلمات پرس"ّانتشار، از اولياء مؤسسۀ 

ّپيشنهادى واصل شد که نظر به کثرت و تنوع . عهده گرفته بودند
مقاالت و حجم مطالب بهتر آن است که مجموعۀ آثار دکتر داودى 
ّدر سه مجلد انتشار يابد و به دنبالۀ اتخاذ اين تصميم مقاالت  ّ

ابستان سال موجود در آن مجموعه به سه جلد تقسيم گرديد و در ت
ّ ميالدى جلد اول آثار دکتر داودى که حاوى مقاالت مربوط ١٩٨٧

انسان در آئين " صفحه تحت عنوان ٣٦٥در . به فلسفه و عرفان بود
  . به عزيزان خواننده تقديم گرديد" بهائى

اينک با کمال خوشوقتى جلد دوم آثار فلسفى و عرفانى آن نفس 
تقديم دوستان گرامى " ّظهريتّالوهيت و م"بزرگوار را تحت عنوان 

نمايد و جلد سوم آثار ايشان نيز که حاوى مقاالت مختلفه در  مى
  .* يافت انتشار خوهد طبع و نزديک آيندۀ در باشد، مى ّمتنوعه مواضيع

  ّدر فاصلۀ نگارش شرح احوال جناب دکتر داودى که در جلد اول
ّاين کتاب توسط مؤسسۀ معارف بهائى چاپ و منتش*    .است ر شدهّ

 ١٩٨٩ّتا اين ايام که مارچ سال ) ٣٥ _ ٢٨صفحۀ ( مذکور گشته 
خاطرات و اشعارى در بارۀ آن نفس نفيس منتشر گرديده . ميباشد

که صورت آنها شايستۀ درج در اين مقام است تا منابع مآخذ شرح 



 کتاب فوق ارائه ٥١ _ ٥٠احوال دکتر داودى را که در صفحات 
  :دگشته تکميل نماي

خاطراتى از استاد دکتر عليمراد داودى . "اهلل مشرف زاده ماشاء _ ١
) ١٩٨٤اپريل  (١٦سال دوم، شمارۀ " پيام بديع" "اهلل مقامه اعلى
  . ١٩ _ ١٦ص 
" اى از استاد دکتر عليمراد داودى خاطره. "اهلل وثوق عنايت _ ٢
  . ١٥ _ ١٤ص ) ١٩٨٤جون  (١٨سال دوم، شمارۀ " پيام بديع"
" در تجليل از جناب دکتر عليمراد داودى" سيروس روشنى،  _٣
  . ١٩ص ) ١٠٨٥فوريۀ  (٢٦سال سوم، شمارۀ " پيام بديع"
ّالدين محمد عبدى،  بهاء _ ٤ " پيام بهائى" "فيلسوف شهيد"ّ

    . ٢١ص ). ١٩٨٦ژانويه و فوريۀ  (٧٥ _ ٧٤شمارۀ 
ه يکى به زبان  اضافه بر اين چند اثر بايد به دو مقالۀ ديگر نيز ک

انگليسى و ديگرى به زبان فارسى در شرح احوال دکتر داودى در 
 ٢٢، ص ١٩٨٦ دسامبر The American Bahá'í" امريکن بهائى"ّنشريۀ 

  .  منتشر شده، اشاره نمود٢٣، ص ١٩٨٧و اکتبر 
ّدر جلد اول آثار جناب دکتر داودى صورتى از آثار ايشان در 

است که اضافه بر   حال معلوم شده نشر گرديد و٢٠ _ ١٣صفحات 
آن آثار جناب دکتر داودى سخنرانى مبسوطى در بارۀ لوح حضرت 
عبدالبهاء خطاب به دکتر فورال ايراد نموده و سه مقاله تحت 

و " اضطراب متافيزيک در دورۀ معاصر" "خود را بشناس"عنوان 
م، و ّرا در شمارۀ اول، دو" بحث انتقادى در بارۀ بطالن تسلسل"

ّسوم بخش فلسفه که به ضميمۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبيات و علوم  ّ
 طبع گرديده، ١٣٥٦، و ١٣٥٤انسانى دانشگاه طهران در سالهاى 

  . اند منتشر نموده



در اين مقام شايسته است شرحى را که جناب دکتر شاپور راسخ بنا 
به خواهش اين عبد مرقوم و همراه نامۀ مندرج در ذيل ارسال 

در اين شرح که حاوى گفت و شنود ايشان . اند، درج نمايد هداشت
با جناب دکتر يحيى مهدوى، استاد عاليقدر دانشگاه طهران 

ّباشد، نظريات و خاطرات جناب دکتر مهدوى در بارۀ  مى
  : است ّفعاليتهاى علمى و فرهنگى دکتر داودى مذکور گرديده

  جناب دکتر وحيد رأفتى روحيفداه 
 جناب دکتر يحيى مهدوى، استاد دانشگاه ١٩٨٤ _٩_ ١٩امروز 

سؤاالتى چند در بارۀ دکتر . طهران را در لوزان مالقات کردم
هاى ايشان را در  پاسخ. عليمراد داودى عزيزمان طرح نمودم

  . فرمائيد صفحات ضميمه مالحظه مى
  با ارادت، شاپور راسخ 

يحيى متن گفت و شنود آقاى دکتر شاپور راسخ با آقاى دکتر 
  :مهدوى

آقاى دکتر يحيى مهدوى، استاد فلسفۀ دانشگاه طهران از دوران "
  : ّتحصيل و تلمذ عليمراد داودى چنين ياد کردند

هم من و هم استادان ديگر چون آقاى دکتر غالمحسين صديقى، 
. شناختيم ّايشان را بعنوان دانشجوئى جدى و ساعى و خوب مى

درجۀ ليسانس در رشتۀ فلسفه جناب عليمراد داودى پس از احراز 
بعدًا دکتراى خود را در . ها پرداختند به کار دبيرى در دبيرستان

رسالۀ دکتراى ايشان . همين رشته از دانشگاه طهران احراز کردند
" نفس"ّاست همراه با مقدمه و تعليقات از کتاب  اى بوده ترجمه

 در کردند، اين کتاب ارسطو و چنان که دکتر مهدوى ذکر مى
  ). ١(است  دانشگاه طهران به طبع رسيده



ّاثر مهم دکتر داودى پس از آنکه از وزارت آموزش و پرورش به 
دانشگاه منتقل شدند و به دانشيارى آقاى دکتر مهدوى به کار 
ّتدريس در اين مؤسسۀ عالى علمى پرداختند، ترجمۀ دو مجلد اول  ّّ

 که به فلسفۀ عهد باستان ّاز کتاب تاريخ مفصل فلسفۀ اميل بريه بود
شد و به راستى از عهدۀ کار اين ترجمۀ بس دشوار، به  مربوط مى

  . اند قول دکتر مهدوى، به خوبى بيرون آمده
دروس اصلى دکتر داودى در دورۀ ليسانس دانشگاه طهران عبارت 

ّضمنًا در سال اول . بود از تاريخ فلسفۀ قرون وسطى و متافيزيک
ّهاى مختلف دانشکدۀ ادبيات، مقدمات فلسفه  تهمشترک ميان رش ّ
عالوه بر اين دکتر داودى در غياب آقاى . کردند را نيز تدريس مى

دار  رفتند، دروس ايشان را عهده دکتر مهدوى که گاه به اروپا مى
ّگفتند، در کار تدريس جدى،  شدند و چنان که دکتر مهدوى مى مى

  . دقيق و منصف بودند
ّسبت همين تدريس دورۀ مقدماتى فلسفه بود که دکتر ظاهرًا به منا

ّداودى با توانائى خاصى که در ترجمۀ متون و آثار فلسفى از فرانسه 
به فارسى حاصل کرده بودند، کتاب مينارد را تحت عنوان 

ّاين کتاب توسط نشريات . ترجمه کردند" شناسائى و هستى" ّ
 ايشان از انتشارات دهخدا به طبع رسيده، در حالى که ساير آثار

نشر اين آثار و فضائل شخص آقاى . دانشگاه طهران بوده است
دکتر عليمراد داودى سبب شد که ايشان به مرتبۀ استادى دانشگاه 

ّدر پاسخ اين سؤال که خصوصيات اخالقى دکتر . ارتقاء يافتند
ّداودى چه بوده، آقاى دکتر مهدوى اين چند نکته را متذکر 

ّليت شناسى و جديت در وظيفه، آرامش و فروتنىمسؤو: اند شده ّّ .
گفتند تنها در موقعى که چاپخانۀ دانشگاه و ادارۀ  دکتر مهدوى مى



ّنشريات در نشر آثار دکتر داودى محتمال به غرض تعلل مى نمود،  ً
  . ايشان را برآشفته ديدم

روابط دکتر داودى با همکاران خود خوب بود و همکاران از 
به گفتۀ آقاى دکتر مهدوى، . ّان اظهار تأسف مى کنندمفقودى ايش

ّآقاى دکتر داودى اخيرًا از عهدۀ ترجمۀ کتاب مهمى در فلسفۀ قرون 
نويسندۀ . وسطى برآمده و نسخۀ آن را به دانشگاه تسليم کرده بودند

ترجمۀ اين کتاب ). ٢( است Etienne Gilsonاين کتاب اتين ژيلسون 
ارش آقاى داريوش شايگان در قسمت فرهنگى ظاهرًا بنا به سف

بنياد شهبانو فرح بوده و آقاى دکتر مهدوى اين ترجمه را در طهران 
بودند که خوب  به تازگى ديده و به مسؤول گروه فلسفه توصيه کرده 

است در دانشگاه به چاپ رسد ولو نام مترجم در آن تصريح نشود 
)٣ .(  

گفتند  آقاى دکتر مهدوى مىدر مورد مفقودى آقاى دکتر داودى، 
عقيدۀ همکارانشان بر اين بوده که اين کار به دست يکى از 

کردند که  ّايشان تصور نمى. است هاى غير دولتى صورت گرفته گروه
ّدانشجويان در اين کار مدخليتى داشته باشند، زيرا دکتر داودى در 

  ".گفتند محيط درس خود سخن از معتقدات دينى خود نمى
ود متن گفت و شنود جناب دکتر شاپور راسخ با جناب دکتر اين ب

اى در بارۀ خدمات  يحيى مهدوى که چون حاوى نکات ارزنده
اضافه . فرهنگى جناب دکتر داودى بود، عينًا به درج آن پرداخت

اى نيز در محامد  بر شرح فوق، جناب دکتر شاپور راسخ قطعه
  :ورزد رج آن مبادرت مىًجناب دکتر داودى سروده اند که ذيال به د

  حمامۀ صلح در دام زاغان 
      ّبه غير حق که شناسد مقام داودى 
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  خوشا تجلى خورشيد فام داودى 
  بلى از آن که خبرشدخبرنيامدباز 

  زهى سعادت و طوبى ختام داودى 
  ارادتمند ديرينش، شاپور راسخ

     ١٩٨٧ _ ٢ _ ٩  



  :دهند چنين شرح مى راخود  اهلل موقن خاطرات امان جناب
  پر از غوغا ولى خاموش و سراپا گرمى و شور عشق 

  ّاما بى جوش و خروش 
اى ارجمند و فيلسوفى  براى بيانى به اختصار و گذرا از چهره

دانشمند چون دکتر عليمراد داودى که در سالهاى اخير و تا قبل از 
لمات توان با ک ّانقالب منشى محفل ملى ايران بود، به سختى مى

اى از قدر و منزلت او را بيان داشت، زيرا  و جمالت معمولى گوشه
ّاو چنان مسلط بر بيان، و کالم در دستش چون موم نرم و ناتوان بود 

کرد که از آن بهتر و  نمود، به عبارتى ادا مى و هر معنائى را اراده مى
سخنش حشو و زوائد نداشت و در کمال . رساتر ممکن نبود

  .شد از و متانت بيان مىصالبت و ايج
گرفت،  وقتى در توضيح و تشريح مطلبى قلم را به دست مى

امواجى خروشان از کلمات و ترکيبات منسجم بر روى کاغذ 
اختيار تحت تأثير  ّريخت و هر صاحب انصاف و مروتى بى مى

ّآنهمه احساسات صادقانه و ترکيبات مملو از عشق و صميمانه قرار 
ّداد که حق مطلب ادا شده و از هر حيث در  گرفت و گواهى مى مى

  . مرتبۀ کمال است
. کرد اى آرام و نافذ داشت و حکمت را غالبًا مراعات مى چهره

همچون قطرۀ شبنمى که از غايت پاکى و زاللى خورشيد را در 
سازد، وجودش درخشندگى و صفا داشت و عطر  خود منعکس مى

ر حالت عادى کمتر کسى آورد که د گلهاى بهارى را به خاطر مى
شود و اگر کسى بخواهد لطف آن را  افزا بودنش مى ّمتوجه روح

در عين . ّوصف کند، جز آنکه بگويد معطر است، عبارتى ندارد
آنکه در نهايت متانت و وقار بود، طبعش از مزاح و طيبت خالى 



نبود وگاهگاهى با شهد ظرافت، مالل خاطر و سنگينى بار کار را 
اى که در دفتر  با وجود کارهاى متراکم و فشرده. برد ىاز ميان م

ّمحفل ملى داشت، به کارهاى جارى ديگر از قبيل تدريس فلسفه 
ّدر دانشکدۀ ادبيات و شرکت در جلسات تبليغى و اداى نطق در 

ها و جلسات مختلف و همچنين تدريس معارف امرى و  کنفرانس
ّمعلمى در مؤسسۀ عالى معارف بهائى و ضب ط مطالب عرفانى و ّ

ّفلسفى بر روى نوار و ساير تتبعات و تحقيقات ادبى خود ادامه 
اعجاب انگيز آنکه وقتى براى ضبط معارف عميق و . داد مى

شد، نکات و دقائق عرفانى  مى حاضر ّمطالب فلسفى درمحل ضبط
آورد و  حکمتى را بدون نوشته و يادداشت با بيانى بليغ بر زبان مى و

گذشت، به بهترين وجه به عبارت  انى به خاطرش مىهرچه از مع
کشيد و هيچگاه مالحظه نشد که مطلبى را اصالح و کالمى را  مى

  . تغيير دهد
 سال يا بيشتر بود که با جناب دکتر داودى آشنا شده ١٢حدود 
ّ شمسى با عضويت در لجنۀ ١٣٤٥اين آشنائى حدود سال . بودم

آن هنگام مرحوم شاهقلى منشى در . ّملى نشر آثار امرى شروع شد
اى يک شب لجنۀ مزبور با حضور  ّمحفل ملى ايران بود و هفته

شرکت در لجنۀ نشر آثار و خدمات . گرديد ايشان تشکيل مى
ّشد، براى کليۀ اعضاء بسيار  اى که در آن اوقات انجام مى ّمهمه ّ
 ّطورى که سالهاى متوالى و مرتب انگيز بود، به بخش و شوق ّلذت

ّجلسات لجنه از اولين ساعات عصر تا قريب نيمه شب ادامه 
يافت و کارها در جريان بود و در پايان جلسه هم اعضاء با  مى

  .کردند ميلى جلسه را ترک مى نارضايتى و بى



ّمحل سکونت جناب دکتر داودى طهران پارس بود و چون مسير ما 
رک ّتا حدى مشترک بود، همراهى و مصاحبت ايشان پس از ت

جلسه افتخارى براى اين عبد بود که گفتگوها را دنبال و دقايقى 
در آن سالها به خدمت در محفل . بيشتر به کسب فيض پردازم

ّروحانى طهران پارس مشغول بودند و بعد به عضويت محفل ملى  ّ
در (اهلل  انتخاب و بعد از صعود جناب روحى ارباب عليه رضوان

ّشى محفل ملى ايران مفتخر بعنوان من) ١٣٥٤ارديبهشت سال 
ّدر همان زمان اين عبد نيز در دفتر محفل ملى ايران به . شدند

ّخدمتگزارى مشغول و مجددًا توفيق رفيق شد تا از مصاحبت آن 
  . مند گردم استاد بهره

ّهر هفته سه يا چهار روز از ساعت ده صبح به دفتر محفل ملى 
ها و مقاالت را شروع  آمدند و رسيدگى به کارها و تحرير نامه مى
ماندند و با غذائى  کردند و بعضى روزها ظهر هم در دفتر مى مى

ّبراى اطمينان از جريان منظم کارها . دادند مختصر به کار ادامه مى
ّهائى تهيه کرده بودند و کليۀ نامه يادداشت ّهاى مهمى  ها و دوسيه ّ

 اقدامى که در خالصه مذاکرات محفل مطرح بود، با ذکر تاريخ و
اى يکى دو بار اين بنده را احضار  که الزم دارد، در آن نقل و هفته

ّنمودند و دقت و  و اقدامات انجام شده در هر مورد را تعقيب مى
. ّاى بدون اقدام و معطل بماند وسواس عجيبى داشتند که مبادا نامه

ّدر مدت کوتاهى که در دفتر محفل ملى با ايشان همکارى داشتم،  ّ
هاى ايشان  يابى ها و دقيقه سنجى نشدنى از نکته ت فراموشخاطرا

  :دارد دارم که همواره ذهنم را مشغول مى
به ياد دارم يکى از روزها که شهر طهران آشفته ومضطرب بود و از 

جا را فراگرفته بود،  هر طرف صداى تيراندازى بلند و تظاهرات همه



در فرصتى . اختدکتر داودى به دفتر آمد و به کارهاى جارى پرد
با چنين هياهو و جنجال و فضاى : کوتاه از ايشان سؤال کردم
توانيد کار کنيد و مطلبى انشاء نمائيد؟  پروحشت و هراس چطور مى

برم، امروز هم  ًفالنى، من معموال به کار پناه مى: جواب دادند
  .يکى از همان روزهاست

ز مستخدمين روزى ديگر زنگ اطاق را به صدا در آوردند تا يکى ا
براى اجراى اوامرشان مراجعه کند و چون از مستخدمين کسى 
ّحاضر نبود و مجددًا زنگ را به صدا آوردند، اين بار شخصًا به 
اطاق ايشان مراجعه کردم و وقتى سؤال کردند شما چرا آمديد، اين 

  : شعر را خواندم
  به شرط آنکه منت بنده وار در خدمت 

  نشينى   کمر ببندم و تو شاهوار ب
  .چو تو ايستاده باشى ادب آنکه من بيفتم: ايشان فورًا جواب دادند

اى که به برکت فضائل  و اين چنين بود فضاى روحانى و پرجذبه
اخالقى و ملکات انسانى آن وجود گرامى ايجاد شده بود و کارها 
ّرا به عشق و عالقۀ قلبى کشانده بود و بديهى است که اولين قدم 

ّاشته و تا سرحد عشق پاک و خالص، حيات ظاهرى را را خود برد
اين عشق به همان بندگى و خدمت به . وقف خدمت کرده بود

آستان جمال اقدس ابهى و بندگان مخلص و باوفاى او بود، 
تظاهر در  سراپاى وجود دکتر داودى عزيز را فرا گرفته بود و آرام و بى

ى که عنوانش را در يکى از مقاالت. داشت اين سبيل قدم بر مى
انتخاب نموده بود، کالم را با اين شعر " اصل مرام و فصل کالم"

  :است پايان داده
ّورزم و اميد که اين فن شريف  عشق مى ّ    



    چون هنرهاى دگر موجب حرمان نشود  
شرح خدمات و تفصيل منشآت حکيمانه و نوارهاى فلسفى که آن 

عهدۀ اين حقير خارج است، از  بزرگوار از خود به يادگار گذاشته
است و اين چند سطر مختصر احساسى نارسا و خاطراتى بس کوتاه 

  اهلل موقن  امان  .از دوران مصاحبت با آن اديب فرزانه بود
  ١٤/٨/١٩٨٤ مطابق ٢٢/٥/١٣٦٣   
 

ّبا نقل اين خاطرات مقدمۀ جلد دوم آثار جناب دکتر داودى را به 
تهيه و تنظيم و تحرير مطالب و برد و چون در بارۀ نحوۀ  پايان مى

ّکيفيت ارائۀ مآخذ و مدارک شرحى مبسوط در مقدمۀ جلد اول  ّّ
از تکرار آن مطالب در اين مقام خوددارى نموده، . مرقوم گشته

ّدوستان گرامى را به مطالعۀ مقدمۀ مندرج در جلد اول   _ ٧صفحۀ (ّ
براى مزيد ّدر عين حال تذکر چند مطلب را . نمايد دعوت مى) ١١

  :داند ّاطالع خوانندگان عزيز ضرورى مى
در متن تحارير و تقارير موجود در اين مجموعه هرجا توضيح  _ ١

مطلبى الزم گشته و يا ارائۀ مأخذ و مدرکى ضرورى تشخيص داده 
گذاشته شده و مطالب و ( ) اى در داخل اين عالمت  شده، شماره

تحت آن شماره به . ستمآخذ اضافى که از نويسندۀ اين سطور ا
  . است آخر هر مقاله اضافه شده

ّدر پايان اين مجموعه صورتى از مشخصات کامل کتب و  _ ٢
ّمشخصات "آثارى که مورد نقل و استفاده قرار گرفته، تحت عنوان 

ارائه گشته تا در يافتن اصل مآخذ مورد استفاده قرار " کتب و مآخذ
شناسى مربوط به  مل کتابّبديهى است که چون اطالعات کا. گيرد

ّشامل اسم نويسنده، اسم اثر، محل نشر، اسم ناشر، (هر مأخذ 



در اين صورت ذکر گشته، ديگر در ) تاريخ نشر و تعداد صفحات
ّمتن کتاب همۀ اين اطالعات در هر مورد داده نشده و غالبًا به 

  . است ارائۀ اسم اثر و شمارۀ صفحۀ مورد نظر اکتفاء گرديده
ّ به اضافۀ فهرست کلى مندرجات که در ابتداى کتاب به طبع  _٣

ّرسيده، فهرست مفصل ديگرى نيز که حاوى اسامى علم و اهم  َّ َ
باشد، به ترتيب حروف الفباء به آخر  مواضيع مندرجه در کتاب مى

تر نکات و اسامى مورد نظر  مجموعه اضافه گشته تا به يافتن سريع
  .کمک نموده باشد

ّجاع به آيات قرآنى آن بوده که اول شمارۀ آيه داده روش ار _ ٤
شده، سپس اسم سوره مذکور گشته و بعد شمارۀ سورۀ مربوطه براى 

  .است سهولت مراجعه مندرج گرديده
در اين کتاب از عالئم اختصارى چندى استفاده شده که  _ ٥

  .است صورت آنها قبل از آغاز متن کتاب به طبع رسيده
ّنه اميدوار است که مجلد دوم آثار جناب دکتر اين عبد صميما

ّعليمراد داودى مورد توجه اهل بصيرت قرار گيرد و دوستان گرامى 
  . را سبب آشنائى بيشتر با معارف بهائى گردد

   ١٩٨٩حيفا، جون    وحيد رأفتى 



  يادداشتها 
ّبراى مالحظۀ مشخصات کامل اين اثر و ساير آثار جناب دکتر  _ ١

  . ٢٠ _ ١٣ص " انسان در آئين بهائى"ه کنيد به داودى، نگا
ّمورخ و فيلسوف فرانسوى :  ÉTIENNE GILSONاتين ژيلسون  _ ٢

از .  درگذشت١٩٧٨ّ متولد و در سال ١٨٨٤است که به سال 
  است که در سال  La Philosophie du Moyen Ageجمله آثار او کتاب 

ر مهدوى بدان  تحرير نموده و کتاب ديگر او که آقاى دکت١٩٢٢
 نام دارد که به  L' Esprit de la Philosophie Medievaleاند،  اشارت کرده

  . است  نگاشته شده١٩٣٢سال 
روح فلسفۀ قرون "اين کتاب با ذکر نام مترجم تحت عنوان  _ ٣

در طهران بوسيلۀ مطالعات و تحقيقات فرهنگى و شرکت " وسطى
 صفحه ٦٩٦ه ش در  ١٣٦٦انتشارات علمى و فرهنگى در سال 

ّدر معرفى و نقدى که از اين کتاب در مجلۀ . است به طبع رسيده ّ
به ) ٤٣، ص ١٣٦٦، آبان ٨ ، شمارۀ ٤سال " (کيهان فرهنگى"

نظير  ترجمۀ بسيار استادانه و کم: " ... است طبع رسيده، چنين آمده
است، به خوبى  کتاب که با نثرى دقيق و فصيح به پارسى درآمده

 آن است که مترجم به کار خود محيط بوده و در برابر گذارى ّمبين
ّاصطالحات و نگارش جمالت نهايت زيبائى و دقت و سليقه را 

  ...".است  به کار  برده



  فلسفه و عرفان 
ّالوهيت و مظهريت  ّ  



  ّدر بارۀ الوهيت 
  ّمبحث اثبات الوهيت

   
ل جوانان عزيز، همانطورى که مستحضر هستيد يکى از مسائ

اى که جامعۀ بشريت امروز با آن مواجه است و  غامض و پيچيده
جا و در همۀ اديان الهى بخصوص در ديانت  همواره و در همه

ّبهائى هم مطرح بوده، مسألۀ وجود خدا، يا اثبات الوهيت 
ّشايد تعدادى از ما اين مسأله را به نحوى براى خود حل . باشد مى
 براى بسيارى از سؤاالت و ايم، ولى ممکن است هنوز کرده

لهذا براى رفع اين . ّتصورات ذهنى خود پاسخ مثبتى نيافته باشيم
ّتصورات ذهنى و جواب به اين سؤاالت از جناب دکتر داودى 

  :ايم تا راجع به وجود خدا مطالبى ايراد فرمايند استدعا کرده
ه ّمتشکرم که در ضمن بيانتان مطلبى را اشاره کرديد که وظيفۀ بند

تر کرده و آن اين است که فرموديد هرکسى از ما به نحوى  را سهل
ّاين مسأله را براى خود حل کرده، چون اصل مطلب در مورد خدا 
ّهمين است که براى هرکسى به نحوى مطلب حل بشود، چون 
ّمطلبى نيست که بشود راه حل واحدى براى همۀ اذهان و افکار 

 راه خود را به سوى خدا دارد، هرکسى. بشرى در مورد آن پيدا کرد
آن راه . رود که قابل تکرار نيست و از همان راه به سوى او مى

ّاما مطلب . ّارتباط با شخصيت، با روح، و با قلب هرکسى دارد
ّاينجاست که هرکسى ناگزير است آن را به نحوى براى خود حل 

شود، يعنى از همين جا خدا  جا خدا اثبات مى بکند و در همين
تواند خود را مستغنى از طرح اين  شود که هيچکس نمى ثبات مىا

تر عرض بکنم، کسانى که  واضح. مسأله و حل اين مسأله بداند



کنند  کنند در واقع چيزى را به نام خدا انکار مى خدا را انکار مى
يعنى . کند ّکه خدا آن نيست واال هيچکس خدا را انکار نمى

ن مطلب اين است که همين که دليل اي. تواند انکار بکند نمى
با همين مطلب . گويد خدا را براى من اثبات کنيد شخصى مى

داند و از آن جمله  چيز را محتاج اثبات مى دهد که همه نشان مى
کند که مطالب اثبات  وجود خداست، يعنى فکر ايجاب مى

  . ّدقت در اين مطلب بکنيم. بشوند
ار و مطالب به اثبات شدن يعنى چه؟ يعنى ربط يافتن افک

. گوئيم فالن مطلب را اثبات کنيد پس همين که ما مى. همديگر
کنيم که همۀ مطالب به يکديگر  ضمنًا اين اصل را تصديق مى

اى به همديگر  اين مطالب و افکار با يک رشته. ارتباط دارد
دهد که وحدتى در اين افکار  مربوط است و همين ربط نشان مى

حتاج اين است که افکار را در ضمن وجود دارد، يا انسان م
خود . خواست ّوحدتى بپذيرد و بشناسد، واال اثبات و دليل نمى

کنيم که  همين دليل خواستن حاکى از اين است که ما قبول مى
اى را تشکيل  چيز مجموعه چيز به يکديگر مربوط است، همه همه
  . ددهد که در ضمن اين مجموعه بايد قرار بگيرد تا مقبول باش مى

چيز تشکيل  قرار گرفتن در ضمن مجموعه يعنى چه؟ يعنى همه
پذيريم که وحدتى در اين  پس اين اصل را ما مى. دهد وحدتى مى

به همين دليل . خواهيم که حاکم باشد کثرت حاکم است و ما مى
وقتى اين مطلب را ما . خواهيم چيز دليل و اثبات مى براى همه

جا حاکم است،  يز و بر همهتصديق کرديم که وحدتى بر همه چ
دهد، و چون افکار خودم را  افکار من تشکيل مجموعۀ واحدى مى

کنم و براى افکار خودم اعتبار وجودى در خارج  به اشياء مربوط مى



شوم، بنابراين وقتى افکار من به همديگر ارتباط پيدا کرد،  قائل مى
شکيل تشکيل وحدتى داده ناگزير اشياء و موجودات هم با هم ت

قبول اين . دهند و آن وحدت بر آن کثرت حاکم است وحدتى مى
اصل به معنى قبول خداست، يعنى خدا چيزى جز وحدتى که 

پس همين که ما . حاکم بر کثرت اشياء است، چيز ديگرى نيست
چيز به همديگر ارتباط  کنيم که همه خواهيم، تصديق مى اثبات مى

دهد و وحدتى به  احدى مىچيز تشکيل مجموعۀ و دارد، يعنى همه
اين خود اقرار ضمنى به وجود خداست، . کثرت حاکم است

اگر . است که حاکم بر کثرت است وحدتى وجود به ضمنى اقرار يا
وجود اين مجموعۀ واحد و حکومت اين وحدت را بر کثرت انکار 

اى که خواهد داد اين است که براى  بکنيم و کنار بگذاريم، نتيجه
پس آن موقع اصل سؤال منتفى  . ل نبايد بخواهيمچيز دلي هيچ
شود،  يعنى فکر منتفى مى. شود که خدا را براى من اثبات کنيد مى

وقتى فکر منتفى شد انسان منتفى است، انسان که منتفى است، 
به همين جهت است که . ها ديگر معنى ندارد اين سؤال و جواب
. شود انکار کرد شود عرض کرد که خدا را نمى خيلى به جرأت مى

خود انکار خدا، چون مستلزم يک تقرير منطقى است و در ضمن 
کند، خود مستلزم  آن تقرير منطقى افکار به همديگر ارتباط پيدا مى

قبول وحدتى در کثرت است، و چون ما افکارمان را از اشياء جدا 
شويم، پس در  کنيم بلکه حقيقت وجودى برايش قائل مى نمى

ّمان را در ضمن مجموعۀ واحدى مرتب همان حين که فکر
کنيم، اشياء و موجودات عالم را هم به همين صورت در  مى
ًشود اصوال انکار خدا  به همين جهت است که گفته مى. آوريم مى

به منزلۀ اثبات آن است، اثبات خواستن براى وجود خدا به منزلۀ 



تصديق وجود خداست و چون اينطور است، فقط کافى است ما 
اشخاص را با اين حقيقت آشنا کنيم، يعنى فکر را، نفس را با اين 

و اصل . حقيقت آشنا کنيم که خود نمى تواند منکر خدا باشد
گرفتند و  مطلب همين است که چيزى را که به نام خدا در نظر مى

کردند، آن کنار نهاده بشود، براى اينکه آن مطلب وهمى  ّرد مى
ّر مورد اين قبيل خداها که تصور حضرت عبدالبهاء د. بيش نيست

تر است، براى اينکه فقط  اند مقامش از بت پست شود فرموده مى
اگر اعتقاد به ). ١(وجود وهمى دارد و وجود جمادى هم ندارد 

خدا بعنوان موجودى که قبل از اشياء اين جهان وجود داشته و 
اشياء را از عدم به وجود آورده و حاال هم بعنوان يک صاحب 

العنان اين اشياء را در تحت سيطرۀ قاهرانۀ خود دارد،  ختيار مطلقا
گوئيم از عدم به  يعنى از همان ابتداء که مى. ّتلقى بشود خطاست
بنابراين اگر خدا به اين صورت غلط . کنيم وجود آورد، خطا مى

صورت وحدت حاکم بر کثرت قابل  بينيم که به ّتصور نشود، مى
منتظرم مطلب ديگرى اگر . اثبات بخواهدانکار نيست تا وجودش 

  .داريد بيان بفرمائيد
ّجناب دکتر داودى، آيا مسألۀ الوهيت، الوهيت مظاهر _ سؤال  ّ

ّظهور، در همۀ اديان مطرح بوده و يا مختص ديانت بهائى است؟ 
کنم به آن  و اگر در همۀ اديان اين مسأله مطرح بوده، خواهش مى

  .اديان اشاره کنيد
در اينجا موضوعى را به شما عرض بکنم که در ديانت _ جواب 

ّبهائى ما بهيچوجه به الوهيت مظهر امر قائل نيستيم، يعنى خود 
ّبراى اينکه نص بيان حضرت . ّاين شبهه را اول بايد مرتفع بکنيم

دور "ّولى امراهلل است که به صراحت در کتابى که به فارسى بعنوان 



اهلل را  د، هر بهائى که حضرت بهاءفرماين ترجمه شده مى" بهائى
ّخيلى صريح بيان مبين در مورد ). ٢(خدا بداند منحرف است 

آياتى که ممکن است کسى آن را به نحوى تأويل بکند، هميشه 
ًکند، و اصوال اين مطلب براى ما به اين صورت  دفع شبهه مى

بنابراين . اهلل را خدا بدانيم بهيچوجه مطرح نيست که حضرت بهاء
وقتى اينطور است، در اديان گذشته هم چون همه يک سلسلۀ 

مطلبى که در مورد . توانيم پيدا بکنيم حقايق است نظيرش را نمى
کتاب "ّمظاهر امر وجود دارد اين است که همانطور که در آيۀ اول 

ّوارد شده، در عالم امر و خلق، نه در عالم حق، " مستطاب اقدس
کتاب مستطاب "ّاولين آيۀ . خداستمطلع وحى براى ما در مقام 

ّفرمايند که اول آن چيزى که  مى. شارح اصول عقايد ماست" اقدس
است، اين است که  شده است و قبولش بر مردم واجب آمده نوشته

مطلع وحى را که مقام نفس خداست در عالم امر و خلق، بشناسند 
و . ّ حق رااين عالم امر و خلق را بايد در نظر بگيريم نه عالم). ٣(

در مورد تنزيه خدا هم شايد آياتى که در امر مبارک نازل شده 
ّبتواند يک کتاب مستقل را پر بکند که حق منزه است از خلق و  ّ ّ

ّتنها حق خلق نيست، حتى اگر آن خلق مظهر امر باشد، بلکه  نه ّ
ّادراک و معرفتش ميسر نيست، منزه . شود کرد ّتصور آن را هم نمى ّ

اين آيات . کار، همۀ عقايد و همۀ صفات و اسماء استاز همۀ اف
توانيد مراجعه بفرمائيد و به اين آيات و  بسيار زياد است که مى
  ). ٤(الواح هم مراجعه بدهيد 

ّبنابراين مطلب اين است که خدا منزه است از هرگونه اسمى، 
اى و داللتى منتهى همين  صفتى، ربطى، نسبتى، جهتى، اشاره

ايجاب . دهد ّخدا را فراتر از حد ادراک خلق قرار مىتنزيه که 



کند که مطلع وحى براى ما در مقام نفس خدا باشد، که وقتى  مى
آوريم، چون خدا سوئى ندارد تا روى به  ما روى به سوى خدا مى

آن سوى آورده بشود، بنابراين روى به سوى مظهر امر آورده 
از مظهر امر بخواهيم، خواهيم،  وقتى ما چيزى از خدا مى. شود مى

کنيم، چون خدا دامن ندارد  وقتى ما دستى به دامن خدا دراز مى
تا دست ما به دامن او برسد، بنابراين دست ما به دامن مظهر امر 

  . رسد مى
ّشما دقت بفرمائيد در نماز اسالمى، نماز اسالمى رو به سوى خدا 

 شود، يعنى شخص مسلمان نمازگزار، نماز که خوانده مى
خواند، رو به سوى خدا  خواند، نماز را به سوى خدا مى مى
رو به سوى . آورد آورد، ولى به ظاهر ببينيد رو به سوى کجا مى مى
است که نداى توحيد  آورد که در شهرى ساخته شده اى مى خانه

ّرامظهر امر چه در زمان ابراهيم و چه در زمان حضرت محمد در 
فرمائيد که خود  مالحظه مىبنابراين . است آنجا بلند کرده

ّاى که نمازگزار متوجه آن است براى اينکه  نمازخواندن، خود قبله
رو به سوى خدا بياورد، رو به سوى مکانى است که با مظهر امر 

ًشود توجه کرد که اصوال مطلع  جا مى پس در همين. مناسبت دارد ّ
الم است ترين مرتبۀ وجود در اين ع وحى برترين و شريفترين و عالى

تواند نشان از خدا داشته  ّتواند نشان از حق داشته باشد، مى که مى
يابيم و به سوى او روى  نشان را در او مى باشد و ما نشان آن بى

  .      آوريم مى
ّحتى سرمان را هم به آسمان باال " اى خدا"گوئيم  وقتى مى

اين يک نوع شرک است، چرا؟ براى اينکه خدا را در . کنيم مى
ّاما در واقع چرا رو به . آسمان قرار داديم و رو به سوى او کرديم



آوريم؟ براى اينکه آسمان رفعتى و عظمتى دارد و  سوى آسمان مى
ما آن را نشان از رفعت و عظمت خدا و اينکه باالى سرماست و 

کنيم، نه  ّمشرف بر ماست و محيط بر ماست مثل آسمان تصور مى
.  خدا بدانيم، خدا را در آسمان بدانيمبه اين عنوان که آسمان را

بعنوان . آورد همين ترتيب هم وقتى بهائى رو به سوى مظهر امر مى به
تر از  اينکه رو به سوى خدا آورده، براى اينکه مظهر امر شريف

در يک . تر از آسمان است، برتر از آسمان است عالى. آسمان است
ّتواند تلقى  بۀ موجودات مىاى قرار دارد که وجود او برترين مرت مرتبه
گويد رو به سوى  آورد و مى به همين سبب رو به سوى او مى. بشود

  . ام خدا آورده
تواند رازق باشد، چرا؟ براى  ًخدا صفات ندارد، يعنى مثال نمى

اينکه رزق دادن مستلزم برقرار شدن نسبتى بين آن رازق است و آن 
ّشد بين خدائى که منزه از تواند برقرار با مرزوق، و اين نسبت نمى

گوئيم آنکه رازق است يا واسطۀ  پس مى. نسبت و جهت است
گوئيم مظهر امر واسطۀ  وقتى مى. اعطاء رزق است مظهر امر است

خلق است، يعنى چه؟ يعنى خود خلقت، خود آفرينش يک 
وقتى خود خدا . شود بين خلق و مخلوق نسبتى است که برقرار مى

 بود، بنابراين واسطۀ خلقت الزم است که آن ّمنزه از اين نسبت
تواند خالق باشد، و به همين جهت چه کلمۀ  واسطۀ خلقت مى

ّمسيحائى باشد، چه روح محمدى باشد، چه نقطۀ اولى باشد، چه 
قلم اعلى باشد که واسطۀ خلقت است، و به اين مضمون همۀ 

و دعوى مظاهر امر در واقع در همچو مقامى قائم بودند و همچ
ّچرا؟ خود وحى را تصور بفرمائيد که هر نبوتى محتاج . داشتند ّ

خود وحى به چه معنى است؟ وقتى بشرى خودش . وحى است



گويد اين حرف را خدا زد، اين چه معنى  زند و مى حرف مى
گويد اين حرف را که از زبان  زند و مى دهد؟ بشرى حرف مى مى

را خدا گفت، يعنى چه؟ من بيرون آمد و به گوش تو رسيد، اين 
. ًاصال خود وحى جز اين معنى ديگرى ندارد. يعنى من خدا هستم

نيست که خدا " قل"هميشه هم که در همۀ آيات کتاب خدا کلمۀ 
الم ذلک الکتاب ال : "زند بلکه مستقيمًا حرف مى. گفت تو بگو

ّاين را کى گفته؟ حضرت محمد، از زبان " ّريب فيه هدى للمتقين
گوئيم کى گفت؟  ون آمده و به گوش ما رسيده، ولى ما مىاو بير

پس خود وحى، يعنى کسى خودش سخن بگويد و . خدا گفت
بگويد خدا گفت، مستلزم اين است که خدا نسبت به ما در آن 

و آن مطلبى که ما به آن قائليم جز اين چيزى نيست و . حال اوست
است و اين مطلبى است که قبول آن مستلزم ايمان به وحى 

تواند کسى به نام خدا سخن بگويد جز اينکه در همان حال  نمى
خودش را مقام نفس خدا در عالم امر و خلق بداند و ما هم 

  . حرفمان فقط همين است
ّالبته اين مطلب مراتب دارد، به اين معنى که چون مظاهر امر در 

به کنند که در آن مرتبۀ کمال  حين ظهورشان مرتبۀ کمالى پيدا مى
ّنسبت وقوع ظهورشان در مدارج مختلف کمال بشرى، نه با توجه 
ّبه خودشان که البته حقيقت واحده هستند، فائق بر همديگر 

بنابراين مراتب و صفات و اسماء هم در اين ظهورات . شوند مى
متفاوت است، يعنى جلوۀ متفاوت دارد نه اينکه خود حقيقت 

 به زمان پيغمبر ديگر جلوۀ از زمان پيغمبرى نسبت. متفاوت باشد
ًمثال ممکن است فرض . کند اين کماالت تفاوت بيشتر پيدا مى

ّبفرمائيد که جلوۀ اين کمال را ما در نزد محمدبن عبداهلل نسبت به 



زمان شيث يا ادريس يا جرجيس بيشتر ببينيم، و همينطور هم 
 ّبينيم، چون توجه به انسانى است که در مرتبۀ هست، بيشتر مى

  .پس جلوۀ شديدتر دارد. است بيشترى از کمال وجود قرار گرفته
ّجناب دکتر در يکى از الواح مخصوص تولد حضرت _ سؤال 
ّفيا حبذا من هذا الفجر الذى فيه استوى جمال : "فرمايد اهلل مى بهاء ّ

القدم على العرش اسمه االعظم العظيم و فيه ولد من لم يلد و لم 
اهلل  ارت آيا منظور همان مقام حضرت بهاءاز اين عب). ٥" (يولد
  خلق است يا اينکه مفهوم ديگرى هم دارد؟ عالم امر و در

ببينيد، بالفاصله به دنبال . بله، عينًا همين منظور است_ جواب 
  : فرمايد اين آيۀ شريفه آيۀ ديگرى هم هست که مى

 يعنى خوشا به" طوبى لمن انغمس فى بحر المعانى من هذاالبيان"
حال کسى که در درياى اين بيان فرو برود و معانيش را دريابد و به 

اين . ايم بگوئيم حقيقت امر پى ببرد که در اين گفتار ما چه خواسته
فرمايند تا معلوم بشود که  مطلب را بالفاصله دنبال همين آيه مى

. عبارت معنائى دارد سواى آنچه ممکن است متبادر به ذهن بشود
شود چيست؟ آن اين است که  ه متبادر به ذهن مىحال آن معنى ک

بنابراين اين ممکن ). ٦(در شأن خدا آمده " لم يلد و لم يولد"چون 
ّاست موهم ادعاى الوهيت بشود و حال آنکه همانطور که  ّ
ّخدمتتان در قسمت اول عرايضم عرض کردم، مظهر امر، مظهر 

 اسماء ّهمۀ صفات الهى است، چون خود خدا منزه از صفات و
چون . تواند باشد هم مظهر امر مى" لم يلد و لم يولد"است، پس 

مظهر همۀ صفات الهى است، همانطور که مظهر امر مى تواند قادر 
تواند  ّتواند رازق باشد، حتى مى تواند عالم باشد، مى باشد، مى



تواند سميع باشد و بصير باشد چون خدا خودش  خالق باشد، مى
  . در شأن اوستصفت ندارد پس صفت 

اين را هم خدمتتان عرض بکنم که فقط مظهر امر نيست که چنين 
انسان هم مظهر اسماء و صفات . طور است انسان هم همين. است

انسان هم قادر است و عالم است و سميع است و . الهى است
. ّحى است و رازق است. ّبصير است و ناطق است، متکلم است

مظهر امر چون انسان کامل . ر شأن اوستّمنتهى البته به نسبتى که د
است که اکمل مراتب وجود را دارد، اين صفات را هم در اکمل 

لم يلد و "ّپس مظهر امر هم مثل ساير صفات الوهيت . مراتب دارد
  .   در شأنش صحيح است" لم يولد

يعنى چه؟ يعنى " لم يولد. "زايد يعنى چه؟ يعنى نمى" لم يلد"
آن کسى . شود ّشود، متولد نمى امر زاده نمىمظهر . شود زاده نمى

آن . ّ هجرى قمرى متولد شد١٢٣٣ّکه در شب دوم محرم سال 
. مظهر امر نبود، او ميرزا حسينعلى نورى پسر ميرزا بزرگ نورى بود

يعنى . شود ّاست، متولد نمى" لم يولد"فرمائيد، مظهر امر  ّتوجه مى
حقيقت .  بودحقيقتى است که هميشه بوده و هست و خواهد

منتهى اين حقيقت واحده که در عالم بعنوان مظهر . واحده است
ّامر هميشه بوده و هست و خواهد بود، هيچوقت متولد نمى شود و 

ميرد، و اين يکى از اصول عقايد ماست که حقيقت همۀ  نمى
يعنى فرض کنيد مثل آفتابى . مظاهر امر يک حقيقت بيشتر نيست

شود که اين نور را  اى پيدا مى منتهى آينهتابد،  است که آنجا مى
اگر آن آينه نباشد، باز آفتاب در شأن خود وجود . دهد جلوه مى

ّمظهر امر الهى يعنى اول صادر از حق، مشيت اوليه هميشه . دارد ّ ّ ّ
شود، منتهى در آن  ّاو متولد نمى. وجود دارد و هست و خواهد بود



شود، اين مظهر  ّولد مىحين که در عالم همچو فردى از انسان مت
بنابراين خود مظهر امر، از آن لحاظ که . کند امر در او جلوه مى

ّاست، هيچوقت متولد نشده، يعنى " لم يولد"مظهر امر است، 
ّحتى قديم است، قديم زمانى است، يعنى تا خدا بوده او هم از او 

  . صادر شده و هست
ل فلسفۀ اين حقيقت، اين اشاره به اين اصطالح، اصل اصي

معتقدات بهائى است که مظهر امر حقيقت واحده است و هميشه 
ّهيچوقت هم متولد . بوده، هميشه هست و هميشه هم خواهد بود

ّفرمايد اين فجرى است که متولد  شود، فقط همانطور که مى نمى
هذا يوم فيه ولد من لم يلد و لم : "شود ّشد کسى که متولد نمى

کسى به جهان آمد که آن حقيقت لم يولد يعنى در اين روز ". يولد
فرمائيد که  ّپس به اين ترتيب توجه مى. را در خودش منعکس کرد

ّاين بهيچوجه ادعاى الوهيت، خداى ناکرده، نيست که ما بر طبق  ّ
ّنص صريح حضرت ولى امراهلل ممنوعيم از اينکه چنين تعبيرى از  ّ

ّنى متولد يع" لم يلد"همينطور . بعضى از آيات الهى بکنيم
اين اشاره به عصمت کبراى مظهر امراهلل است . زايد نمى. کند نمى

که شريکى در آن نيست، يعنى هيچوقت از مظهر امر، مظهر امر 
  . زايد نمى

ولى حضرت . حضرت بهاء اهلل پسر داشت، حضرت عبدالبهاء
اهلل مطلع وحى بودند، پسر  که حضرت بهاء عبدالبهاء بعنوان اين

 بعنوان يک فرد انسان پسر ايشان بود، بعد هم بعنوان ايشان نبود،
ّکسى که عصمت موهوبى به او تعلق گرفت جانشين شد، واال  ّ
بعنوان مطلع وحى و مظهر امر، جمال مبارک مثل همۀ مظاهر 



اميدوارم . بود" لم يلد و لم يولد. "ّگذشته کسى را متولد نساخت
  . مطلب روشن شده باشد

لب ديگرى هم که هست آن است که استاد يک مط_ سؤال 
  : فرمايند اهلل چنين مى قسمتى از مناجاتى از حضرت بهاء

ّامروز روزى است که اگر يک بار نفسى از روى صدق رب ارنى "
  ) ٧" (گويد، از ملکوت بيان انظر ترانى استماع نمايد

  .کنم اين مسأله را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد خواهش مى
م از اينکه با سؤال خودتان باعث شديد يک ّمتشکر_ جواب 

مطلب ديگر هم از مطالبى که مربوط به اين مسأله است روشن 
آيات زيادى وارد " قرآن"دانيد در  بشود، و آن اين است که مى

ّکند که بايد منتظر لقاء خدا بود، و حتى  شده که حکايت از اين مى
 بخواهد، اين امر شرط ايمان است و کسى که خودش را مأيوس

اهلل نسبت کفر به او داده شده و عدم اعتقاد به  مأيوس باشد از لقاء
  ).    ٨(است ّامر لقاء يأس از رحمت خدا تلقى شده

ّجاء ربک و : "خدا، يا آمدن خدا از عالئم يوم قيامت است
ما اهل بهاء قائل به اين ). ٩" (ّالملک صفًا صفًا و يوم يأتى ربک

زايد، نه  آيد، نه مى  اين عالم است، نه مىّهستيم که خدا منزه از
پيوسته در . کند ّشود، نه حتى نسبتى به اين عالم پيدا مى ديده مى

به صراحت و " کتاب مستطاب ايقان"در . ماند مقام تنزيه خود مى
اند که لقاء خدا يعنى لقاء  به تفصيل اين مطلب را روشن فرموده

  ). ١٠(مظهر امر خدا 
شود من مى خواهم خدا را ببينم، قصد  مىپس هرجا که گفته 

ّرؤيت مظهر امر است، از آن لحاظ که مظهر تجلى کماالت و 
توانيم بگوئيم مظهر ذات  ّحتى مى. صفات و اسماء الهى است



براى اينکه ذات، از آن لحاظ که غيب است، ظاهر . الهى است
هر شود ناگزير در چيزى بايد ظا شود و از آن لحاظ که ظاهر مى نمى
ًحاال ممکن است کسى بگويد که چرا اصال به خدا ظاهر . بشود

. ّولى ناگزيريم، الاقل به حکم ايمان دينى ظاهر بگوئيم. بگوئيم
ّهو االول و االخر و الظاهر و الباطن: "ناگزيريم بگوئيم  " قرآن"آيۀ " ّ

ّاست که خدا اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است 
بنابراين وقتى ظاهر .  باطن، ظاهر هم هستپس عالوه بر). ١١(

شود، ناگزير در جائى و در چيزى و در کسى بايد ظاهر بشود، و  مى
اين ظهور هم صرف بعنوان ظهور او در مظهر امر در عالم امر و خلق 

  . است الغير
شود خدايا خودت را به من نشان بده،  بنا براين وقتى گفته مى

اگر قصد ما اين باشد . يد انتظار ببريميعنى ما رؤيت مظهر امر را با
است، يعنى " لن ترانى"که خود خدا را ببينيم، جواب ما 

ّاما اگر بخواهيم چنانچه در حد . هيچوقت مرا نخواهى ديد ّ
خودمان است، او را ببينيم، اين ديدن را به معنى ديدار مظهر امر 

ى پس در واقع در زمان ظهور جمال مبارک، کس. کنيم ّتلقى مى
خواست خدا را ببيند، براى اينکه مظهر امر در عالم ظاهر  که مى
نگاه کن مرا خواهى " انظر ترانى"توانست به او بگويد که  بود مى

کنى، اگر نگاه  بينى براى اين است که نگاه نمى اگر مرا نمى. ديد
اين جواب را صدبار خواهى شنيد که تو . کنى مرا خواهى ديد

  . نگاه کن تا ببينى
ر اينجا ممکن است اين سؤال به نظر برسد که اگر مظهر امر يک د

اند و اين  حقيقت بيشتر نيست، و همۀ مظاهر امر حقيقت واحده
لن "حکم در بارۀ همه صادق است، پس چطور در زمان موسى 



گفته شده يعنى نخواهى ديد مرا، و حال آنکه موسى " ترانى
انظر "گفته شده بود و حاال " لن ترانى"خواسته بود که ببيند و به او 

است؟ آنجا مظهر امر خواسته بود که خدا را ببيند، يعنى در " ترانى
ّاما . بود" لن ترانى"رفت و جواب  واقع رؤيت خود خدا انتظار مى

خواهد ببيند، نگاه کند تا  گويد به کسى که مى اينجا مظهر امر مى
ست از طرف مردم ببيند، يعنى در واقع اينجا ديده شدن مظهر امر ا

تواند باشد، و در آنجا منظور ديده شدن  که به منزلۀ رؤيت خدا مى
. خود خدا از طرف مظهر امر بود که اين کار امکان نداشت

ّهمانطور که در زمان حضرت محمد هم امکان نداشت براى اينکه 
ما تو را چنانکه بايد ). ١٢" (ّما عرفناک حق معرفتک: "فرمود

به هر صورت مراتب محفوظ است، مظهر امر چون . نشناختيم
نسبت به خدا در مرتبۀ فروتنى است، بنابراين امکان ادراک مرتبۀ 

  .ّباالتر، کما هو حقه، در شأن او هم نيست
فقط در " ّرب ارنى"ّببخشيد جناب دکتر، امکان تحقق _ سؤال 

  اهلل بود يا مقصود در اين دور است؟  زمان خود حضرت بهاء
ّ سال ايام حيات ٧٦اهلل فقط آن  مان حضرت بهاءز_ جواب 

توانيم  اهلل مى بنابراين ما در زمان حضرت بهاء. عنصريشان نيست
نظر کنيم و خدا را ببينيم، منتهى وقتى که هيکل عنصرى او در 
حال حيات بود، جلوۀ او را در هيکلى که از پوست و گوشت و 

حاال در هيکلى که از بينيم، و  استخوان و خون ترکيب شده بود مى
. ّکاغذ و مرکب و ساير وسائل صحافى بر حسب ظاهر تشکيل شده

توانيم ببينيم، يا در هيکل امر الهى که  مى" کتاب اقدس"ًمثال در 
العدل اعظم و محافل روحانى و تشکيالت جلوه  در عالم، در بيت

 توانيم در آتيه در عالم انسانى از آن لحاظ که مى. کند، ببينيم مى



دهد،  مى شود و وحدت حقيقى را جلوه آئينۀ ملکوت ابهى مى
چشم يک بشر نيست تا  کردن به نگاه معنى به اين ديدن صرف .ببينيم

  . محدود به زمان حيات ظاهرى مظهر امر الهى باشد
جناب دکتر، در ابتداى مطالب گفته شد که هر شخصى _  سؤال 

هاى مختلفى از  دهبرداشتى از خدا دارد، يعنى افراد مختلف اي
اى که خداى واحدى وجود دارد  اين مسأله با آن مسأله. خدا دارند
  تواند پيدا کند؟ اى مى چه رابطه
بله هرکسى براى خود خدائى دارد و امکان ندارد که _ جواب 

توانستيم از  يعنى اگر مى. بشود اين خداها را به همديگر تطبيق کرد
بردارى  يگران هست عکستصويرى که از خدا در ذهن شما و د

شد طبيعى است  کنيم، هيچکدام از اين عکسها با هم منطبق نمى
ّتصور بفرمائيد، دايره . ّکه اينطور است، چرا؟ علتش واضح است

شود،  يک نقطۀ مرکز دارد، از آن نقطۀ مرکز چند شعاع خارج مى
شود متفاوت است و در  اى که در محيط به آن وصل مى ّاما نقطه
آيد با هم   راهى هم که از آن نقطۀ محيط تا نقطۀ مرکز مىنتيجه

رسد  ّشعاعها متعدد است ولى همه به مرکز واحدى مى. کند فرق مى
و تا به آن مرکز واحد نرسيده، امکان ندارد با هم وحدت داشته 

شوند ولى  يعنى اين شعاعها رفته رفته به هم نزديک مى. باشند
 اينکه در آن نقطۀ واحد به هم رسند، مگر هيچوقت به هم نمى

  . برسند
ّراههاى همۀ ما به سوى خدا، مثل آن شعاعهائى که متوجه به 

شود، متفاوت است و هيچوقت هم به هم  شمس حقيقت مى
يعنى در . رسد مگر در آنجا که به اصطالح نقطۀ مرکز است نمى

خارج از آن هرچه باشد . تواند اين ذات واحد باشد خود خدا مى



ّاما افراد نوع بشر . خدا يکى است. فاوت پيدا خواهد کردت
به . شناسنده و شناخته شده: ّمتعددند و اين شناختن دو طرف دارد

. اعتبار شناخته شده يکى است، به اعتبار شناسنده مختلف است
ها متفاوت خواهد بود  بنابراين تا شناسنده وجود دارد، اين شناخت

ّها متوجه به   اينکه همۀ اين شناختو اين هيچ منافاتى ندارد با
يک مرکز باشد، و نبايد سعى کرد که معتقدات اشخاص را در 

ّمورد خدا با هم متحدالشکل کنيم اديان . اين سعى اشتباه است. ّ
اند، يعنى باصطالح، ان اديان سعى  گذشته اين اشتباه را کرده

فى در اند معتقدات را کنترل کنند، بطورى که مبادا انحرا کرده
شود، پيش بيايد، و قصدشان هم  ّآنچه اعتقاد صحيح تلقى مى

ّاما همين روش . است که وحدت عقايد را حفظ کنند اين بوده
ّاست که عقايد متشتت بشود، براى اينکه فکر را  بيشتر باعث شده

ّفکر سيال است، . به زنجير کشيد" گويند چه مى"شود به قيد  نمى
کر را کنترل کنيد که حتمًا يکسان وقتى بخواهيد ف. جارى است

شوند  اى با هم جمع مى ّعده. شود ها تشکيل مى بشود، ناگزير فرقه
تواند فکرى که در  کنند و چون نمى و در مورد مطلبى توافق پيدا مى

ها  چون اذواق و سليقه(اند، فکر همۀ نوع بشر باشد  آن توافق کرده
اى ديگر  ّ ديگر و عدهاى ديگر در جاى ّعده) و عقايد مختلف است

به اين ترتيب . در جاى ديگر فرق مختلف بوجود خواهند آورد
ّشود و هشتصد فرقه در مسيحيت  ّسلولهاى فکرى در جامعه پيدا مى

شود که هرکدامشان در مورد خدا و در مورد عيسى و مقام  پيدا مى
کنند، و  ّاين دو و نسبت اين دو با همديگر اعتقاد خاصى پيدا مى

  .در اسالم و يا در ساير اديانيا 



ّاين ترتيب براى اينکه نحوۀ اعتقاد به خدا را متحدالشکل بکنيم  به ّ
اگر ما بتوانيم يک روزى . نبايد کوشش کنيم، چون امکان ندارد

ّهمۀ افکار را متحدالشکل کنيم، همۀ شخصيت ّ هاى معنوى نوع  ّ
جود بياوريم، بشر را يکسان کنيم، يعنى در واقع يک فرد بشر به و

تواند  توانيم بگوئيم که نحوۀ اعتقاد به خدا هم مى آنوقت مى
کند فقط  به همين جهت ضبطى که عقايد پيدا مى. يکسان باشد

ّدر مورد کليات يعنى خدا را بشناسيم و : ّدر مورد کليات است
واحد بدانيم و اين دو با هم يکى بيشتر نيست، براى اينکه اعتقاد 

ّعنى اعتقاد به وحدت، به وحدت اصليۀ حقيقيه در به وجود خدا ي ّ
بنابراين شناختن خدا با يگانه داشتن خدا يکى بيشتر . عالم وجود

نيست و مظهر امر را به عنوان جانشين او در عالم امر و خلق مطيع 
غير از اين هرکسى هرگونه اعتقادى در مورد نحوۀ قبول اين . باشيم

هد داشته باشد، به اختيار خوا محبوب دل و جان خودش مى
ّحتى در موردى . خودش است، به تشخيص ذوق و فکرش است

جمال مبارک نسبت به مقام خودشان و ربطى که به خدا پيدا 
ّکند به يکى از احباء به صراحت مى فرمايند م   لوح مشروحى

" است به نام لوح جمال در مورد اينکه من چه نسبتى با خدا دارم
خواهى داشته باشى، داشته باش،  اعتقادى مىهرگونه ). ١٣(

اى بدانى که به من از طرف خدا وحى  خواهى من را بنده مى
خواهى به عنوان وجودى که خدا را  شود، قبول است، مى مى

قبول است، منتهى اگر در اين . دهد قبول داشته باشى ّتجلى مى
ى کنى مورد اختالف بياندازى، در مقام مباحثه بر بيائى، يعنى سع

اثبات کنى که همان طور که تو اعتقاد دارى، همين صحيح است 
و ديگران هم بايد اين طور اعتقاد داشته باشند، و اين را به صورت 



کند،  اختالف ايجاد که يک مطلب مورد مباحثه و مجادله دربياورى
  .آنوقت هر دو عقيدۀ تو مردود است

تواند به   هرشخصى مىًاين بيان مبارک نشان از اين دارد که اصوال
وجود واحد الهى ايمان و اعتقاد داشته باشد، و ايمان و اعتقادش 

ّالبته نحوۀ . تواند باشد ّدر حد خود و به همين صورت صحيح مى
اين اعتقاد در اشخاص تفاوت پيدا خواهد کرد و بايد تفاوت پيدا 

رد اى از اين محيط عالم قرار دا بکند، براى اينکه هرکسى در نقطه
که با موقف شخص ديگر که در نقطۀ ديگرى در محيط است فرق 
دارد ولى از هر نقطۀ محيط راهى به سوى مرکز اين دايره وجود 

  .دارد
ّجناب دکتر، در اول بياناتتان فرموديد که وجود خدا _ سؤال 

احتياج به اثبات ندارد و عللش را هم فرموديد، و فرموديد که فقط 
فع شبهه کرد، من خواستم بدانم چطور رفع بايد براى بعضيها ر

  توان کرد؟ شبهه مى
حضرت عبدالبهاء در . اين بستگى به نوع شبهه دارد_ جواب 

ّمبارکه در بارۀ اثبات الوهيت " مفاوضات"مطلبى که در اوائل 
در آخر . آورند فرمايند و دليل مى مندرج است، وقتى اثبات مى

ّواال ) ١٤" (ست براى نفوس ضعيفهّاينها ادلۀ نظرى ا: "فرمايند مى
کسى که احساس وجود روح و خدا را داشته باشد، احتياج به اين 

منتهى نفوس ضعيفه شبهاتى دارند که بايد ديد نوع آن . ّادله ندارد
شود رفع کرد؟ بستگى به  اى راچطور مى هر شبهه. شبهه چيست

. کردندوقتى شبهه را عنوان . اى دارد که خواهند آورد نوع شبهه
ّفرمائيد که بيشتر اين شبهات ناشى از تصور غلطى  مالحظه مى



ّاست که از خدا دارند که اگر آن تصور تصحيح بشود آن شبهه 
  . مرتفع خواهد شد



  يادداشتها 
  .٣٠ _ ٢٨، ص ١، ج " امر و خلق"ن ک به کتاب  _ ١
  . ٣١ _ ٢٧، ص "دور بهائى"ن ک به کتاب  _ ٢
که " کتاب مستطاب اقدس"يه از اشاره است به اين آ _ ٣
ّان اول ما کتب"فرمايد  مى اهلل على العباد عرفان مشرق وحيه و  ّ

  " ّمطلع امره الذى کان مقام نفسه فى عالم االمر و الخلق
براى مالحظۀ نصوص مبارکه در اين خصوص ن ک به مقالۀ  _ ٤
  . ٣٤ _ ٢٩در همين کتاب، ص " ّالوهيت و توحيد"
  .٥١ _ ٥٠ص " ّايام تسعه"ب ن ک به کتا _ ٥
  ).١١٢( سورۀ اخالص ٣اشاره است به آيۀ  _ ٦
  . ٣٦٨ _ ٣٦٥ص " ادعيۀ محبوب"ن ک به کتاب  _ ٧
در همين " ّالوهيت و توحيد"در مقالۀ " اهلل لقاء"ن ک به  _ ٨

  .١٠٥ _ ٩٩کتاب، ص 
  ). ٨٩( سورۀ فجر ٢٢آيۀ  _ ٩

  . ١١٤ _ ١٠٧، ص "ايقان"ن ک به کتاب  _ ١٠
  ). ٥٧( در سورۀ حديد ٣اشاره است به آيۀ  _ ١١
کالم حضرت رسول است که در کتب معتبرۀ اسالمى از  _ ١٢

ن ک به . است شيخ بهائى نقل گشته" اربعين"جمله در کتاب 
  . ٣٥، ص ١، ج "امر و خلق"کتاب 
  . ٢٢٠ _ ٢١٨، ص " اقتدارات"ن ک به کتاب  _ ١٣
  .       ٥_  ٤، ص "مفاوضات"ن ک به  _ ١٤



    بحث در بارۀ بعضى از دالئل 
  اثبات وجود خدا

: کنند که مفاد آن اينست دليلى در اثبات وجود خدا اقامه مى
چون هر موجودى صانعى دارد، و آن صانع هم صانعى دارد، و "

آن صانع هم صانعى دارد، بنابراين ناگزير صانعى هم بوده که آن 
تر هرچيزى را  به عبارت ساده ".است آخرين صانع را ايجاد کرده

کسى ساخته، بنابراين عالم را هم بايد کسى ساخته باشد وهمان را 
  ".  گوئيم که خداست مى
گيرند که اگر هر موجودى را کسى ساخته  اين دليل ايراد مى به

است؟ يعنى چون صانع  باشد، پس خود خدا را چه کسى ساخته
داشته باشد، پس خود هم وجود دارد و هر موجودى بايد موجدى 

ّالبته هواداران اين دليل . صانع هم بايد موجدى داشته باشد
ّگويند در اينجا بايد توقف کنيم اما چرا بايد در اينجا توقف  مى ّّ

کنيم؟ چرا بايد اينجا بمانيم و بگوئيم که اين صانع را کسى ايجاد 
 و. گويند براى اينکه تسلسل باطل است است؟ در جواب مى نکرده

آيد که بحث در آنها در اين مجلس  مطالب فلسفى پيش مى
  .موردى ندارد

خالصۀ مطلب اين است که اين دليل را اينطور نبايد آورد که هر 
موجودى صانعى دارد تا بگويند خود خدا هم موجود است، پس 

بلکه نحوۀ استدالل صحيح اين است که . بايد صانعى داشته باشد
  . بايد صانعى داشته باشدبگويند هر ممکن الوجودى

يعنى آن چيزى که ممکن است وجود داشته باشد " ممکن الوجود"
وجود داشتن و وجود نداشتن . و ممکن است وجود نداشته باشد

. ّنسبت به آن على السويه است، بودن و نبودنش يکسان است



چرا صانع دارد؟ براى اينکه . چنين چيزى است که صانعى دارد
يکسان است و لذا بايد جهتى باشد که بودنش بودنش و نبودنش 

ًمثال فرض بفرمائيد بودن و نبودن اين . را بر نبودنش ترجيح دهد
. تواند نباشد مى. تواند باشد مى. آب در اينجا يکسان است

پس بودن و نبودنش يکسان . ًهمانطور که قبال نبود وحاال هست
ن را بر وقتى بود و نبودش يکسان است بايد، جهتى بود. است

ًنبودن ترجيح بدهد و آن جهت اين است که مثال بنده ممکن 
  . است اينجا تشنه بشوم

چرا ممکن الوجود است؟ چرا بود و . عالم ممکن الوجود است
. نبودش يکسان است؟ براى اينکه هرآنچه هست ممکن بود نباشد

يک . وقتى بود که آب در دنيا نبود. همانطور که يک وقتى نبود
 نبود، يک وقتى کرۀ زمين نبود، يک وقتى منظومۀ وقتى خاک

بنابراين . شمسى نبود، پس بود و نبود همۀ اينها يکسان است
جهتى بايد باشد که اقتضاء کند که اينها همه باشد، جهتى بايد 

  . بودنش را الزم بياورد
يعنى آن چيزى . گويند صانع الزم دارد بدين معنى است اينکه مى

 است و به عبارت ديگر بود و نبودش يکسان که ممکن الوجود
است، حاال که هست، بودنش بايد جهتى داشته باشد و اين را در 

ًمثال در . گوئيم مورد چيزى که بود و نبودش يکسان نيست نمى
توان گفت که بود و  المجموع چون نمى ّمورد کل عالم من حيث

 و بايست هميشه باشد نبودش در زمان يکسان است، بلکه مى
اى از زمان  گوئيم صانعى در برهه توانست نباشد، لذا نمى نمى

است و از لحاظ زمان  داشته، بلکه همراه با صانع موجود بوده
  .آغازى ندارد



توان گفت که بود و نبودش  المطلق، نمى در مورد خدا هم، بذاته
تواند که نباشد، و به ذات  يکسان است، چون بايد باشد و نمى

توانيم بگوئيم حاال که هرچيزى  بنابراين نمى. دخود آغاز ندار
صانعى دارد، پس خدا هم بايد صانعى داشته باشد، براى اينکه 

گوئيم هر  گوئيم هر موجودى صانعى دارد بلکه مى نمى
الوجودى، يعنى آنچه بود و نبودش يکسان است، صانعى  ممکن

ردد، گ پس اين به خدا بر نمى. کند دارد که بودنش را اقتضاء مى
براى اينکه خود خدا بود و نبودش يکسان نيست، بلکه بودنش 
اصل است، براى اينکه بتواند جهت وجود ساير چيزهائى باشد که 

اگر اينطور بگوئيم، يعنى بر آن باشيم . بود و نبودشان يکسان است
که چيزى که بود و نبودش يکسان است، حاال که هست، پس 

اقتضاء کند، آنوقت ديگر الزم جهتى بايد باشد که بودن آن را 
آيد که آنچه جهت براى بودن عالم است، خود آن هم جهتى  نمى

زيرا که اگر براى اين . رود الزم داشته باشد، و تسلسل از ميان مى
چيز در دنيا  جهت قصوى هم جهتى قائل باشيم، آنوقت هيچ

جهت وجود دارد، و  چيز بى کند و همه بودنش جهت پيدا نمى
کند، چون اگر وجود عالم  ت که عقل آن را قبول نمىهمين اس

جهت باشد، ديگر عقل چيست؟ فکر در کجاست؟ انسان در  بى
اين ميان براى پيدا کردن جهت وجود اشياء چه رنج بيهوده مى 

  برد؟ 
شود؟ در جواب کسى که  اين دليل در جواب چه کسى آورده مى

، يعنى تصديق گوئيد که خدا وجود دارد گويد به چه جهت مى مى
گويد به چه  وقتى مى. کند که هر چيزى بايد جهت داشته باشد مى

ًجهت خدا وجود دارد، قبال قبول دارد که هر چيزى بايد جهت 



پس اگر چنين کسى کار را به تسلسل بکشاند و بگويد . داشته باشد
که خود خدا هم جهت حضورش چيست و اين در جائى تمام 

چيز جهت نداشته باشد، و حال آنکه  چآيد که هي نشود، الزم مى
کرد که هر چيزى جهت دارد و به همين سبب بود  خود او قبول مى

  .    پرسيد جهت وجود خدا چيست که مى
حضرت . مثل همۀ دالئل اثبات خدا جدلى است اين دليل

پس از اينکه دالئل براى اثبات " مفاوضات"عبدالبهاء در کتاب 
 اين دالئل براى نفوس ضعيفه است فرمودند. وجود خدا آوردند

ّواال کسى که عرفان او قوى باشد، وجود خدا و وجود روح را 
دليل براى نفوس ضعيفه ). ١(دليل الزم ندارد . کند احساس مى

نفوس ضعيفه هم اهل جدل هستند، بنابراين خودشان را . است
گويد به چه جهت  همين که مى. کنيم با حرف خودشان ساکت مى

کند که هر چيزى بايد جهتى داشته  د دارد، تصديق مىخدا وجو
باشد و اگر بگوئيم اين چيز چون بود و نبودش يکسان است، پس 

گويد پس خود خدا  گردد و مى وجودش جهت الزم داشت، بر مى
گوئيم آن جهت هم جهت  هم وجودش جهت الزم دارد، مى

ضاء کند، و آن جهت هم جهت ديگرى را اقت ديگرى را اقتضاء مى
کند، و آن  کند، و آن جهت هم جهت ديگرى را اقتضاء مى مى

ها  کند، و چون اين جهت جهت هم جهت ديگرى را اقتضاء مى
از . چيز جهت ندارد شود، پس هيچوقت هيچ هيچوقت تمام نمى

کرد هر چيزى جهتى دارد و به همين  حرف خودش که قبول مى
گوئيم، نتيجه خواست که جهت وجود خدا را هم ب جهت از ما مى

ّگيريم که اگر بخواهيم در جائى توقف نکنيم، و اين استدالل  مى
رسد به جائى که قبول کند که  خود او مى. ادامه پيدا کند



چيز نبايد جهت  چيزى نبايد جهت داشته باشد، و وقتى هيچ هيچ
گويد خدا به چه  مورد است که مى داشته باشد، سؤال او هم بى

فرمائيد که دليلى است براى ساکت  ظه مىمالح. جهت وجود دارد
خواهد، و  کردن طرفى که براى قبول کردن وجود خدا دليل مى

  . اينها هستند نفوس ضعيفه
کنند، به اين ترتيب که  دليل ديگرى در اثبات وجود خدا اقامه مى

گويند نفس محدود دليل بر وجود غير محدود است، زيرا  مى
شود، چنانکه نفس عجز  اخته مىّمحدود البته به غير محدود شن

دليلى بر وجود قدرت است، چيست که دليلى بر وجود غير محدود 
شما قائل هستيد به اينکه خودتان . است؟ نفس وجود محدود

وجود داريد، اين شىء يا آن شىء وجود دارد، و ضمنًا قائل هستيد 
اين که . که خود شما و اين شىء يا آن شىء محدود است

دود است يعنى چه؟ يعنى شىء نامحدودى وجود گوئيد مح مى
ناميد،  دارد که شما اين شىء را به قياس با آن شىء محدود مى

ّواال محدوديت معنى نداشت گوئيد محدود  ّحتى خود انسان مى. ّ
است، قدرتش محدود است، علمش محدود است، عمرش 
محدود است، حياتش محدود است و هرچه مربوط به اوست 

گوئيد محدود است؟ به اين دليل  به چه دليل مى. محدود است
کنيد به وجود نامحدودى که در قياس با آن  که شما حکم مى

اگر به وجود نامحدود قائل . ناميد وجود، اين شىء را محدود مى
يعنى خود وجود . نبوديد، محدود بودن هم برايتان معنى نداشت

  . محدود دليل بر وجود غير محدود است
. ّضدين هميشه دليل بر وجود يکديگر است: گوئيم  طور ديگر مى
گوئيد فالن کس ضعيف است يا فالن نيرو ضعيف  وقتى شما مى



است، همين دليل بر اين است که به قدرتى قائل هستيد که در 
همين قدر که شما . گوئيد قياس با آن به اين يکى ضعيف مى

اين است گوئيد که فالن کس يا فالن چيز زشت است، دليل بر  مى
گوئيد زشت  که به وجود جمال قائليد و در قياس با آن به اين مى

گوئيد که اين شخص عاجز است، دليل  همين قدر که مى. است
گوئيد اين  ّبر اين است که به قوتى قائليد که در قياس با آن مى

گوئيد فالن کس جاهل است،  همين قدر که مى. يکى عاجز است
مى قائل هستيد که در قياس با آن به دليل بر اين است که به عل

گوئيد، هيچ چيز را شما به صفت علم  اين شخص جاهل مى
کنيد  علم را در هرجا سراغ مى. ستائيد مگر بطور محدود نمى

. يابيد محدود است از کمال در هر جا نشان مى. محدود است
آوريد محدود است، و همين دليل بر  جمال را در هر جا به نظر مى

ت که شما معنى نامحدودى براى علم و عقل و جمال و اين اس
کنيد که در قياس با آن، اينها  هرچه فضيلت و کمال است قبول مى

اگر بنا بود در بين اين کائنات وجودى را پيدا . دانيد را محدود مى
توانستيد وجود نامحدود  کرديد که همان وجود خدا را مى مى

ّدر بين کائنات مادى شما ّشد، اما چون  ّبدانيد، مطلب حل مى
کنيد، و از طرف ديگر به وجودش قائل هستيد،  اين را پيدا نمى

بنابراين الزم است که اين شىء غير محدود که وجودش الزمۀ 
وجود اشياء محدود عالم امکان است، خود آن به عالم امکان 

  .ّمتعلق نباشد
  ّسؤاالت متفرقه 

  ّراجع به وجود شر 



و در جائى ) ٢(ّايند شر وجود ندارد فرم در جائى مى_ س 
ّاند هرچه خير است از من است و هرچه شر است، از  فرموده

ّپس چگونه شر وجود ندارد؟ و آن شرى که از ). ٣(خودتان است  ّ
  خود ماست، آن چيست؟ 

ّاند شر وجود ندارد، يا شر امر عدمى است، به  آنجا که فرموده_ ج  ّ
ّشر نقص است . اند  تعبير فرمودهّاين معنى است که شر را به نقص

. و نقص هم امر عدمى است، نقص يعنى چيزى که وجود ندارد
ّهر شرى که هست نتيجۀ نقص است، نقص هم يعنى عدم امرى 

ًمثال ميکروفون ممکن است خوب کار . شد که کمال محسوب مى
گوئيم نقص دارد، يعنى چيزى که بايد در آن باشد  نکند، مى

. آورد نويسد و مى دهيم، مى نشجوئى تکليف مىيا به دا. نيست
گوئيم ناقص است، يعنى چيزى که بايد  گوئيم غلط است، مى نمى

پس نقص به معنى نداشتن است، به معنى . داشته باشد، ندارد
ّنبودن است، بنابراين شر وقتى به معنى نقص بود، به معنى نبودن 

ّ شر امر پس. است، به معنى نبودن چيزى است که بايد باشد
عدمى است، يعنى نتيجۀ نقصى است که الزمۀ خلقت است، 

ّچون خالق در حد کمال است، . نقصى که با خلق همراه است
ّنقص در خلق است، و چون شر هم . تواند باشد نقصى در او نمى

ّبه معنى نقص است، بنابراين آنچه شر است، ناشى از ماست که 
ّخداست که در حد کمال ناقصيم، و هرچه خير است، ناشى از 

ّاست، و به همين دليل که شر به معنى نقص است و نقص هم به 
ّمعنى نبودن است، شر امر عدمى است، يعنى چيزى است که 

  .وجود ندارد
ّراجع به مشيت اوليه  ّ  



ّمشيت اوليه را چگونه تعبير مى_ س    کنيم؟  ّ
 عالم :اند اهل حقيقت وجود خدا را در سه مرتبه بيان نموده_ ج 

ّمشيت اوليه در عالم امر است. ّحق، عالم امر، عالم خلق واسطۀ . ّ
ّجميع کائنات آثار مشيت اوليه. ّبين حق و خلق است اند نه مظاهر  ّ

ّهويت غيبيۀ الهيه ّ زنيم تا تعبير مطلب  مثالش را از عقل انسان مى.  ّ
عقل انسان واسطۀ ظهور مصنوعات انسان از ذات . آسان باشد

سازيد، عقل شما  ًيعنى مثال شما که اين شىء را مى.  استانسان
خود اين شىء که اينک شما آن را . واسطۀ اين صنع است

ايد،  ّايد، يا بهتر بگوئيم صورتى که در اين ماده ظاهر نموده ساخته
ّاول در کجا بود؟ البته در عقل شما بود، منتهى ديده نمى . شد ّ

دًا چون در عالم خارج به ظهور بع. يافتند ديگران آن را در نمى
يعنى باطن اين شىء که اينک در . رسيد، ديگران ديدند و دريافتند

  . عالم محسوس ظاهر است، ابتداء در عقل صانع بود
ّمظهر امر مشيت اوليه . حال از اين مثال به عين مطلب باز گرديم ّ

يعنى مخلوقاتى که بايد در عالم شهادت . ّاست، عقل اول است
ًشود، قبال در باطن مظهر امر مکنون است، و به واسطۀ همين ظاهر 

ّحقيقت باطنيۀ معنويه که از آغاز بى پايان وجود  آغاز تا پايان بى ّ
  . رسد دارد، به عالم خلق مى

  راجع به سوفسطائيان و رواقيان 
است، به  مبارکه اسمشان آمده" مفاوضات"ّسوفسطائيه که در _ س 

  ) ٤(گويند؟  چه کسانى مى
گفتند انسان مالک  شود به کسانى که مى سوفسطائى گفته مى_ ج 
چيز است، يعنى اشياء در خارج حقيقت واقعى ندارند، بلکه  همه

شود پس  حقيقتشان همان است که انسان براى آنها قائل مى



نفسه  هيچ شىء اعتبار فى. چيز تابع تشخيص انسان است همه
 وجود دارد، در واقع وجود گويم عدالت ًمثال اگر من مى. ندارد
. عدالت تابع چيست؟ عدالت تابع تشخيص انسان است. ندارد

مالک عدالت تشخيص ماست، هرطور تشخيص بدهيم همانطور 
ّاين در مورد اخالقيات است، در مورد . کند معنى پيدا مى

ّگفتند، تصور نفرمائيد که واقعًا چيزى  موجودات هم همينطور مى
بسته به اينکه از من و يا از شىء . ستبزرگ و چيزى کوچک ا

گوئيم بزرگ است،  ديگرى که در نظر من است بزرگتر باشد، مى
  .گوئيم کوچک است کوچکتر باشد، مى

کنم و  اشياء را از ابتداء با يکديگر و سرانجام با خودم مقايسه مى
پس اصل آن چيزى . کنم که اينها چيست و چگونه است حکم مى

و تشخيص من است که به ) يعنى انسان است(که وجود دارد منم 
ّهمه چيز موجوديت و حقانيت مى بنابراين همۀ اشياء طائف . دهد ّ

خود موجودات در واقع از . حول انسان و تشخيص انسان است
ّاز آن لحاظ که من چگونه در حقشان . هيچ لحاظ حقايق نيستند

رى پس اين حقيقت اعتبا. کنند کنم، حقيقت پيدا مى حکم مى
گلى بوى خوش . يابم به اين اعتبار که من چگونه آنها را مى. است

پس . کنيد ّگيريد، بوى خوش آن را حس نمى دارد، شما زکام مى
از . کند شود که حال شما که تغيير کرد، بوى گل تغيير مى معلوم مى

کجا معلوم که در سالمتى شما هم وضع عادى بدن در نحوۀ بوى 
عنى واقعًا بوى خوش آن گل سرخ تابع عمل ي. آن گل تأثير نکند
ّهمانطور که تغيير شامۀ شما بوى آن را ناخوش . ّشامۀ شما نباشد

و . اعتبارات است. پس به اين ترتيب اشياء حقايق نيست. سازد مى



کنيم از آن لحاظ که با خودمان و احساسات  اين اعتبار را ما مى
  .سنجيم خودمان مى

ّخاص بودند که در زمان سقراط ظاهر شدند و اى  ّالبته اينها طبقه
گفتند  پس مى. ّبيشتر قصدشان از اعتبار انداختن اخالقيات بود

. چرا؟ براى اينکه همه چيز نسبى است. ّاخالقيات اعتبار ندارد
اى هستند  اغلب اين اشخاص در هر دوره. حاال هم همينطور است

گويد معنى  مى. ىگوئيم چرا عفيف نيست ًو وقتى به ايشان مثال مى
ّکند، من عفيفم، منتهى معنى عفت حاال که من  ّعفت فرق مى

است،  کردى فرق کرده کنم با آن زمان که تو زندگى مى زندگى مى
  . ّچون عفت نسبى است
گويد ظلم چيست؟ ظلم نسبى  مى. کنى يا بگوئيم چرا ظلم مى

ممکن است چيزى در نظر يکى ظلم باشد و در نظر ديگرى . است
ّوقتى که ارباب بودن را موجه بدانند، رفتار ارباب عادالنه . باشدن

ّاست، اما وقتى اربابى از بين رفت، همان رفتار به نظر ظالمانه 
. ّپس بنابراين اخالقيات نسبى است، اعتبار قطعى ندارد. آيد مى

. انداختند در واقع اخالق را با اين نوع قضاوت از اعتبار مى
بعد افالطون . او مبارزه را شروع کرد. شهيد شدسقراط در همين راه 

اين دو تن خواستند نشان دهند که همه چيز ارتباط با . ادامه داد
شود و معنى  حقايق مطلقه دارد و نسبت به آن حقايق سنجيده مى

حضرت عبدالبهاء در . اند اى بوده آنها در هر دوره. کند پيدا مى
ه برآنند که موجودات ّفرمايند جماعت سوفسطائي تعريفشان مى

يعنى . ّعبارت از اوهامند و اين کالم با توجه به همين مطلب است
حاکى از اين است که به قول ايشان حقايق در اشياء نيست بلکه 

بسته به اينکه انسان چه اعتبارى . موجودات تابع وهم انسان است



فرمايند که اين معنى درست  بعد مى. براى موجودات قائل بشود
ّولى مخلوقات نسبت به حق اوهامند نه در حد وشأن است  ّ
افتد، آيا  عکستان در آن مى. کنيد شما به آينه نگاه مى. خودشان

ّعکس شما وجودش وهمى است يا واقعى؟ در حد خودش واقعى 
ّاما نسبت به شما . همانطور که در آينه ديگرى وجود ندارد. است

است، وهم شود وجودش چون تابع وجود شم که سنجيده مى
نسبت به شما که وجود واقعى و خارجى داريد، وجود . است

ّعکس شما غير حقيقى است، اما در حد خودش موجود است ّ .
مخلوقات هم درست است که وجودشان وهمى و اعتبارى است و 
حقيقت مطلقه در آنها نيست، ولى اين حکم را در قياس آنها به 

همان سايه و مثل همان ّدر حد خودشان مثل . کنيم ّعالم حق مى
از همين جا اشتباه سوفسطائيان که موجب . عکس وجود دارند

است، معلوم  اى در اخالق و سياست و ديانت شده ّنتايج مهمه
  .است شود که در کجا بوده مى

سفسطه مصدرى است که در زبان عربى با تعريب کلمۀ 
ه کار يونانى جعل کرده و به معنى مغالطه در منطق ب" سوفيسطوس"

  .اند برده
است،  ّرواقيون که در بعضى از کتب امرى بدانها اشاره شده_ س 

  اند؟  چه کسانى بوده
ّرواقيون کسانى بودند که در دورۀ بعد از سقراط در قرن سوم _ ج 

زيستند و از آن پس فلسفۀ آنان قرنها در  قبل از ميالد در يونان مى
. ّاز آراء مهمه در آمديونان و روم ادامه يافت و به صورت يکى 

ّدرست به عکس سوفسطائيها و شکاکان در معتقداتشان عقايد 
به . ّجزمى داشتند، يعنى نسبت به رأيشان جازم و متعصب بودند



قائل به وجود خدا در طبيعت بودند، . وحدت وجود اعتقاد داشتند
يعنى خدا را . ّمنتهى وحدت وجود مادى، نه وحدت وجود الهى

ّيک نوع حرارت، يک نوع قوۀ گرم کنندۀ يک نوع آتش، 
ولى به وجودش قائل . کردند ّموجودات در عالم وجود تصور مى

قائل به حلول خدا در طبيعت و وحدت خدا با اصل اشياء . بودند
در . ّمنتهى چنين خدائى در نظر آنان جنبۀ مادى داشت. بودند

 تجويز ّحتى انتحار را. کردند ّاخالقيات بسيار مطلق فکر مى
گفتند کسى که کار خالف  کردند؟ مى چرا تجويز مى. نمودند مى

گويند به زندگى ادامه  ديگران مى. است کرده، شرفش زائل شده
ّاما اين در صورتى است که حيثيت . ّدهد تا اعادۀ حيثيت کند مى ّ

اگر مطلق بگيريم چون با يک عمل زائل . و شرافت را نسبى بدانيم
پس همچو کسى . است و بازگشتنى نيست هديگر زائل شد. شود

براى اينکه . ّمردنى است، بايد برود، حق دارد که خود را بکشد
چون . ّحيثيتى که با عمل خالف ما زائل شد ديگر برگشتنى نيست

دانستند و امور اخالقى را اعتبارى  ّاخالقيات را نسبى نمى
ئل شود، گرفتند، ناگزير بر آن بودند که چون شرف يک بار زا نمى

مانم تا بهتر زندگى کنم و به نسبت  توانيم بگوئيم مى ديگر نمى
  . ّبهتر شوم و اعادۀ حيثيت کنم

ّدر نظر رواقيون بالنسبه خوب بودن معنى ندارد مطلقًا بايد خوب . ّ
يک بار خالف کردن امکان خوب بودن مطلق را از ما . بود

  ...يل مطالب ايم و اين قب سبب زنده است و بنابراين بى گرفته
کردند و امور اخالقى  فرمائيد که جزمى و قشرى فکر مى مالحظه مى

سنجيدند، عواطف و احساسات را هرگز  را تنها به حکم عقل مى
يک نفر رواقى پدر خودش را وقتى . دانستند در اخالق دخيل نمى



کشت و پا بر سر  مى. کند داد که صحيح عمل نمى که تشحيص مى
بايست جلوى  گذاشت، چون عاطفه نمى  مىمهر پدر و فرزندى

بايست به حکم عقل تعيين شود  حکم عقل را بگيرد و اخالق مى
ّو البته در بارۀ اين عقايد تفصيل . نه به حکم عواطف و احساسات

  . توان داد زياد مى



  يادداشتها 
  . ٥ _ ٤ص " کتاب مفاوضات" _ ١
  .١٩٩ _ ١٩٨م ف ، ص  _ ٢
  . ١٨٩ _ ١٨٧و  ١٦٤ _ ١٦١م ف، ص  _ ٣
  . ٢٠٥م ف، ص  _ ٤



  ّالوهيت و توحيد 
ّقسمت اول الوهيت  ّ  
  . ّخدا را منزه ميدانيم

خدائى که اهل بهاء بدو قائلند و بر حسب اعتقاد آنان پيروان اديان 
" ّديگر نيز، اگر متمسک به حقائق اديان خود باشند، بايد به چنين

خدا را جز بدين خدائى بگروند، و اگر کسانى جز اين گويند و 
صورت بستايند از صراط مستقيم انحراف جسته و به راه خطا 

ّخدائى است که لم يزل و اليزال در علو خود باقى است و . اند رفته
به عالمى که مخلوق او، و به همين سبب غير از خود اوست، نازل 

شود و چون نزول و هبوط در شأن او نباشد، رجوع و  و هابط نمى
در شيئى که جز خود اوست . ر از او و نه در خور اوستصعود نيز دو
توان در ميان او و خلق او نسبتى برقرار  کند، نمى حلول نمى

ّاى اتصال بخشيد،  توان او را به خلق خود با رابطه داشت، نمى
توان از دورى يا نزديکى او به آفريدگان خويش، جز به نحو  نمى

ز خلق او به سوى او جهتى توان ا نمى. مجازى، سخن به ميان آورد
اختيار کرد و در اين جهت بدو روى آورد و يا اشارت و داللتى را به 

ّمقر او را بايد مقدس از زمان و مکان . حضرت او راهبر شمرد ّ
ّدانست و شايد به همين سبب آنجا که مراد ما او باشد لفظ مقر، يا 

چه بايد کرد که وليکن . هرگونه تعبير ديگرى را نيز نبايد به کار برد
آدمى را از سخن گفتن چاره نيست، و از همين رو، براى مراعات 

يا " ّمقر قدس"ّحال خلق، در کالم اولياى حق الفاظى از قبيل 
کينونت خدا . اند و نظاير آنها در شأن خدا آورده" مقعد صدق"

چيزى مانندکردن  را به او. همواره ناپيداست و در خود او پنهان است
  .  را از سنخ او دانستن روا نيستيا چيزى



اينها همه از آنروست که ناگزير او را بايد واجب و بسيط و واحد و 
ّمطلق و مجرد بدانيم، واال در بين او و اشياء ديگر که همگى  ّ

ّممکن و مرکب و کثير و اضافى و مادى است تفاوتى نمى ماند تا  ّ
دا را بايد از پس خ. محتاج قبول او يا معتقد به وجود او باشيم

هرگونه اجزائى که در او به هم پيوسته و با هم آميخته باشند برى 
ّهرگونه تعدد و تکثرى را بايد . دانست تا بتوان وى را بسيط ناميد ّ

هرگونه نسبتى . در بارۀ او ناروا شمرد تا بتوان وى را واحد شناخت
اگر . اندرا با هر چيزى بايد از او سلب کرد تا بتوان وى را مطلق خو

نام  که به کنيم و آنچه را نه چنين کنيم، خدا را از خدائى ساقط مى
  .سازيم شناسيم با غير او مشتبه و مختلط مى خدا مى

ّخدا را به چنين صورتى پذيرفتن و او را مبرا از صعود و نزول و 
هبوط و حلول و قرب و بعد و نسبت و جهت و اشاره و زمان و 

د اهل بهاست، و در اصطالح آنان به مکان دانستن، مبدأ عقاي
و " مکمن قدس"و " مليک رفعت"و " ّسمو امتناع"و " ّعلو ارتفاع"
و . است و امثال آنها تعبير شده" مقعد جالل"و " ّمقر استقالل"

سراسر آثار جمال ابهى سرشار از بيان اين مطلب به اقسام عناوين و 
ن امر بديع تکرار شده و انواع تعابير است و چندان در آثار مبارکۀ اي

ّاست که بايد گفت که توجه به اين حقيقت  در بارۀ آن تأکيد رفته
به منزلۀ اصل اصيل اعتقاد به امر بهائى است و هيچ تکليفى براى 
ّاهل بهاء مهمتر از فهم اين نکتۀ دقيقه نيست و پذيرفتن آن به دل و 

اهلل  هاءّجان و از صميم وجدان شرط اول اجابت دعوت حضرت ب
  .است

داريم تا  اينک چند آيه از آثار قلم اعلى را در اين باره مذکور مى
و آرزومنديم که خوانندگان . اى از صدها آيات ديگر باشد نمونه



اهتمام کنند و همۀ اين آيات را در متون صور و الواح و با حفظ 
ا تا ارتباط آنها به سوابق و لواحق کالم، بخوانند، تا معانى دقيقۀ ر

  .آنجا که در حدود طاقت بشر باشد به تمام و کمال دريابند
  :قوله تعالى

ّغيب هويه و ذات احديه مقدس از ظهور و بروز و صعود و نزول و " ّ ّ
  )    ١) (٧٣کتاب ايقان، ص ." (دخول و خروج بوده

  :و قوله تعالى
ميان او و ممکنات نسبت و ربط و فصل و وصل و يا قرب و بعد و "

ّالسموات  اشاره بهيچوجه ممکن نه، زيرا که جميع من فىجهت و 
ّو االرض به کلمۀ امر او موجود شدند و به ارادۀ او که نفس مشيت 
است از عدم و نيستى بحت بات به عرصۀ شهود و هستى قدم 

  ) ٧٤ _ ٧٣کتاب ايقان، ص " (گذاشتند
  :و قوله تعالى

ن ربط و ال من جهة و ٍلم يکن بينه و بين خلقه ال من نسبة و ال م"
مفاد )  مجموعۀ الواح مصر١٤٤ص . لوح سلمان" (اشارة و داللة

در ميان او و خلق او نه نسبتى : آيۀ کريمه به فارسى چنين است
  .نه داللتى. اى نه جهتى، نه اشاره. است

  :و قوله تعالى
ّحق فردًا واحدًا در مقر خود که مقدس از زمان و مکان و ذکر و " ّ ّ

ّ اشاره و وصف و تعريف و علو و دنو بوده مستقربيان و ّ و اليعلم . ّ
ّال اله اال هو العزيز الوهاب. ّذلک اال هو و من عنده علم الکتاب ّ "

، از يکى از الواح مبارکه که قلم اعلى آن را ٧٦کتاب مبين، ص (
  ).است در لوح سلطان ايران تجديد ذکر نموده

  :و قوله تعالى



ّ مقر خود که مقدس از مکان و زمان و ذکر و ّمتوحدًا منفردًا بر" ّ
ّاشاره و داللة و وصف و علو و دنو بوده مستقر، و ال يعلم ذلک اال  ّ ّ ّ

  ). ٨، ص ٧مائدۀ آسمانى، ج " (ّکل ذى فطن بصير
  : و قوله تعالى

ّلم يزل به علو تقديس و تنزيه در مکمن ذات مقدس خود بوده و " ّ
" در مخزن کينونت خود خواهد بودّاليزال به سمو تمنيع و ترفيع 

  ). ٣١٠مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص (
  :و قوله تعالى

ّمبادا در اين بيانات رائحۀ حلول و يا تنزالت عوالم حق در مراتب " ّ
ّخلق رود و بر آن جناب شبهه شود، زيرا که حق بذاته مقدس است  ّ

هفت وادى، آثار قلم ". (از صعود و نزول، و از دخول و خروج
  ). ١١٤ ، ص ٣اعلى، ج 

  :و قوله تعالى
لم يزل . ّاهلل تبارک و تعالى لن يظهر بکينونته و ال بذاتيتهّ فاعلم بان"

جواهر ". (ّکان مکنونًا فى قدم ذاته و مخزونًا فى سرمدية کينونته
مفاد آيات کريمه به زبان ) ٤٠، ص ٣االسرار، آثار قلم اعلى، ج 

بارک و تعالى هرگز به بدان که خداى ت: فارسى چنين است
ّکينونت و ذاتيت خود ظهور نخواهد يافت و از آغازى که براى آن 
ّآغازى نيست در قدم ذات خود و سرمديت کينونت خود پوشيده و 

  . است پنهان بوده
  :و قوله تعالى

ّحق جل و عز را به احدى نسبت و ربط و مشابهت و مشاکلت نه" ّ ّ "
  )٧، ص ٢سمانى، ج از لوح سراج منقول در مائدۀ آ(

  : و قوله تعالى



ّمنزه است ذات مقدس او از هر جوهر مجردى" ّ  ٦٣٤از صفحۀ " (ّ
ّمجموعۀ خطى منقول از نسخۀ ماشين شدۀ مجموعۀ مستخرجات 
ّآيات راجع به الوهيت، تدوين لجنۀ تجزيه و استخراج آيات، ص 

٢) (٢٧ .(  
  :و قوله تعالى

ّلقدرة و القوة و الجالل، و ال تزال ّلم تزل يا الهى کنت فى علو ا"
ّتکونن فى سمو الرفعة و العزة و االجالل ّ ّ  ٢٠٦از صفحۀ " (ّ

 نسخۀ ماشينى ٩٢ منقول از صفحۀ ١٨ّمجموعۀ خطى شمارۀ 
تدوين لجنۀ تجزيه و . ّمجموعۀ مستخرجات آيات راجع به الوهيت

اى : ّمفاد آيات بينات به فارسى چنين است). استخراج آيات
ّخداى من، از آغاز بى آغاز در علو قدرت و قوت و جالل بوده اى  ّ

ّپايان در سمو رفعت و عزت و جالل خواهى بود و تا پايان بى ّ.  
  : و قوله تعالى

ّلم يزل حق جل ذکره مقدس از ظهور و بروز بوده و خواهد بود، " ّ ّ
ّغيب اليعرف و مستور اليدرک و باطن ال يظهر و کنز اليبرز و سر 

 از سواد عکسى مجموعۀ موجوده ٦٠٦ ٢١٦٩صفحۀ " (اليشهد
 نسخۀ ماشين شدۀ مجموعۀ ٩٤در محفظۀ آثار، نقل از صفحۀ 

ّمستجرجات آيات در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ تجزيه و استخراج 
: مفاد قسمت اخير بيان مبارک به فارسى چنين است). آيات

اى است که به ادراک  هشود، پوشيد پنهانى است که شناخته نمى
گنجى است که پيدا . رسد باطنى است که به ظهور نمى. گنجد نمى
  .گردد آيد، رازى است که آشکار نمى نمى

  :و قوله تعالى



ّتعالى تعالى من ان ينحل بشىء او يحد بحد او يقترن بما فى " ّ ّ
ّلم يزل کان مقدسًا عن دونه و منزهًا عما سويه. االبداع ّ لوح " (ّ
مفاد آيات کريمه ). ٢٠٨لحقيقه، مجموعۀ اقتدارات، ص بسيط ا

فراتر از آن است که در چيزى انحالل يابد : به فارسى چنين است
ّيا به حدى محدود گردد، يا بدانچه در سراسر آفرينش است 

از آغازى که آن را آغازى نيست، از دون خود . نزديکى جويد
ّمقدس و از ماسواى خود منزه بوده   .است ّ

ايم که اغلب شواهد را در   چه در اين تأليف بنا را بر آن گذاشتهاگر
اکثر موارد از آثار جمال ابهى نقل کنيم و در تبيين آنها از آثار 

مناسبت نيست که در اين  حضرت عبدالبهاء مستفيد شويم لکن بى
مقام تنها به ذکر يک نمونه از آيات حضرت باب اعظم در تأييد 

  . يماين مقصود مبادرت ورز
  :قوله تعالى

اى نبوده و نيست که خداوند  ساذج کالم و جوهر مرام آنکه شبهه"
ّلم يزل به استقالل و استجالل ذات مقدس خود بوده و اليزال به 

مبارکۀ  از آثار .سبعه دالئل( "بود خواهد خود ّمقدس کنه استمناع استرفاع
  ). ٤٢ _٤١ّاعلى، منقول در رسالۀ ايام تسعه ص  ّرب

ّهرکه خواهد نظاير اين آيات بينات را تقريبًا در جميع کتب و و 
  . ّرسائل و توقيعات رب اعلى تواند يافت

از اقوال مبارکۀ حضرت عبدالبهاء در تبيين و تشريح آيات نازله از 
  .شود قلم اعلى به ذکر دو نمونه در اين باب اکتفاء مى

  :از جمله



ّحقيقت ربوبيت را تنزل در مقامات و م" راتب عين نقص و منافى ّ
ّهمواره در علو تقديس و تنزيه بوده و . کمال و ممتنع و محال

  ) چاپ لندن. ٨٦ص " کز"مفاوضات عبدالبهاء فقرۀ " (هست
  :و از جمله

از براى حقيقت . ّحقيقت الوهيت در نهايت تنزيه و تقديس است"
ّتنزل حق در عالم خلق مستحيل . ّالوهيت نزول و صعودى نيست ّ

مناسبتى در بين غناى مطلق و فقر بحت و قديم و ... چرا که . تاس
خطابات عبدالبهاء، " (حادث و قدرت محض و عجز صرف نيست

  ). ٩١ _ ٩٠، ص ١ج 
ّو اين استدالل که مبين آيات الهيه فرموده مستفاد از خود آيات 

و در توضيح مطلبى آمده که به اجمال در آثار مظهر . است بوده
مفاد اين استدالل . است د بسيار بدان التفات رفتهظهور در موار

خدا خالق و عالم . اينست که خدا قديم و عالم حادث است
يعنى . خدا قدرت محض و عالم عجز صرف است. مخلوق است

پس يکى از اين دو . در بين خدا و جهان غايت مباينت وجود دارد
ر همۀ ّيعنى آنکه در حيز حدوث و فقر و عجز واقع است، و ناچا

نقائص را که ناشى از مخلوق بودن اوست داراست، چگونه 
تواند به ديگرى راه جويد، يا با او پيوستگى يابد، يا بدو  مى

نزديک شود؟ در نتيجه بايد گفت که اگر در آثار انبياء و حکماء و 
عرفاء از نزديک شدن به خدا و راه جستن بدو و روى آوردن به 

ّ به معانى حقيقى آنها توجه داشت و است بايد سوى او سخن رفته
در همين تأليف به جاى خود . چگونگى اين قرب و بعد را دريافت

  .از اين معنى بر طبق تعاليم قلم اعلى سخن به ميان خواهد آمد
  . صفات و اسماء را از خدا سلب ميکنيم



ما بر آنيم که صفاتى به خدا نمى توان نسبت داد، او را به اسمائى 
توان دانست و با ذکر اين  نعوتى را در شأن او نمى. ناميدتوان  نمى

  .توان ستود صفات و اسماء و نعوت خدا را نمى
  :قوله تعالى

ّاشهد انک کنت مقدسًا عن الصفات و منزهًا عن االسماء ال اله " ّ ّّ
ّاال انت العلى االعلى ) ٧٦صلوة کبير، ادعيۀ محبوب، ص " (ّ

دهم به اينکه  شهادت مى: استمفاد بيان مبارک به فارسى چنين 
ّتو از صفات مقدسى و از اسماء منزهى و جز تو خدائى نيست ّ .  

  :و قوله تعالى
مجموعۀ اقتدارات، ص " (ّثبت بالبرهان انه اليوصف باالوصاف"

به برهان ثابت : مفاد آيۀ کريمه به فارسى چنين است) ٦٣ _ ٦٢
  .توان وصف کرد شد که خدا را به اوصافى نمى

  : قوله تعالىو 
 _ ١٣٣از لوح امين، صفحات " (ال يوصف به وصف در نيايد"

 ٧٧ لجنۀ استنساخ آيات، نقل از ص ٤ مجموعۀ شمارۀ ١٣٤
ّنسخۀ ماشين شدۀ آيات مستخرجه در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ 

  )استخراج آيات
  :و قوله تعالى

ّاين مقام االسماء و المحضر الذى خجل التسبيح " ُّ َ ْ من ان ينسب َ
تعالى تعالى . ّالى ساحته و يستحيى التنزيه ان يقع فى مقام اشارته

ّعما ذکره الذاکرون و وصفه الواصفون  ٢٣٥ _ ٢٣٤صفحات " (ّ
 نسخۀ ٦٩کتاب شمارۀ يک لجنۀ استنساخ آيات به نقل از ص 

ّماشين شدۀ مجموعۀ آيات راجع به الوهيت، تدوين لجنۀ 
اسماء : آيات کريمه به فارسى چنين استمفاد ). استخراج آيات



تواند به محضرى فرا رسد که تسبيح شرم دارد از اينکه به  کجا مى
کند از اينکه در مقام  ساحت او منسوب گردد و تنزيه حيا مى

فراتر از آن است که بتوان به ذکر او يا . اشارت به سوى او واقع شود
  . به وصف او پرداخت

  : است ين آيات فرمودهمرکز ميثاق در تبيين هم
ّحقيقة الذات القديمة من حيث هى هى مقدسة عن کل نعت و " ّ ّ

ّثناء و منزهة عن کل مدح و بيان و وصف و تبيان از يکى از الواح " (ّ
ّحضرت عبدالبهاء که قسمتى از آن اختصاص به تنزيه ذات حق 

 ١٣٣اين جمله را در ضمن تمام آن شرح وافى در صفحات . دارد
  ). توان يافت ّکاتيب عبدالبهاء، جلد اول مى م١٣٦_ 

  :و در جاى ديگر
" فليس له عنوان على االطالق و ال نعت عند اهل االشراق"

اهل اشراق بر آنند که : خالصۀ بيان مبارک به فارسى چنين است
  . مطلقًا هيچگونه عنوانى و صفتى براى خدا وجود ندارد

  :و در جاى ديگر
ّکه به هيچ تعبير نيايد، چه که مقدس ّحق منقطع وجدانى است "

مکاتيب ". (از جميع اوصاف و نعوت است، نه نامى نه نشانى
  ) ١٤١ _ ١٤٠، ص ٢عبدالبهاء، ج 

توان صفاتى به خدا نسبت داد؟ زيرا که هر صفتى حاکى  چرا نمى
ّاز معنى مختص و محدود و معينى است و اتصاف خدا به هريک  ّ ّ

که حقيقت او محدود به حدود همان از اين صفات مستلزم اينست 
و . معنى مخصوص باشد و از اين راه تناهى در ذات او الزم آيد

ّچون اين صفات متعدد است و خدا به هريک از آنها از لحاظى و 
آيد که خدا منقسم به  از اينجا الزم مى. جويد ّاى اتصاف مى جنبه



يب کثرت و بدين ترت. هاى مختلف باشد ها و جنبه لحاظها و نسبت
ّبدو راه يابد، و ديگر نتوان او را به احديت شناخت، يا اجزاء براى 
او پديد آيد و احتياج او به اجزاء مانع از اين شود که او را بتوان 

حضرت عبدالبهاء در لزوم سلب انقسام از خدا . ّغنى مطلق دانست
  : فرمايد چنين مى

ّيم و تعدد از زيرا تقس. ّآن حقيقت ربانيه تقسيم قبول ننمايد"
نه از عوارض طارئه . خصائص خلق است که ممکن الوجود است

  ) ٨٦ص " کز"مفاوضات عبدالبهاء فقرۀ ". (الوجود بر واجب
دهيم  دارد که صفاتى که به خدا نسبت مى ّاندکى توجه معلوم مى

ناميم همگى به يک  و او را به مناسبت اين صفات به اسمائى مى
يا به تعبير . ينست که او را صفاتى نيستمعنى است، و آن معنى ا

ديگر صفات او عين ذات اوست، اگر جز اين گفته شود، به 
است،  اصطالح حکماء که در آثار حضرت عبدالبهاء تأييد شده

يعنى ناچار همۀ صفاتى را که جز ذات . آيد ّتعدد قدماء الزم مى
قديم ايم بايد مانند ذات خدا  خدا پنداشته و بوى منسوب داشته

بر طبق تبيين . بانگاريم  و به همين سبب گرفتار شرک شويم
  : حضرت عبدالبهاء

ّاسماء و صفات ذات الهيه عين ذات است و ذات منزه از " ّ
ّو اگر عين ذات نبود تعدد قدماء الزم آيد و مابه االمتياز . ادراکات

لهذا تسلسل قدماء . ّبين ذات و صفات نيز متحقق و قديم الزم آيد
مفاوضات عبدالبهاء ". (تناهى گردد و اين واضح البطالن استنام

  ). ١١٢ص " لز"فقرۀ 



براى اينکه به تفصيل بيشترى در اين باب بتوان دست يافت بايد 
از جمله به تفسير حديث . (به سائر آثار آن حضرت رجوع کرد

  ). ، به بعد٦، ص ٢مکاتيب عبدالبهاء ج ..." کنت کنزًا مخفيًا "
فظ توحيد بايد قائل به وحدت صفات خدا باشيم و پس براى ح

و اين بدان معنى خواهد بود که . صفات او را عين ذات بگيريم
ّحتى اگر . هرچيزى را که غير ذات خدا باشد از او سلب کنيم

ّصفات ثبوتيه نيز براى خدا مذکور داريم بايد به معنى سلب 
در خلق و اين همان صفاتى است که . صفاتى از ذات او باشد

ّبينيم و آنها را دليل بر نقص عالم خلق نسبت به عالم حق  خدا مى
ّمثال اگر خداى را دانا يا توانا بناميم بدين معنى باشد . شماريم مى

نه . که از ذات او بايد صفاتى مانند ناتوانى و نادانى را سلب کرد
ان تو اينکه دانائى و توانائى را به معنى ايجابى مانند امورى که مى

و از اين راه . به خود گرفت و در خود داشت به وى منسوب ساخت
  .يگانگى را از او دور گردانيد

  : قوله تعالى
هفت وادى، ". (لم يزل از صفات خلق غنى بوده و خواهد بود"

  ). ١١٣، ص ٣آثار قلم اعلى، ج 
  : و بر طبق تبيين حضرت عبدالبهاء

 بيان کنيم و به بصر و ّما از براى حقيقت الوهيت اسماء و صفاتى"
اثبات اين اسماء و . سمع و قدرت و حيات و علم ستايش نمائيم

ّصفات نه به جهت اثبات کماالت حق است، بلکه به جهت نفى 
چون در عالم امکان نظر کنيم مشاهده نمائيم که . نقائص است

ّلهذا گوئيم که ذات مقدس الهيه . جهل نقص است و علم کمال ّ
گوئيم که ذات .  نقص است و قدرت کمالو عجز. عليم است



ّمقدس الهيه قادر است نه اين است که علم و بصر و سمع و . ّ
زيرا آن فوق ادراک . قدرت و حيات او را کما هى ادراک توانيم

  ). ١١٢ص " لز"مفاوضات عبدالبهاء، فقرۀ ". (ماست
وانگهى، چون اسماء و صفات را بايد مخلوق خدا و ناشى از امر 

بدين بيان، که چون . توانيم مناسب شأن او بشماريم نمى. انيماو بد
ذات خدا است که خالق است و خالق يکى بيشتر نيست، اگر 
اسماء و صفات خدا غير از ذات او باشد، ناچار مخلوق اوست و 

يا بر وى . تواند در شأن خالق باشد آنچه مخلوق است چگونه مى
 اينکه صفات را از يا با او همراه گردد؟ پس جز. حمل شود

  . اى نيست ّآفريدگار دور سازيم و در حد خلق نگاه داريم چاره
  :قوله تعالى

ّکل االسماء يبعث بقوله و کل الصفات يظهر بامره ان انتم " ّ ّ
 به نقل از مجموعۀ مستخرجات ٩٩ _ ٩٨صفحات ". (تعلمون

ّد مفا) تدوين لجنۀ تجزيه و استخراج آيات. ّآيات در بارۀ الوهيت
همۀ اسماء به قول او مبعوث : آيۀ کريمه به زبان فارسى چنين است

  . گردد، اگر شما بدانيد شود و همۀ صفات به امر او ظاهر مى مى
  :و قوله تعالى

ّحمد محبوبى را اليق و سزاست که لم يزل مقدس از وصف "
چه . ممکنات بوده و اليزال متعالى از نعت موجودات خواهد بود

ّ جميع من فى االرضين و السموات به امر او مخلوق نعت و وصف
و منجعلند و ما خلق بامره کيف يليق لجنابه و يرتقى الى حضرته؟ 

 مجموعۀ ١٩ص ..." (دون او اليق او نه و ماسواى او قابل او نه 
ّخطى استانبول به نقل از مجموعۀ مستخرجات آيات در بارۀ 

  ). اج آياتّالوهيت، تدوين لجنۀ تجزيه و استخر



  :و قوله تعالى
ّلم ادر يا الهى باى ذکر اذکرک و باى وصف اصفک و باى ثناء " ّ ّ

ّلو اصفک باالسماء ارى ان ملکوتها خلق بحرکة اصبعک . اثنيک
ّو ترتعد فرائصه من خشيتک و لو اثنيک بالصفات اشاهد انها  ّ ّ
خلقک و فى قبضتک و ال ينبغى لمظاهرها ان تقوم تلقاء باب 

ّظهورک، و کيف المقام الذى فيه استويت على عرش مدين 
ّعظمتک و عزتک يا مالک االسماء و فاطر السماء ّ ّکل ما تزين . ّ ّ

ّبقميص االلفاظ انه خلق فى مملکتک و ذوت بارادتک و ال  ّ
 ص ٢ج . آثار قلم اعلى". (ينبغى لحضرتک و اليليق لجنابک

اجات به فارسى خالصۀ مفاد آيات کريمۀ منقوله از اين من) ١٢٢
دانم ترا به چه ذکرى ياد کنم يا به کدام  خدايا، نمى: اين است

بينم  اگر ترا به اسماء ياد کنم، مى. صفت بستايم يا چگونه ثنا گويم
و اگر به صفات . که جملۀ آنها آفريدۀ تو و خائف از هيبت تست

. بينم که جميع آنها ساختۀ تو و در قبضۀ قدرت تست بستايم، مى
باب مدينۀ ظهورت نزديک  مظاهر صفات را ياراى آن نيست که به

ّعرش عظمت که مقر استواى تست راه  اينکه به رسد به چه شوند تا
کنم که هر چيزى که بتوان جامۀ  ّسوگند به عزت تو ياد مى. جويند

لفظ بدان پوشانيد آفريدۀ تست و از همين رو شايستۀ درگاه تو 
  .نيست

دانند که بر طبق معتقدات  رف بهائى آشنا باشند مىکسانيکه با معا
تا . "پايان است آغاز و بى اهل بهاء جهان هستى از حيث زمان بى

توان گفت که زمانى  بنابراين نمى) ٣" (است بوده عباد خدا بوده
اگر گفته شود که خدا اشياء را از . است خدا بوده و خلقى نداشته

 آن عدم مطلق نيست، بلکه است، منظور از عدم به وجود آورده



ّالبته ما در اين مقام بر آن نيستيم که اين مطلب . عدم اضافى است
ّرا عنوان کنيم و در اثبات صحت آن اقامۀ دليل و برهان نمائيم، 

براى ورود در . (دانيم زيرا که اين بحث را از موضوع خود خارج مى
بهاء فقرۀ اين بحث به عنوان نمونه رجوع شود به مفاوضات عبدال

  ).١٣٦ص " لز"
اما آنچه از اين مطلب مناسبت با اين مقام دارد اين است که در 

اهلل و لم يکن معه من  کان: "است که  کلمات اولياى اسالم آمده
و مفاد اين قول شريف به فارسى اين است که روزگارى ) ٤" (شىء

ّقلم اعلى بر اهل عرفان منت . است خدا بوده و خلقى نداشته
است که سلب اشياء را از  اشته و در تفسير اين کالم فرمودهگذ

يعنى در تفسير . توان محدود ساخت ساحت خدا به قيد زمان نمى
آنکه چيزى با  آن بايد گفت که خدا بوده و هست و خواهد بود بى

هيچ شيئى و امرى و صفتى و اسمى با ذات او مقارن . او باشد
آنکه با اوصاف و شؤون و  د بىو او بوده و هست و خواهد بو. نيست

اسمائى که غير از ذات او و زائد بر ذات اوست همراه باشد، يا به 
عبارت ديگر، مفاد اين کالم حاکى از لزوم سلب اوصاف و نعوت 
و اسماء و هر چيزى که بتوان نام شىء بر آن اطالق کرد، از خداى 

  .تعالى است
  :قوله تعالى

يزل کان و لم يکن معه من شىء و لم . ّنشهد ان ال اله اال هو"
از لوح سلطان ايران، کتاب مبين، " (اليزال يکون بمثل ما قد کان

دهيم  شهادت مى: مفاد آيۀ کريمه به فارسى چنين است) ٧٠ص 
آنکه  بى است و بوده آغاز بى آغاز از. نيست او بر اينکه خدائى جز



است، خواهد  پايان، چنانکه بوده چيزى با او باشد و تا پايان بى
  .بود

  :و قوله تعالى
ّال الوله بداية و ال . بدان که لم يزل خلق بوده و اليزال خواهد بود"

اسم الخالق بنفسه يطلب المخلوق و کذلک اسم . الخره نهاية
و اينکه در کلمات قبل ذکر شده که کان . ّالرب يقتضى المربوب

عنى آن در جميع و امثال ذلک م. الهًا و ال مألوه و ربًا و ال مربوب
اهلل و لم  کان: فرمايد اى است که مى ّاحيان محقق و اين همان کلمه

و هر ذى بصرى . يکن معه من شىء و يکون بمثل ما قد کان
يعنى آن . ّدهد که االن رب موجود و مربوب مفقود شهادت مى

شود  ّساحت مقدس است از ماسوى و آنچه در رتبۀ ممکن ذکر مى
ّات امکانيه و حق مقدس از آنمحدود است به حدود ّ لم يزل . ّ
و اليزال خواهد . نه اسم نه رسم نه وصف. بوده و نبوده با او احدى

ّبود مقدس از کل ما سويه ) ٧٣ _ ٧٢مجموعۀ اقتدارات، ص ". (ّ
آغاز خلق را آغازى : مفاد آيات عربى به فارسى چنين تواند بود

د خواستار مخلوق اسم خالق خو. نيست و پايان آن را پايانى نه
  . کند که او را مربوبى باشد ّاست و اسم رب اقتصاء مى

ّمبين آيات در توضيح اين حقيقت مقالى آورده و در بدو آن مقال 
ذکر مثال را در آنچه مربوط به خداى متعال باشد ناروا 

وليکن براى اينکه اين معنى دقيق را به اذهان افراد . است شمرده
امکانند نزديک سازد خود را به تشبيه و تمثيل بشر که در قيد عالم 

است که مفاد آن  مجبور ديده و معذور خوانده و آنگاه بيانى فرموده
  :اين است



است  جميع خطوط و سطوح و اشکال در نقطه پنهان شده"
ّآنکه نقطه را تعينى باشد يا اعداد را اليتناهى در احد فرو  بى

به همين . ى بتوان يافتّآنکه در خود آن تعدد است بى پيچيده
آنکه جدا از  ترتيب همۀ صفات و اسماء در خداى تعالى، بى

يکديگر يا جدا از ذات او باشد و وحدت او را از ميان ببرد، پنهان 
است و چون عالم خلق از او صادر شود اين اسماء و صفات پيدا 

گيرد تا آياتى از صنع خدا باشد و  ّآيد و به کائنات تعلق مى مى
..." کنت کنزًا مخفيًا "تفسير حديث ". (لت بر وجود او نمايددال

را " احد"توضيح آنکه ). ٧ _ ٦، ص ٢مکاتيب عبدالبهاء، ج "
را نيز با همين لفظ " واحد"گويند ولى چون  به فارسى يک مى

. در اصطالح حکماء تفاوت دارد" احد"با " واحد"رسانند، و  مى
  .شداز ترجمۀ لفظ احد به يک خوددارى 

  . آيد نمى در به ادراک خدا
  . قصور انسان از وصول به ذات خدا

ها پنهانست، خرد را به وى راهى نيست، او را چنانکه  از ديده
توان راه داد،  يادى از او به دل نمى. توان شناخت خود اوست نمى

توان آورد، پس اگر اولياى او ما را به ديدار  نامى از او به زبان نمى
اند، يا شناختن او را  ّاند يا به تدبر در او فراخوانده هاو وعده داد

اند و نام  اند، يا ذکر او را آرام دل و جان ناميده اساس ايمان شمرده
اند، بايد ديد اين سخنان را به چه معنى  او را ورد زبان ساخته

  .اند آورده و از تأکيد در بارۀ آنها چه قصدى داشته
آنچه بايد گفت همين . اهد آمدشرح اين مطلب به جاى خود خو

ّتنها عامۀ مردم بلکه خواص اولياى حق از معرفت او  است که نه ّ
دارند بر حيرت  پايان بيشتر گام بر مى قاصرند و هرچه در اين راه بى



بينند و بر  ّاز اين رو معرفت حق را برتر از قدرت خلق مى. افزايند مى
زنند و  بينند طعنه مى کسانى که خود را به شناخت خدا توانا مى

ّگيرند و يا الاقل  مايگى آنان مى ّهمين ادعا را دليل بر ناتوانى و بى
ّو چون عرفان او را ميسر . آيند ّاز جسارتشان به تعجب در مى

در ادراک او فرو . دارند نشمارند ذکر و وصف او را نيز روا نمى
  . خوانند مانند و ثناى او را ترک ثنا مى مى

  راکات بر خرهاى لنگ    جمله اد
  ّحق سوار باد پران چون خدنگ     
     خود ثنا گفتن ز من ترک ثناست 
  کان دليل هستى و هستى خطاست 

است تا آنجا که اگر  در آثار قلم اعلى در اين باره تأکيدى بسزا رفته
اى يا لوحى خالى از ذکر اين معنى يا  بگوئيم هيچ کتابى يا سوره

جمال . يج آن نيست، نبايد حمل بر اغراق شودبعضى از لوازم و نتا
تنها خود با تقرير اين معنى و اصرار در بارۀ آن بر لوح و قلم  ابهى نه

ّمنت گذاشته، بلکه از آثار گذشتگان نيز بارها در تأييد اين حقيقت 
شاهد آورده و صدق اين قول را بر طبق آراء و عقايد ساير ملل و 

است، چنانکه نقل رواياتى از   فرمودهنحل و اقوام و اديان اثبات
  : اين قبيل در اين آيات مبارکه قليل نيست

و ال " "ّال تدرکه االبصار و هو يدرک االبصار و هو اللطيف الخبير"
ّما عرفناک حق " "ّيحذرکم اهلل نفسه" "يحيطون بشىء من علمه

ّالسبيل مسدود و الطلب مردود" "معرفتک ّ ."  
م اعلى که در آنها به تصريح يا به تلويح خدا را ّاما آياتى از آثار قل

ّاند به حدى است  اليدرک و اليعرف و اليذکر و اليوصف ناميده
ّکه استشهاد به جملۀ آنها ميسر نيست و ناگزير در اينجا به ذکر چند 



شود تا معلوم گردد که آنچه گفته شد مطابق آثار  نمونه اکتفاء مى
  :قوله تعالى. ّيه استمبارکه و مستفاد از آيات اله

لم يزل در . متعالى است از وصف هر واصفى و ادراک هر مدرکى"
ذات خود غيب بوده و هست و اليزال به کينونت خود مستور از 

ال تدرکه االبصار و هو يدرک االبصار و . ابصار و انظار خواهد بود
مفاد آيۀ منقوله از ) ٧٣کتاب ايقان، ص ". (ّهواللطيف الخبير

ديدگان او را در : در ختام کالم به فارسى اين است" ن مجيدقرآ"
  : يابد و قوله تعالى يابند و او ديدگان را در مى نمى

ٍاهلل من ان يعرف بعرفان احد او ان يرجع اليه امثال  فسبحان"
مفاد آيۀ ) ١٤٤لوح سلمان، مجموعۀ چاپ مصر، ص ". (نفس

ن است که به عرفان خدا بزرگتر از آ: مبارکه به فارسى اين است
  . سوى او باز گردد به آورد مى کسى که احدى شناخته شود يا امثالى

  : و قوله تعالى
احدى به سموات ذکرش کما هو ينبغى ارتقاء نجسته و نفسى به "

چه مقدار مرتفع ... معارج وصفش على ما هو عليه عروج ننموده 
ّز اول ال است شؤونات قدرت بالغۀ او که جميع آنچه خلق شده ا

. ّاول الى آخر ال آخر از عرفان ادنى آيۀ آن عاجز و قاصر خواهد بود
مظاهر صفات در  وادى طلب سرگردان و در تشنه لب اسماء هياکل
  ). ٣٠٧مجموعۀ چاپ مصر، ص . (لسان بر" ّرب ارنى"تقديس  طور

  :  و قوله تعالى
خلق او ترين  اگر جميع صاحبان عقول و افئده ارادۀ معرفت پست"

را، على ما هو عليه نمايند، جميع خود را قاصر و عاجز مشاهده 
ّتا چه رسد به معرفت آن آفتاب عز حقيقت و آن ذات غيب . نمايند

متعارجان سماء قرب عرفانش جز به سرمنزل حيرت ... اليدرک 



اند و قاصدان حرم قرب و وصالش جز به وادى عجز و  نرسيده
اگر بگويم به بصر درآئى، بصر خود را ... اند  حسرت قدم نگذارده

نبيند چگونه ترا بينيد؟ و اگر بگويم به قلب ادراک شوى، قلب 
... ّعارف به مقامات تجلى در خود نشده، چگونه ترا عارف شود 

اگرچه لم يزل ابواب فضل و وصل و لقايت بر وجه ممکنات مفتوح 
د و مفقود ّو تجليات انوار جمال بى مثالت بر عرش ظهور، از مشهو

ّمستوى، مع ظهور اين فضل اعظم و عنايت اتم اقوم شهادت 
ّدهم که ساحت جالل قدست از عرفان غير مقدس بوده و بساط  م

چه قدر از ... ّجالل انست از ادراک ماسوى منزه خواهد بود 
ّهياکل عز احديه که در بيداى هجر و فراقت جان باخته اند و چه  ّ

. ه که در صحراى شهود مبهوت گشتهّمقدار از ارواح قدس صمدي
ّبسا عشاق با کمال طلب و اشتياق از شعلۀ ملتهبۀ نار فراق محترق 

نه . اند شده و چه بسيار از احرار که به رجاى وصالت جان داده
ناله و حنين عاشقين به ساحت قدست رسد ونه صيحه و ندبۀ 

مصر، مجموعۀ چاپ ".(قاصدين و مشتاقين به مقام قربت درآيد
  ) ٣٠٧ص 

  :و قوله تعالى
ّچه قدر غنى و مستغنى بوده ذات منزهش از عرفان ممکنات و "

ّچه مقدار عالى و متعالى خواهد بود از ذکر سکان ارضين و 
  ). ٣١١ و ٣٠٩مجموعۀ چاپ مصر، ص ". (سموات

  :و قوله تعالى
اهلل على ما هو عليه و کيف نفسه المهيمن  قل لن يعرف فضل"

مفاد آيۀ کريمه به ) ١٨سورۀ هيکل، کتاب مبين، ص (". ّالقيوم



توان  بگو فضل خدا را چنانکه هست نم: فارسى چنين است
  . ّشناخت تا چه رسد به نفس مهيمن و قيوم او

  :و قوله تعالى
ّمن ادعى عرفان ذاته هو من اجهل الناس يکذبه کل الذرات و " ّّ ّ ّ

هيکل، کتاب مبين، سورۀ ". (ّيشهد بهذا لسانى الصادق االمين
ّهرکه ادعاى عرفان : مفاد آيۀ کريمه به فارسى چنين است) ٢٦ص 

همۀ ذرات عالم او را . ترين مردمان است ذات او را نمايد از جاهل
  . کنند و لسان صادق امين من گواه اين معنى است تکذيب مى
  : و قوله تعالى

ل العرفان او ّتعالى الرحمن من ان يرتقى الى ادراک کنه افئدة اه"
ّهو المقدس عن . يصعد الى معرفة ذاته ادراک من فى االکوان

ّانه کان فى ازل االزال . ّعرفان دونه و المنزه عن ادراک ما سواه
مفاد بيان ) ٧٠لوح سلطان، کتاب مبين، ص ". (عن العالمين غنيًا

خدا برتر از آن است که افئدۀ اهل : مبارک به فارسى چنين است
ادراک کنه او ارتقاء جويد يا ادراک جهانيان به معرفت عرفان به 

از ادراک . ّاز عرفان غير خود مقدس است. ذات او فرا رسد
آغاز از هر آنچه در جهان  ّماسواى خود منزه است و از آغاز بى

  . نياز است است بى
  :و قوله تعالى

ّکل عرفاء در . نشناخته او را احدى و به کنه او راه نيافته نفسى"
ّمنزه . ّوادى معرفتش سرگردان و کل اولياء در ادراک ذاتش حيران

. است از ادراک هر مدرکى و متعالى است از عرفان هر عارفى
ّالسبيل مسدود و الطلب مردود اين است . دليله آياته و وجوده اثباته. ّ
ّيا من دل على ذاته بذاته و تنزه : اند که عاشقان روى جانان گفته ّ



عدم صرف کجا تواند در ميدان قدم اسب . وقاتهعن مجانسة مخل
هفت وادى، ". (دواند و سايۀ فانى کجا به خورشيد باقى رسد؟

  ). ١١٥، ص ٣آثار قلم اعلى، ج 
  : و قوله تعالى

ّقد اقر العارفون بالعجز عن الورود على ميادين قدس عرفانه و "
و . ائهّاعترف المخلصون بالتقصير عن االرتقاء الى سماء ذکره و ثن

ّانه لهوالمهيمن على کل شىء و انه لهوالعزيز الکريم ّلوح حج ". (ّّ
مفاد آياد کريمه به ) ٨٣٠ _ ٨٢٩، ص ٢شيراز، رحيق مختوم، ج 

اند که از ورود به ميادين  عارفان اقرار کرده: فارسى چنين است
اند که از فرا رفتن به  قدس عرفان او ناتوانند و مخلصان معترف شده

اوست مهيمن بر هر چيز و اوست . اند ر و ثناى او در ماندهآسمان ذک
  .عزيز و کريم
  : و قوله تعالى

ّثم اعلم بان مادونه لن يبلغ اليه و ما سواه معدوم لديه و انه لهو " ّّ
و لن يقترن بعرفان خلقه ان انتم ... المقتدر العزيز المحبوب 

 به ٩٩ _ ٩٨ّاز مجموعۀ الواح نسخۀ خطى صفحات ". (تعرفون
ّنقل در مجموعۀ مستخرجات آيات در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ 

پس بدان که مادون : مفاد آيات کريمه به فارسى). استخراج آيات
او به وى نخواهد رسيد و ماسواى او در نزد او معدوم است و اوست 

و هرگز با عرفان خلق خود مقرون نخواهد ... مقتدر و عزيز و محبوب 
  .شد

  :تعالىو قوله 
قرار نفرمودى براى احدى طريقى براى معرفت خود جز عجز "

ّبحت و مقرر نداشتى براى نفسى مفرى جز نيستى بات الهى . ّ



قصرت االلسن عن بلوغ ثنائک و عجزت العقول عن ادراک کنه 
 به ١٣ّ کتاب خطى شمارۀ ٢٨٠ _ ٢٧٩صفحات ". (جمالک

جات آيات در  نسخۀ ماشينى مجموعۀ مستخر٣٥نقل در صفحۀ 
  ) ّبارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ استخراج آيات

  : و قوله تعالى
ال يذکر ... ٍما للمفقود ان يذکر من اظهر الوجود بکلمة من عنده "

ّلم يزل کان مقدسًا عن ادراک خلقه و منزهًا عن عرفان . باالذکار ّ
  ) ٦٣ _ ٦٢لوح اشراقات، مجموعۀ اشراقات، ص ". (عباده

  :و قوله تعالى
ّقد تحير کل ذى علم فى عرفانک و کل ذى حکمة فى ادراک " ّ ّ

ّآيات عظمتک على شأن اعترف الکل بالقصور عن العرفان و 
ّبالعجز عن الصعود الى سماء فيها تجلت شمس من شموس مظاهر  ّ
علمک و مشارق حکمتک ما الحد و ذکر هذالمقام االعلى و 

ّالمقر االسنى الذى جعلته فوق عرفان خلقک  . و شهادات عبادکّ
لم يزل کان مستورًا عن االدراک و العلوم و مختومًا بختام اسمک 

مفاد آيات کريمه به ) ١٢٦، ص ٢آثار قلم اعلى، ج ". (ّالقيوم
هر عالمى در شناسائى تو و هر حکيمى در : فارسى چنين است

کس به  ادراک آيات بزرگوارى تو حيران است، تا آنجا که همه
عتراف دارد و خود را از صعود به آسمانى که در قصور از عرفان ا

ّآن يکى از شموس مظاهر علم و حکمت در تجلى است، ناتوان 
رسد که به ذکر اين مقام اعلى که فوق  کس را چه مى. بيند مى

معرفت خلق و شهادت مردم است پردازد؟ اين مقام را پيوسته از 
  .اى  به آن زدهّعلم و ادراک پنهان داشته و مهر اسم قيوم خود را

  :و قوله تعالى



ّسبحانک من ان تصعد الى سماء قربک اذکار المقربين او ان "
صلوة کبير، ادعيۀ ". (تصل الى فناء بابک طيور افئدة المخلصين

برتر از : مفاد آيۀ کريمه به فارسى چنين است) ٧٦محبوب، ص 
اى ّآنى که اذکار مقربين به آسمان قرب تو فرا رود يا مرغان دله

  .مخلصين به آستان درت فرا رسد
  :و قوله تعالى

سبحانک عن ذکرى و ذکر دونى و وصفى و وصف من فى "
) ٨٢صلوة وسطى، ادعيۀ محبوب، ص ". (ّالسموات و االرضين

برتر از آنى که من يا کسى : مفاد آيۀ کريمه به فارسى چنين است
  . ا بستايدهاست، تر ها و زمين جز من ياد تو کند و هرکه در آسمان

  :و قوله تعالى
ّحمد حامدين و ثناء مثنين محدود است به حدود بشر، و از منظر "

شؤونات عبد کجا و مقامى که . پايان اکبر تا مقام بشر راهى بى
ّالسبيل : اند از قبل گفته... ّمقدس از تقديس و تنزيه است کجا؟ 

اسالمى بيان ديگرى از يکى از احاديث ". (ّمسدود و الطريق مردود
ّکه اصل آن نيز به کرات در الواح و آيات مورد استشهاد است و آن 

ّالسبيل مسدود و الطلب مردود: "اين است ّ) "٦.(  
  :و قوله تعالى

ّفى الحقيقة حق جل جالله و عم نواله را ثنا و ذکر گفتن اليق " ّّ
ّچه که راه آن خلوت مسدود است و طريق آن سر و . نبوده و نيست

ّسر سر مم انجمن شهود کجا و خلوتخانۀ غيب کجا؟ کو طريق . نوعّ
و کو راه؟ از قلم ذکر قدم نمودن مثل ذکر نمله است حضرت 
مقصود را، و از لسان محبوب امکان را ثنا گفتن به مثابۀ داللت 

هم تو دانى که ... ّذره است خورشيد را، يا قطره است بحر را 



ّغيب از وصف اهل شهود مقدس و منزه و م و چون نزد . ّبراستّ
صاحبان بصر و اهل منظر اکبر اين فقره واضح و مبرهن شد، چاره 

از لوح آقا ميرزا آقا افنان، ". ( ّجز توالى به اولياى او نبوده و نيست
ّ سواد عکسى متعلق به محفظۀ آثار به نقل لجنۀ ٣٨٥صفحۀ 

 نسخۀ ماشينى مجموعۀ مستخرجات ٩٢استخراج آيات در صفحۀ 
  ). ّات راجع به الوهيتآي

  :و قوله تعالى
حمد موجودات به او نرسد و شکر ممکنات به ساحت اقدسش "

عرفان از وصفش . بيچون به چند و چون معروف نگردد. راه نيابد
 ١٨٧صفحۀ ...". (عاجز و اهل دانش و بينش به تقصير معترف 

 ٩٢ به نقل لجنۀ استخراج آيات در صفحۀ ٨ّکتاب خطى شمارۀ 
  ). نسخۀ ماشين شدۀ مجموعۀ مستخرجات در بارۀ الوهيت

  دالئل قصور ادراک     
اگرچه اين مطلب، يعنى ناتوانى انسان از شناخت يزدان، در نزد 
اهل عرفان احتياج به دليل و برهان ندارد، حضرت عبدالبهاء در 
ايضاح آن قائل به تفصيل شده و اقامۀ دالئل فرموده و قرائن و 

اند که جملۀ آنها را به خوش ترين بيان در خطابات  آوردهشواهد 
و در اين مقام . توان يافت ومکاتيب و مفاوضات آن حضرت مى

شود و در تأييد بعضى از  وار ذکر مى رؤس مطالب اين آثار فهرست
  : رود آنها به فقراتى از آثار قلم اعلى نيز استشهاد مى

ادراک مى کند بر ادراک مستلزم اين است که شخصى که  _ ١
شود احاطه يابد، به عبارت ديگر، چيزى که  شيئى که ادراک مى

تا چنين . ادراک آن منظور ماست در ظرف ذهن ما بگنجد
اى بر شىء حاصل نشود، ادراک ما از آن شىء مقدور  احاطه



نيست يا ناقص و نسبى است، يعنى متناسب با طرز ادراک ناقص 
  . ّما و ظرفيت ذهن محدود ماست

توان  و چون چنين باشد بايد معترف بود که خدا را ادراک نمى
نمود، زيرا که ادراک خدا مستلزم احاطۀ بر اوست، و احاطه بر 
ّخدا ممکن نيست، مگر اينکه تصورى از معنى محدود و ناقصى 
ّمتناسب با فکر خود حاصل کنيم و نام چنين تصورى را ادراک 

ناقص و نسبى را  ى محدود وناگفته پيداست که معن. خدا گذاريم
خدا و صفات او که عين ذات اوست  ذات بر منطبق توان نمى

  .دانست
. شماريم دانيم، و خود را مخلوق او مى خدا را خالق خود مى _ ٢

هر خالقى به مخلوق خود علم دارد، و چنين علمى علم فعلى 
شود، و  است، يعنى علمى است که موجب احداث معلوم مى

ّاما مخلوق خالق خود را . لوم فرع چنين علمى استوجود شىء مع
تواند شناخت، زيرا که مخلوق بودن او بدين معنى است که از  نمى

خالق خود صادر شده و با همين صدور در ميان آن دو جدائى 
. است، و از همين رو راه يافتن مخلوق به خالق ممکن نيست افتاده

ّق و اتحاد با او حاصل مگر اينکه مخلوق را امکان ارتقاء به خال
آيد، مخلوق به خالق باز گردد، در ذات او فنا شود وجدائى از 

و اين امر چنانکه در جاى خود گفته خواهد . ميان آن دو بر خيزد
شد، به اعتقاد اهل بهاء جز براى مظاهر امر الهى، آنهم در مقام 

ّهيچ نقشى نقاش خود را نمى تواند شناخت . ّتوحيد، ميسر نيست
  .تواند يافت  هيچ صنعى به صانع خود راه نمىو

  :قوله تعالى



ّاست او را هيچ شىء حق شناختن او، و وصف ننموده او  نشناخته"
ّزيرا که کل آنچه مشهود گشته نيست مگر . ّرا احدى حق وصف او

پس آنچه ... ّبه حرفى از کلمۀ امر او که فرا گرفته هويات امکان را 
از نغمات او چگونه متصاعد شود به سوى اى  مخلوق گشته به نغمه

ّهاى خطى صفحات  نقل از يکى از مجموعه". (ّسموات ازليت او
ّ منقول در مجموعۀ آيات مستخرجه در بارۀ الوهيت، ٦٣٤ _ ٦٣٣

  ). ٢٦تدوين لجنۀ استخراج آيات، ص 
هر شىء که در رتبۀ مادون باشد از ادراک رتبۀ مافوق قاصر  _ ٣

رتبۀ مافوق چون خصائص رتبۀ مافوق را در خويشتن است، زيرا که 
ّوليکن رتبۀ مادون فاقد خصوصيت . دارد با اين رتبه بيگانه نيست

توان  اين رتبه را چنانکه در خور اوست نمى. رتبۀ مافوق است
ّفى المثل حيوان عالوه بر خصائصى که متعلق به حيات . شناخت

حوال و آثارى را که از حيوانى است حيات نباتى نيز دارد، و ا
ّشود از قبيل تغذى و تنفس و امثال آنها در  چنين حياتى ظاهر مى ّ

وليکن نبات، مادام که در رتبۀ حيوانى . تواند يافت وجود خود مى
تواند يافت و آثار آن را که وصول از  ّاست، به قوۀ ناطقه راه نمى

تواند  ّمقدمات به نتائج و کشف مجهوالت از معلومات است نمى
تر را  البته چون در عالم خلق چنين باشد و رتبۀ پائين. شناخت

ّادراک رتبۀ باالتر حاصل نشود، در بين خلق و حق به طريق اولى 
چنين خواهد بود، و ادراک انسان که امر اضافى امکانى است، 

  . به خداى واجب مطلق نخواهد رسيد
ن سبب تعريف توان شناخت، و به همي ذات هيچ شىء را نمى _ ٤

ّکدام از اشياء به حد تام امکان هيچ از اشياء فقط . پذير نيست ّ
شود و بر  آيد و به علم ما عرضه مى صفاتى را که از آنها پديد مى



ذوات آنها هميشه . کنيم گذارد، ادراک مى قواى مدرکۀ ما اثر مى
مگر اينکه . رود ماند و جزء مجهوالت به شمار مى از ما جدا مى

 شىء از جانب ما به صورتى در آيد که ذات او به ذات ما ادراک
ّمنقلب گردد، مغايرت از ميان آن دو برخيزد و اتحاد عالم و معلوم 

  .حاصل شود
توان راه يافت ذات خدا به  حال که به ذات هيچ مخلوقى نمى

طريق اولى خارج از حدود علم ما خواهد بود، با اين تفاوت که در 
م به صفات، با وجود جهل به ذات، امکان ميان اشياء ديگر عل

اما چون صفات خدا عين ذات اوست، جهل به ذات او . دارد
يعنى چون به ذات او نتوان راه . شود موجب جهل به صفات نيز مى

  .توان شناخت صفات او را نيز نمى. يافت
خدا . خدا غيب مطلق است و انسان در عالم شهود قرار دارد _ ٥

ه شود بايد از مکمن غيب بدر آيد و در عالم براى اينکه شناخت
شهادت جلوه کند، و اگر چنين امرى امکان نپذيرد شناخت خدا 

هاست،  ها و انديشه زيرا که تا پنهان از ديده. آيد نيز ممکن نمى
ناديده وناشناخته است، و چون شناخته شود ديگر نام خداى پنهان 

  . توان نهاد بر او نمى
  :قوله تعالى

در اين صورت ظاهر . يب صادق مادامى که مشهود نيستاسم غ"
و بعد از شهود اسم غيب موجود نه تا معلوم . نه تا معروف گردد

طوبى از براى نفسى که . لذا غيب اليعرف بوده و خواهد بود. شود
ّدر اين کلمۀ تامۀ محکمۀ الهيه تفکر نمايد و به گوهر مقصود که در  ّ ّ

ّو اگر نفسى ادعاى عرفان غيب، من . دآن کنز مودوع است فائز شو
آن جمال قدم . کاذب بوده و خواهد بود. حيث هو غيب نمايد



تر از آن  اعظم از آن است که به دون خود معروف گردد، و عالى
 ٦٠٦صفحۀ ". (ّاست که به دون ذات مقدس خود موصوف شود

 نسخۀ ماشين ٩٤ فتوکپى محفظۀ آثار منقول در صفحۀ ٢١٦٩_ 
  ). ّ مجموعۀ مستخرجات آيات راجع به الوهيتشدۀ

  پرستى  خداپرستى و بت
چون خدا را نتوان شناخت، يعنى او را نتوان به حدود ادراک 
قاصر خود محدود ساخت، آنچه به نام خدا در دل جاى دهيم و 
ّعرفان او را ادعا کنيم، معنى محدودى است که نشان از خلق 

ّوت وهم خود ساخته و در کارگاه خدائى است که انسان به ق. دارد
بجاى اينکه خالق او باشد مخلوق . است ضمير خويش پرداخته

پرستيدن او بدين معنى است که مصنوع خود را معبود خود . اوست
پرستان طعنه  و چون در اين مقام جاى گيريم چگونه بر بت. شماريم
 پرستند که به صنعت کنند؟ چيزى را مى مگر اينان چه مى! زنيم

تراشند و نام  پرستان مى با اين تفاوت که آنچه بت. سازند خود مى
ّگذارند، الاقل وجود محسوس دارد و آنچه  معبود بر آن مى

خوانند موهوم محض  خداپرستان مى سازند و خداى خود مى
  ! است

جميع آنچه در اثبات قصور انسان از شناخت يزدان گفته شد، (
ر تبيين آيات نازله از قلم اعلى مأخوذ از آثار حضرت عبدالبهاء د

 _ ١١٠ص " لز"رجوع شود به مفاوضات عبدالبهاء، فقرۀ . (است
 و ص ٦٥٧ و ص ٦ _ ٤، ص ١ و خطابات عبدالبهاء، ج ١١١
 _ ٤٩ ص ٢ و خطابات عبدالبهاء، ج ٩١ _ ٩٠ و ص ٢٧ _ ٢٦
 و مکاتيب عبدالبهاء ٢٨٢ _ ٢٨٠ و ص ١٣١ _ ١٢٩ و ص ٥٠



 _ ٢٢٩ ، ص ٣مکاتيب عبدالبهاء، ج  و ١٣٦ _ ١٣٣، ص ١ج 
  ). ٤٨٢ _ ٤٨١ و ص ٣٨٤ _ ٣٨٠ و ص ٢٣٠

  : قوله تعالى
آنچه را مخلوق در منتهى مراتب عرفان خود ادراک نمايد، اين "

. ادراک در مخلوق وهمى است که بانفسهم النفسهم احداث شده
   ".فتعالى من ان يعرف القدم بالحدوث

 ٩٤ص  آثار، محفظۀ ّعلق بهعکسى مت   سواد٢١٦٩_ ٦٠٦صفحۀ (
ّشدۀ مجموعۀ مستخرجات آيات راجع به الوهيت،  تايپ نسخۀ

  ).   تدوين لجنۀ استخراج آيات
  قصورند          ّمظاهر الهيه نيز معترف به

ّتنها کسانى که در سلک عامه محسوبند بلکه خواص نوع انسان  نه ّ
ٰو حتى آنان که در عالى يعنى رداى واليت و ترين مدارج عرفانند،  ّ

ّنبوت و رسالت و مظهريت در بر دارند نيز از معرفت ذات خدا  ّ
  . ناتوانند

و اين به همان سبب است که اختالف مرتبه در وجود مانع از اين 
و مظاهر . شود که رتبۀ مادون به دريافت رتبۀ مافوق فرا رسد مى

ّ بشريت ملحوظ ّالهيه مادام که در مقام تحديد قائم باشند و از جنبۀ
ّشوند، با همۀ علو شأن و جاللت قدر خود، جدا از خدا و مغاير با 

  . او و مادون او و مخلوق اويند
ّاما در مقام توحيد و آنجا که پاى اتصال به مبدأ و اتحاد با او و  ّ
فناى از خود و بقاى به خدا در ميان آيد از شناختن سخن به ميان 

ناسد بدانچه بايد شناخته شود پيوسته و آيد، زيرا آنکه بايد بش نمى
پس هرگاه از . است وجود شخص خويش را از دست داده

  سپاس او را گويند گشايند يا او ستايش به  زبان يا زنند دم  خدا شناخت



گيرند که هنوز از خدا دور مانده و براى  همين امر را دليل بر آن مى
مقام نيستى محض که اند و به  خود در برابر او قائل به هستى شده

اند و از  برترين پايۀ مهرورزى و آخرين شرط بندگى است فرا نرسيده
تا آنجا که . بينند ّاينرو خود را در مقام ناسپاسى و حق ناشناسى مى

اند بر خويشتن  به سبب ذکرى که از خدا کرده و ثنائى که از او گفته
 آنان سر دارند، و چنانکه گوئى عصيانى عظيم از مالمت روا مى

ّحسنات االبرار سيئات المقربين: "کنند است استغفار مى زده يا " ّ
اينکه به اقتضاى شؤون بشرى خود را از ياد کردن خدا و نام بردن 

خواهند، و يا اينکه حمد و ذکر  بينند و عذر گناه مى از او ناگزير مى
و شکر خدا را به امر خدا و اذن او و ناشى از فضل کامل و لطف 

  . دانند ل او مىشام
  :قوله تعالى

فسبحانک سبحانک من ان اکون ذاکرک او مثنيک ولو کان "
ّالکل يتقربون اليک بتوحيدک ّفأنى اتقرب بک باعترافى بشرکى . ّ ّ

ّعندک بأن التوحيدک اليمکن لغيرک الن ذکر الغير اعلى دليل  ّّ
فسبحانک . ّباالمتناع و وجود االثنينية اقوى شهيد على االنقطاع

ّالکل يتقربون بک بثنائهم لديک فأنى اتقرب  سبحانک و ان کان ّ ّ ّ
بک بتقديسک عن وصف ما دونک و تنزيهک عن نعت ما 

مجموعۀ ". (ّسويک اذ وجود الوصف دال بالقطع عن الموصوف
خالصۀ مفاد ) ٣ّمناجات، منتخب از آثار حضرت رب اعلى، ص 

که به ذکر و ثناى خداى را برتر از آنى : آيات به فارسى چنين است
. ّکوشند تا از راه توحيدت به تو تقرب جويند اگر همه مى. تو پردازم

سازم و بر  من خود را از راه اعتراف به شرک خود به تو نزديک مى
آنم که توحيد تو براى غير تو ممکن نيست، زيرا همين که ذکر تو را 



در ميان تو و ام و  گويم بزرگترين دليل است بر اينکه از تو باز مانده
ترين شاهد است بر  است و همين دوگانگى قوى من جدائى افتاده
گويند قصد  خدايا اگر همه با ثنائى که از تو مى. ام اينکه از تو بريده
دانم که ترا از  کنند، من قربت خود را در اين مى قربت ترا مى

ّستايش مادون خود منزه شمارم، زيرا که وصف ترا گفتن داللت بر 
  ... دارد که از تو که موصوف منى گسسته و دور افتاده ام اين

  :و قوله تعالى
الهى انت ترى موقفى فى وسط الجبل هذا و تشهد على صبرى  يا"

ّبأننى ما اردت اال حبک و حب من يحبک ّ ّّ ّفکيف اثنى طلعة . ّ
ّحضرتک بعد ما ال ارى وجودًا لنفسى فى تلقاء مدين عزک و لکن 

ّوحدتى و غربتى اناجيک بهذا لعل بذلک ّلما ارى حزنى فى 
ّتطلع على ضجيجى امناؤک و يدعوک فى حقى و انت تجيبهم  ّ

ًرحمة و فضال من دون ان يلحظ او ... ّفاشهد ان ال اله اال انت . ً
ّيعلم ذلک احد من عبادک النک کما انت عليه لن يعرفک 

خالصۀ مفاد ) ٥ّمجموعۀ مناجات از رب اعلى، ص ". (غيرک
خدايا جايگاه مرا در ميان اين : ت کريمه به فارسى چنين استآيا

دهى بر اينکه چگونه شکيبا و  بينى و گواهى مى کوهساران مى
چگونه . بردبارم و جز مهر تو و مهر دوستداران تو در دل ندارم

ّحضرتت را ثنا گويم با اينکه در برابر مقام عزتت خويشتن را از 
ن چون در اين همه تنهائى و بيکسى بينم، وليک ور نمى هستى بهره

گشايم، شايد از  يابم، زبان به مناجات مى خود را اندوهگين مى
اين راه بندگان برگزيدۀ ترا به ناله و فغان خود آگاه سازم، مگر اينان 
ّدر حق من دعا کنند و تو اين دعا را به فضل و رحمت خويش 

...  نيست دهم که خدائى جز تو پس شهادت مى. اجابت فرمائى



آنکه کسى به چشم دل در اين سخن بتواند نگريست و معنى  بى
زيرا ترا چنانکه توئى جز تو هيچکس . آن را بتواند دريافت

  . نشناخت
  :و قوله تعالى

ّلم تزل لن يعرفک سواک و لن يوحدک غيرک اذ حکم العرفان "
ة ّبعداالقتران و ذکر التوحيد بعد االفتراق و ان ذلک ممتنع فى رتب

ّااليقان النک لم تزل کنت و ال وصف لک فى االمکان و ال تزال 
مجموعۀ ". (ّانک کائن بمثل ما کنت و ال لک نعت فى االعيان

  ). ٨٩ّمناجات از رب اعلى، ص 
  : و قوله تعالى

ّيا الهى لو تعذبنى بکل عذابک سرمد االبد بدوام ذاتک جزاء " ّ
مجموعۀ مناجات از ...".(ّذکرى بين يديک لکنت مستحقًا بذلک 

خالصۀ مفاد آيۀ کريمه به فارسى چنين ) ٩٥ّرب اعلى، ص 
جزاى  دوام دارد به تو ذات که ابدًا چندان خدايا اگر مرا سرمدًا و: است

ّام، معذب سازى، مستحق اين  ذکر تو ورزيده اينکه جسارت به ّ
  . عذابم

ندگان ّبعد از نقل اين آيات از آثار رب اعلى و استدعا از خوان
ارجمند که عين اين آثار را به تمام و کمال بخوانند و صدها دليل 
ّديگر در صحت اين مقال در خود اين اقوال بيابند، شواهدى از 

ايم مطابق با  آوريم تا معلوم شود که آنچه گفته آثار قلم اعلى مى
نصوص آيات جمال ابهى و رؤوس معتقدات اهل بهاست و نشانى 

  .در آنها نيستاز تأويل غيرمجاز 
  :قوله تعالى



جميع انبياء و اوصياء و علماء و عرفاء و حکماء بر عدم بلوغ "
معرفت آن جوهر الجواهر و بر عجز از عرفان و وصول آن 

  ) ٧٤کتاب ايقان، ص ". (ّالحقائق مقر و مذعنند حقيقة
  :و قوله تعالى

ٰ◌ منصعق و  ٰ◌ ترانى لن ٰ◌ صدهزار موسى در طور طلب به نداى ٰ"
ٰ◌  ٰ◌ ٰ◌لن تعرفنى القدس در سماء قرب از اصغاء کلمۀ ٰ دهزار روحص

  ). ٣١١ _ ٣٠٩مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص ". (مضطرب
  :و قوله تعالى

صدق لقاء براى نفسى در اين مقام صادق نيايد الجل آنکه اين "
ّالسبيل . ّرتبه در غيب ذات محقق است و احدى به آن فائز نشود

ّافئدۀ مقربين به اين مقام طيران ننمايد تا . ّمسدود و الطلب مردود
کتاب ايقان، ص ". (چه رسد به عقول محدودين و محتجبين

١١٨ (  
  :و قوله تعالى

ّمع ايقانى بأنه ال يذکر بذکر دونه و اقرارى بأنه ال يوصف بوصف " ّ
الحقيقة عالم  فى. ّماسواه، اذکره اتباعًا بما انزله فى کتابه المبين

ّ جز ذکر او نه و هم و غم افئده و قلوب را جز يادش قلب را نشاطى
ّذکرش مطلع انبساط و ثنايش مشرق نير . فرح و فرجى نيست

 لجنۀ استنساخ ٤ مجموعۀ شمارۀ ١٧٩از لوح امين، ص ". (نشاط
 نسخۀ تايپ شدۀ مجموعۀ مستخرجات ٧٧آيات، نقل از ص 

) راج آياتّآيات راجع به الوهيت، تدوين لجنۀ تجزيه و استخ
با اينکه يقين : خالصۀ مفاد اوايل آيات به زبان فارسى چنين است

توان داشت، و با اينکه  دارم که خدا را به ذکر غير خود مذکور نمى
تواند پرداخت، وليکن  کنم که ماسواى او به وصف او نمى اقرار مى



است  زنم تا از آنچه در کتاب او آمده با اينهمه از ذکر او دم مى
  .روى کنمپي

  :و قوله تعالى
السن و ابصار و علم و ادراک و آثار و اثمار که از کلمۀ او هستى "

ولکن چون ذکر و ثناء از . يافته قابل بساط او نبوده و نخواهد بود
ّمصدر امر مالک اسماء عنايت شده لذا به حبل ذکر متمسکيم و به 

، نقل از ٨ّ از کتاب خطى شمارۀ ١٨٧صفحۀ ". (ّذيل ثناء متشبث
ّ مجموعۀ مستخرجات آيات در بارۀ الوهيت، تدوين ٩٢صفحۀ 

  ) لجنۀ استخراج آيات
  :و قوله تعالى

ّحمد مقصودى را اليق و سزاست که لم يزل و اليزال مقدس از "
ّحمد بوده و ساذج ثناء مالک اسماء راست که مخلصين و مقربين 

ّو موحدين کل شهادت داده که او مقدس از ثنا ّ ى دونش بوده و ّ
. ّو چون بحر عنايت به موج آمد و عرف فضل متضوع گشت. هست

ّمحض جود و کرم به حمد ذات مقدس اذن فرمود و به ثناى 
لذا السن از اشراقات انوار شمس . کينونت اقدسش اجازت داد

ّاذن قوت يافت و جسارت بر ذکر نمود، واال محو مطلق کجا قادر  ّ
مايد و فناى صرف کجا تواند در عرصۀ که در ميدان اثبات جلوه ن

" بقاء قدم گذارد؟ عنايتش دست گرفت و کرمش اجازت بخشيد
، نسخۀ عکسى محفظۀ آثار، نقل از ٣١٠٦ _ ١ _٨٦١صفحۀ (

  ).     ّ مجموعۀ آيات در بارۀ الوهيت٩٥ص 
  ّما عرفناک حق معرفتک 

 ادراک در اثبات اين معنى، اعتراف انبياء و اولياء به قصور از
ذات خدا در مواردى بسيار از الواح و ٓاثار به کالمى از احمد 



مختار استشهادشده است و از جملۀ ٓانها به نقل بيانى از مرکز 
  : کنيم است اکتفاء مى ميثاق که در خطبۀ يکى از الواح آمده

ّوالتحية و الثناء على جواهر الرحمانى و المظاهر الصمدانى و " ...  ّ ّ ّ ّ
ّالنورانى الذى قدر و هدى و اظهر و اعطى و جمع و نادى و الهيکل  ّ ّ

ٰ◌ما عرفناک حق معرفتک قال ٰ ّ ّ◌ فانه النور الوحيد الذى اضاء  ٰ ّ ّ ٰ
ّالعالمين و اقر بالعجز  ّالفضاء الوسيع بشعاع اليقين فى بيان کنه رب

ّو التقصير و اعترف بالمنع و التحذير فأن العرفان حده العجز عن  ّ ّ ّ
ّو اال من اشتداد الطغيان يدعى اولوالنسيان معرفة کنه العرفان  ّ ّّ

ّالرحمن و الحال کل ما ميزوه باالوهام فى ادق المعانى البيان  ّّ ّ
ّتصور ذهنى او تخطر قلبى اليکاد يروى الظمآن او يشفى العيان  ّ ّ ّ

ّتمامت اين خطبه و توالى آن را در جلد اول مکاتيب ..." (
  ).  بخوانيد١٣٦ _ ١٣٣عبدالبهاء در ص 

ّرود که مبين آيات پس از تجليل بليغ از مقام رسول  مالحظه مى
ّما عرفناک حق "اند  ّاکرم و نقل قول از آن سيد عالم که فرموده

دانند و  ّآخرين حد عرفان را اقرار به عجز از عرفان مى" معرفتک
ّاشارتى کوتاه به يکى از اقوال امير مؤمنان را در طى کالم معجز 

ّکلما ميزتموه : "گنجانند، و آن حديث شريف اين است مىنظام  ّ
". ّباوهامکم فى ادق معانيکم فهو مخلوق مثلکم مردود اليکم

هر آنچه به اوهام خود در : معنى اين حديث شريف اين است(
اى مانند خود شماست  ايد، آفريده دقيق ترين معانى خود تميز داده

اين اقوال همگى حکايت از و ) ٨) (گردد و به سوى خودتان باز مى
اين دارد که آنچه در امر بهائى در عدم امکان معرفت خدا و لزوم 

ّاست از جملۀ حقائق کليۀ دينيه است که  ّاحتراز از اين ادعا آمده



. کنند ملزم به قبول آنند همۀ کسانى که وجود خدا را تصديق مى
  ّمن عرف نفسه فقد عرف ربه 

است و ذکر آن   که در آثار قلم اعلى آمدهاى از جملۀ مطالب عاليه
با موضوع کالم در همين مقام مناسبت دارد، بيانى است که در 

من عرف نفسه فقد عرف  : "است شرح يکى از روايات مأثوره آمده
شناسد، و  يعنى هرکه نفس خود را شناخت خداى خود را مى" ّربه

اخت او گوئى با اين سخن درى بسوى خدا گشوده و راهى به شن
شود که تشبيه  ّاند، اما اگر درست توجه کنيم معلوم مى باز نموده

ّمعرفت خدا به معرفت نفس در اين کالم شريف مؤيد مطالبى 
  . است که تا کنون در بارۀ خداشناسى به استشهاد از آيات گفته شد

نفس انسان جوهر واحدى است که آثار آن در اعضاى مختلف و 
ًمثال ديدن و . شود ّحرکات متنوع ظاهر مىّبصورت قواى متعدد و 

ّگفتن و خواستن و جنبيدن و امثال اين کيفيات  شنيدن و سخن
آثارى است که نفس در آنها جلوه مى کند و اگر از اين ظهورات 

به عبارت ديگر، تا . پذيرد نظر شود شناختن نفس امکان نمى صرف
ّنفس توجه به جانبى نکند و تعلق به امرى نگيرد و  بصورت حالت ّ

توان به  ّخاصى در نيايد و در قالب رفتارى ظاهر نشود، هرگز نمى
اند عنايتى است که  ّو آنچه تأمل در نفس ناميده. وجود آن پى برد

ًمثال . شود انسان را به يکى از حاالت نفسانى خود حاصل مى
ّتأملى است که در بارۀ ترس خود يا خشم خود يا شهوت خود يا 

ّواال جوهر نفس بصورتى که . ا تصميم خود مى کنيماندوه خود ي
  .فارغ از همۀ اين ظهورات باشد غيرقابل ادراک است

در آنجا چه . رويم بنديم و در خود فرو مى يک لحظه چشم مى
ايم، يا  بينيم؟ يا تصويرى از شيئى است که ديده و به ياد سپرده مى



 است که به ايم، يا مهرى اى حاصل کرده غمى است که از واقعه
اى است که از دشمنى در دل داريم، يا  ورزيم، يا کينه دوستى مى

کنيم، يا  شوقى است که براى وصول به منظورى احساس مى
و اگر ... گيريم  تصميمى است که براى حرکت به مقصدى مى

يا بهتر . يکى از اين احوال يا نظايرشان نباشد در واقع هيچ نيست
 خود چيزى که بتوان نام آنرا ذات نفس ّبگوئيم با تأمل در باطن

پس اگر گوئيم هرکه نفس خود . انسان گذاشت نمى توان شناخت
است، منظور ما اين است که  را بشناسد خداى خود را شناخته

. شناختن ذات خدا مثل شناختن ذات نفس امکان ناپذير است
گونه که نفس خود را به صورتى که در يکى از شؤون ما جلوه  همان

ّى کند و قوۀ فاعلۀ آن به وساطت يکى از ارکان وجود ما صادر م
کنيم، معرفت خدا نيز از راه معرفت به يکى از  شود ادراک مى مى

وگر نه هر راهى را بسوى خدا بسته و هر . آيد مظاهر او حاصل مى
ّالسبيل مسدود و الطلب مردود. "اند اى را ميان او و ما گسسته رشته ّ "

ّ نامحرمى که مدعى روى آوردن به حريم ذات و و بر سينۀ هر
رجوع شود به . (اند ّفرارسيدن به تماشاگه راز باشد دست رد نهاده

قلم  از" ّمن عرف نفسه فقد عرف ربه"آياتى که در شرح حديث 
  )٣٥٣مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص .) (است اعلى نازل شده

  قرب و بعد 
نشأ آنهاست و جميع خدا چون خالق اشياء و مصدر و مبدأ و م

ّاى که از تجلى الهى به هريک از آنها  موجودات به سبب بهره
اند، لهذا محيط بر اشياء وعالم بدانها و  رسيده است هستى يافته

ّحتى نزديکتر  پس خدا به هرچيزى نزديک است و. شامل آنهاست
ّمنتهى خلق او گاه از اين تجلى در غفلت . از آن چيز به خود اوست



ّشود، يعنى از جانب حق همه نزديکى  د و گاه بدان آگاه مىمان مى
ّاست، اما خلق ممکن است به حق نزديک يا از او دور باشد ّ.  

  دوست نزديکتر از من به من است 
  )١٠(وين عجب بين که من از وى دورم 

ّو البته اين نزديکى و دورى را نسبت به تجلى خدا در جهان و  ّ
ّرسد بايد منظور داشت واال در بين   مىفيضى که از ظهور او به خلق

ذات واجب و عالم امکان فصل و وصل و قرب و بعد بهيچوجه 
  : قوله تعالى. ممکن نيست

ّمقدس است از اين مقامات ، و . ّحق بنفسه قرب و بعد ندارد"
ّنسبت او به کل على حدسواء بوده اين قرب و بعد از مظاهر ظاهر . ّ

ّقلب که محل ظهور ربان...  ّى و مقر تجلى رحمانى است بسا ّ ّ
ّدر حين غفلت از حق بعيد است . ّشود که از مجلى غافل است مى

ّو اسم بعيد بر او صادق، و در حين تذکر به حق نزديک است و  ّ
شود که  و ديگر مالحظه نما که بسا مى. اسم قريب بر او جارى

ّانسان از خود غافل است ولکن احاطۀ علميۀ حق الزال محيط ، و ّ
ّاشراق تجلى مجلى ظاهر و مشهود ّلذا البته او اقرب بوده و خواهد . ّ

بود، چه که او عالم و ناظر و محيط، و انسان غافل و از اسرار ما 
نمايد  و هر ذى بصرى بعين اليقين مشاهده مى.  خلق فيه محجوب

شود، و آن  که قرب و بعد بنسبتها الى المظاهر ذکر شده و مى
س از قرب و بعد و اذکار و اسماء و صفات بوده ّسلطان قدم مقد

ّبارى قرب به حق در اين مقام توجه به او بوده و بعد . خواهد بود و ّ
، ١٢ّ کتاب خطى شمارۀ ١٥١ _ ١٤٩صفحۀ ". (غفلت از او

 نسخۀ تايپ شدۀ مجموعۀ ٥٢ _ ٥١منقول در صفحۀ 
  )  آياتّمستخرجات آيات در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ استخراج



ّدر طى اين مقال سعى شد تا به استناد آيات الهيۀ نازله در آثار 
اهلل ذات خدا تنزيه شود وهرگونه انتسابى در بين عالم  حضرت بهاء

اينک بايد گفت که همين کوشش . ّحق و عالم خلق سلب گردد
ّکنيم و در طى آن به اضطرار بعضى  که در تنزيه و تقديس خدا مى

ّت را مثل واحد و بسيط و مطلق و مجرد به وى از اسماء و صفا
ّداريم، خود به اقتضاى شؤون بشرى و با توجه به فهم  منسوب مى

ّناقص و ادراک محدود ماست واال در بارۀ ذات خدا از آن حيث 
. که خود اوست هيچ نبايد گفت و در ساحت قدس او دم نبايد زد

د را به خود بپذيرد زيرا هر آنچه در الفاظ بگنجد و اين قالب محدو
در شأن او نيست، اگرچه اين الفاظ حاکى از تنزيه يا توحيد يا 

  :قوله تعالى. تجريد يا اطالق او باشد
ّلو ال الواجب عن قبول حکمک و المقروض من اتباع امرک "

ّلنزهتک عن توحيدى اياک و ذکرى نفسک الن ما لى و مبلغى  ّ ّ
ّحتى اکون ذاکرک الن ذکرى الذى رفع  ّ ّمنى هو کان بقدرى ال ّ

ّبقدرک و هو ذنب الذى ذوت من ذنب وجودى و خطيئة التى  ّّ
، ٥ّ، کتاب خطى شمارۀ ١٨٩ص ". (ّحققت من خطيئة کينونتى

ّبه نقل مجموعۀ تايپ شده از منتخبات آيات در بارۀ الوهيت، 
مفاد آيات کريمه به فارسى ) ٣٤تدوين لجنۀ استخراج آيات، ص 

بود که قبول حکم تو و پيروى از امر تو  نه آن مىاگر : چنين است
ّواجب است، ترا حتى از توحيد خود نيز منزه مى داشتم و هيچگونه  ّ

ّمرا چه حد آن است که زبان به ذکر تو . کردم ذکرى از تو نمى
گشايم، زيرا ذکرى که از زبان من برآيد سزاوار شأن تو نيست، بلکه 

که از گناه هستى من سر زده در حدود قدر من است، گناهى است 
چنانکه . (است و خطائى است که از خطاى وجود من مايه گرفته



ّقبال گفته شد، مقربين درگاه خدا نفس هستى خود را در قبال  ً
  .) دانند ذات بارى تعالى گناه مى

  :و قوله تعالى
اگر چه بر حسب ظاهر تنزيه الهى از شبه و مثل و نظير منتهى مقام "

 است چنانچه بين ناس هم اين مقام اعلى و ارفع عرفان انام
ّاست، ولکن اين امتياز هم نظر به قبول حق است و به ارادۀ او 

ّواال آن بحر قدم از جميع اين کلمات محدثه ... ّمحقق شده 
ّمقدس و ساحت اقدس از جميع اين بيانات منزه نظر بايد به . ّ

ّاصل امر الهى باشد نه به علو و دنو مراتب  ّعرفان لفظيه که بين بريه ّ ّ
  ). ٩٠ _ ٨٩مجموعۀ اقتدارات، ص " (ّمحقق شده

ّو حق اين است که الفاظى که حاکى از چنين اوصافى است، مثل 
گردد،  ّساير اسماء و صفات، به مظهر تجلى او و مطلع امر او باز مى

توان دريافت عرفانى است که در حدود  زيرا غايت آنچه از خدا مى
ّن به تجلى خدا در عالم و تعلق فيض او به مطلع امر طاقت انسا ّ

  . آيد آدم حاصل مى خود در بين بنى
  ّدر تجلى و مراتب آن 

تا آنجا که مطابق با اقتضاى مقام بود در تنزيه خدا به زبان اهل 
بهاء سخن گفته شد، و در تأييد آن به آيات نازله از قلم اعلى 

  . استشهاد رفت
ّا توجه بدين آثار و تفکردر معانى آنها کسى را رود که ب و گمان نمى ّ

اى در بارۀ اين مطلب باشد که اهل بهاء ذات خدا را متعالى  شبهه
حقيقت او را . شمارند ّدانند، وجود او را منزه از عالم و آدم مى مى

شناسند و  غيرقابل ادراک و ساحت او را غير قابل وصول مى
اين . پذيرند ّن خلق و حق نمىهيچگونه مشابهت و مناسبت را در بي



ّجمله را با استناد به صريح کالم الهى در کتب مقدسۀ خود و 
کنند، نه آنکه تأويالت اشخاص  مدلول ظواهر آنها تصديق مى

ّموجب استنباط اين معانى از آن الفاظ باشد تا امکان رد و انکار 
يا تشکيل و ترديد براى بعضى در مقابل بعضى ديگر حاصل آيد، 
زيرا که به حکم کتاب خود از تأويل آيات و تحريف آنها از معانى 

  . ّظاهريۀ الفاظ ممنوعند
  :قوله تعالى

ّان الذى يؤول ما نزل من سماء الوحى و يخرجه عن الظاهر انه " ّّ ّّ ّ
ّممن حرف کلمة ". اهلل العليا و کان من االخسرين فى کتاب مبين ّ

 و لوح آقا نجفى ١٠٨ _ ١٠٧ّکتاب اقدس، طبع اول هند، ص (
) ، به نقل از همان کتاب مستطاب٩٥ّالذئب، ص  معروف به ابن

اگر کسى آنچه : خالصۀ مفاد آيۀ کريمه به زبان فارسى چنين است
است تأويل کند و از ظاهر خود بدر  را که از آسمان وحى نازل شده

ّآورد، در زمرۀ کسانى است که کلمۀ الهيه را تحريف نمايد و در 
  . ب مبين از زيانکاران به شمار استکتا

  صدور خلق از خدا 
اينک جاى آن است که گفته شود که خدا از ازل تا ابد خالق بوده 

آنکه آفريدگارى او را مبدائى يا منتهائى در زمان  و خواهد بود، بى
چيز  همه). ١٣٦، ص "مز"مفاوضات عبدالبهاء، فقرۀ (باشد 

ّخالقيت او بدين معنى . يابد  مىمخلوق اوست و به ارادۀ او وجود
است که همۀ کائنات از او صدور يافته و در اين سير نزولى هرکدام 

از اينرو وجود هر چيزى فيضى است که . است ّدر حدى واقف شده
است، و اگر اين فيض منقطع شود وجود او به عدم  از مبدأ رسيده

تى در پس هر چيزى که هست، به همين سبب که هس. گردد باز مى



به عبارت ديگر هستى يافتن يعنى . اوست، نشانى از خدا دارد
تأکيد بايد کرد که خدا به صورت اشياء ظهور . بهره از خدا گرفتن

اين قول که طائفۀ . آيد نمى کند و يا خود به قالب آنها در نمى
کسانى که خدا را جسم و داراى اعضاى جسمانى (ّمجسمه 

منظور نوعى از ( وحدت وجود يا بعضى از اصحاب) دانند مى
ّگويند، واال   مى Pantheismeوحدت وجود است که فرنگيان بدان 

وحدت وجود با حفظ تنزيه و قول به ترتب و تشکيک ناصواب 
تفصيل (ّبدان قائلند با عقايد اهل بهاء منافات تام دارد ) نيست

کتاب "از " ند"و " نج"توان در دو مطلب متوالى  اين مطلب را مى
صريح کالم الهى در آيات نازله از قلم ). تالوت کرد" فاوضاتم

اعلى حاکى است که اهل بهاء عالم وجود را صادر از خدا 
وجود هر . شمارند نه اينکه خدا را ظاهر در اين عالم بيانگارند مى

شىء فيضى است که از وجود مطلق صادر شده و اين فيض به 
ّسبب حدى که به ارادۀ الهيه در هر م اى از مراتب سير نزولى به  رتبهّ

است به صورت يکى از انواع اشياء در آمده و اين  خود گرفته
. است اختالف حدود و تفاوت مراتب موجب کثرت اشياء شده

ّصدور اين فيض هرگز موجب تجزى مفيض مطلق و انحالل آن در 
چنين صدورى است که اهل . شود اشياء و حلول آن در اينها نمى

اند و همين عنوان در آثار قلم اعلى  ناميده" ّتجلى"يرباز عرفان از د
ّاست و بدين سبب حق آن دارد که به زبان حال بر  نيز اختيار شده

  .   آسمان بسايد بر افتخارى سر چنين از کلمات ببالد و ديگر
  ّفرق تجلى با ظهور و حلول 

ّخدا با اينکه مقدس از اشياء است در جميع آنها تجلى مى  .کند ّ
توان صدور  ّبراى اينکه فرق تجلى با ظهور و حلول روشن شود مى



فيض وجود را از مبدأ آن به تابش روشنائى خورشيد بر اشياء تمثيل 
اى که از اين  دارد و بهره چيز را روشن مى خورشيد همه. کرد

اى که نور شمس در  رسد، و يا خود جلوه روشنائى به زمين مى
در سنگ : دود وتفاوت مراتب استاشياء مى کند، به اختالف ح

ّاما صدور اين نور از خورشيد . و خاک کمتر و در آينۀ تابناک بيشتر
ّو تعلق آن به آينه بدين معنى نيست که خورشيد به ذات خود در 
ّآينه فرود آيد و عين وجود او از علو مقام خود تنزل جويد و در قالب 

  .آينه حلول نمايد
اى از فکر  سازد، بهره ّنجارى تخت مى: توان آورد مثال ديگرى مى

تراود، به  او يا علم او يا ذوق او يا بهتر بگوئيم از نفس او مى
ّصورتى مخصوص که مثال متناسب با مادۀ چوب باشد به اين  ً

ّماده تعلق مى ّگيرد، بر اثر تعلق اين فيض که از نفس نجار صادر  ّ ّ
تى تخت پس هس. آيد است چوبى به صورت تخت در مى شده

ّاى است که از نفس نجار  ّنشان از هستى نجار دارد و يا خود بهره
توان گفت که  ّاما در اين ميان هرگز نمى. است به چوب رسيده

ّنفس نجار يا فکر او يا علم او نقصان گرفته و بصورت اين تخت و 
اشياء ديگرى که ساختۀ اوست انحالل پذيرفته و يا ترک مقام 

. است ّنجار گفته و در اين مصنوعات حلول يافتهوجود  خويش را در
ّالبته اين تمثيالت تنها براى روشن داشتن منظور و نزديک ساختن 

رود، نه اينکه کاشف از حقيقت امر باشد، و  آن به اذهان به کار مى
شود  ًدر باره آنها نبايد بيش از آنچه معموال از تمثيل استفاده مى

 منظور اين است که جهان از و به هر صورت اصل. تأکيد کرد
  . خداست، نه اينکه جهان خدا باشد يا خدا در جهان آيد

  :قوله تعالى



ّحق مقدس است از کل" ّ آيات از اوست نه . ّدر کل آيات او ظاهر. ّ
. نقش عالم کتابى است اعظم. ّدر دفتر دنيا کل مذکور و مشهود. او

ل به نمايد آنچه را که سبب وصو هر صاحب بصرى ادراک مى
ّدر تجليات آفتاب مشاهده . صراط مستقيم و نبأ عظيم است

ّانوارش عالم را احاطه نموده، ولکن تجليات از او و ظهور : نمائيد
شود  آنچه در ارض مشاهده مى. اوست به نفس او نه نفس او

ّحاکى از قدرت و علم و فضل اوست و او مقدس از کل کلمات ". (ّ
        ). ١١٦ ّفردوسيه، مجموعۀ اشراقات، ص

  :و قوله تعالى
ّ◌بسيط الحقيقة کل االشياء و ليس بشىء من  ٰ◌ :اند حکماء گفته" ٰ

ّ◌ان انوار بسيط الحقيقة ترى فى   ٰ:و فى مقام آخر) ١١(ٰ◌  ٰ◌ االشياء ٰ
ابصار . ٰ◌ و اين به بصر باصر و نظر ناظر منوط است ٰ◌ ّکل االشياء

ّحديده در کل اشياء آيات احديه را مشاهده مينما يند، چه که ّ
ّجميع اشياء مظاهر اسماء الهيه بوده و هستند و حق لم يزل و  ّ
ّاليزال مقدس از صعود و نزول و حدود و اقتران و ارتباط بوده و 

لوح بسيط ". (خواهد بود و اشياء در امکنۀ حدود موجود و مشهود
  ). ١٠٦الحقيقة، مجموعۀ اقتدارات، ص 

  :و قوله تعالى
ّىء تجليات آيات بسيط الحقيقة مشهود و ّدر اين مقام کل ش"

ّمقصود حکيم اين نبوده که حق منحل به وجودات . هويدا ّ
ّتعالى تعالى من ان ينحل بشىء او يحد بحد او . نامتناهيه شده ّ ّ

ّلم يزل کان مقدسًا عن دونه و منزهًا عما . يقترن بما فى االبداع ّ ّ
ّکل فى قبضة  و صفاته فى واحدًا و ذاته فى واحدًا کان ّنشهد انه. سويه



الحقيقة،  بسيط لوح( ".العالمين على قدرته المهيمنة 
  ). ١٠٨ ص  اقتدرات، مجموعۀ

  ظهور اسماء و صفات 
ّبدين ترتيب ذات خدا که منزه از خلق است، و چنانکه گفتيم 
صفات او نيز در ذات او مضمر و يا خود عين ذات اوست، بى 

ّا تجزى و انحالل و انقسام پذيرد، مبدأ ّآنکه از علو تنزيه فرود آيد ي
اين فيض در سير نزولى خود در مراتب مختلف . گردد فيض مى
پذيرد، و از همين جا  ّشود و در حدود متفاوت تقرر مى قائم مى

جويد و اشياء کثير در عالم شهود که جملۀ  ّعالم کثرت تحقق مى
اند، پديد  مبدأ واحد در عالم غيب گرفته آنها فيض وجود را از

ّدر بيان مراتب صدور، على الخصوص راجع به صادر اول (آيد  مى
براى مراعات اجمال و براى احتراز از . توان گفت سخن بسيار مى

ًورود در مباحث فلسفى و مناقشات حکماء که فعال خارج از 
در همين عالم ). موضوع ماست، به همين اشارات اکتفاء شد

ّ مراتب تجلى و تفاوت در حدود کثرت است که، به سبب اختالف
صفت را با  فرق اسم و(جويد  ّوجود، اسماء و صفات تحقق مى

توان يافت و على العجاله احتياجى  يکديگر در کتب حکمت مى
اى از فيض وجود که از واحد  بر هر درجه). به اين تفصيالت نيست

ّمطلق صدور يافته، و از اينرو تعين خاص پذيرفته است، اسمى و  ّ
ّشود و جميع اشياء مظهر اسماء و صفات الهيه  فتى اطالق مىص
همين جاست که بايد گفت که اسماء و صفات فقط  از. گردد مى

ّدر عالم خلق معنى دارد، و در عالم حق که غيب مطلق است از 
  .اسم و رسم و نعت و صفت نشانى در ميان نيست



مى از اين نکته نيز گفتنى است که هر صفتى از صفات و هر اس
ّاسماء چون در حد خود حاکى از فيض وجودى است که از خدا 

است از لحاظ داللت بر اين فيض واحد با ساير اسماء  صادر شده
عبارت ديگر، جملۀ آنها حاکى  و صفات به يک معنى است، يا به

و اين همان است که در آثار مبارکه به (از حقيقت واحده است 
توان   با هريک از اين نامها مى).توحيد شهودى تعبير شده است

توان خداى  و از همۀ اين نامها مى. همۀ حقائق ديگر را ناميد
ايًا ما : "نام و نشان است، اراده کرد متعال را، که در ذات خود بى

  ). ١٢" (تدعو فله االسماء الحسنى
  :قوله تعالى

بدان که جميع . اى سائل، اسماء و صفات الهى را موهوم مدان"
ء که مابين ارض و سماء خلق شده مظاهر اسماء و مطالع اشيا

غايت اين است که . ّصفات حق تعالى شأنه بوده وخواهد بود
ًانسان نسبت به دون خود اعظم رتبة و اکبر مقامًا خلق شد و اگر در 
ّسماء ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ارتقاء نمائى در خلق 

مائدۀ ". (فتور نبينىرحمانى و مطالع صنع سبحانى تفاوت و 
  ) ١٤٥، ص ٢آسمانى، ج 
  :و قوله تعالى

ّيک مقام از مقامات توصيف حق آن است که چون در کل شىء " ّ
فرمايد، لذا به ادنى آيۀ ظاهره در  ّآثار تجليات خود مشاهده مى

ّارض کل اسماء و صفات راجع شده و خواهد شد، چه که مقصود 
ّشود راجع است به آن تجلى ربانيه  خطاب مى او به که حسنى اسماء از ّ

  ).٢٩٤کتاب بديع، ص ". (ّکه من غير جهت در او تجلى فرموده



از آثار حضرت عبدالبهاء در تبيين اين آيات و نظائر آنها به نقل 
  . شود چند قسمت اکتفاء مى

  :فرمايد از جمله مى
ما : ّالسالم الحدوث عاجز عن ادراک القديم، کما قال عليه"

ّق معرفتک و لکن من حيث الوجود و الشؤون يحتاج عرفناک ح
ّالفيض من حضرة الوجوب، و على ذلک ان الغيب المنيع 
ّالمنقطع الوجدانى تجلى على حقائق االشياء من حيث االسماء و 
ّالصفات و ما من شىء اال و له نصيب من ذلک الفيض االلهى  ّ

ّالتجلى الرحمانى، و و خطابات ( ".ّيسبح بحمده ّاال من شىء ان ّ
  ).٦، ص ١عبدالبهاء، ج 
  :و در مقام ديگر

ّحقيقت الوهيت مقدس از اين است " ّيعنى از اينکه به تصور (ّ
ّلکن چون کائنات محتاج به فيض وجودند، البد ) انسان در آيد

ّبايد از حضرت الوهيت فيضى صادر شود که سبب وجود 
و صفات ّلذا حقيقت الوهيت به فيوضات اسماء . موجودات گردد

اشراق بر کائنات نموده و آن فيض الهى شامل جميع ممکنات 
است، مثل اينکه شعاع آفتاب فائض بر جميع اشياء ارض است، 

ّجميع کائنات ارضيه . شود جميع اشياء به فيض آفتاب نمودار مى
، ص ١خطابات عبدالبهاء، ج ". (شوند مى تربيت به حرکت آفتاب

٥٩ _ ٥٨(  
  :و در مقام ديگر

ّيقت الوهيت، شمس حقيقت، تجلى بر آفاق نموده و به حق" ّ
". اى هر شىء را از اين فيض بهره. جميع اشياء پرتوى انداخته

  ). ٢٧، ص ١خطابات عبدالبهاء، ج (



  :و در مقامى ديگر
ّال تدرکه االبصار وهو يدرک االبصار و هو اللطيف الخبير ولکن "

سمائه و صفاته فى اذا نظرت الى حقائق االشياء و سطوع انوار ا
ّحيز الوجود بشهود ال ينکره اال کل جهول و عنود، حيث ترى ان  ّ ّ ّ
ّالکون منشور ناطق باسراره المکنونة المصونة فى اللوح المحفوظ 
ّو ما من ذرة من الذرات او کائنة من الکائنات اال ناطقة بذکره و  ّ ٍ ّ

ّحاکية باسمائه و صفاته منبئة عن عز کبريائه مدلة الى ّ ّ وحدانية و ً
ّرحمانية و ال ينکر هذا کل من له سمع او بصر او عقل سليم، و اذا  ّ
ّنظرت الى الکائنات باسرها حتى الذرات ترى ان اشعة الشمس  ّّ ّ ّ
الحقيقة ساطعة عليها ظاهرة فيها تحکى عن انوارها و اسرارها و 

) ٩٠ _ ٨٩، ص ٢مکاتيب عبدالبهاء، ج ". (سطوع شعاعها
اگر چه به حکم : ان مبارک به فارسى چنين استخالصۀ مفاد بي

توان ديد، و اوست که  خداى تعالى را به ديدگان نمى" قرآن"آيۀ 
بيند، وليکن چون به حقايق اشياء بنگرى تابش انوار  ديدگان را مى

اسماء و صفات را در جهان هستى آشکارا باز يابى، و اين بينش 
تواند کرد تا آنجا که  جوى انکار نمى را جز مردم نادان ستيزه

بينى که جهان منشورى است که از راز ناپيداى او در لوح  مى
ّاى از ذرات هستى نيست جز اينکه  ّذره. گويد محفوظ سخن مى

ّبه ذکر او ناطق باشد، از اسماء و صفات او حکايت کند، از عزت 
اين امر . کبرياى او خبر دهد و بر يگانگى و مهربانى او داللت نمايد

اى دارد، انکار  ا کسى که بينا و شنواست و از عقل سليم بهرهر
ّچون در جميع کائنات نظر کنى، حتى کوچکترين . تواند کرد نمى

ّذرات عالم را باز بينى، اشعۀ خورشيد حقيقت در آنها ساطع و  ّ
  . ظاهر است و از انوار و اسرار اين خورشيد حکايتها دارد



ّتجلى عام  ّ  
اى از وجود  ين سبب که موجودند، يعنى بهرههمۀ کائنات به هم

ّاست، مظهر تجلى  دارند، و اين فيض از مبدأ وجود بدانها رسيده
و از اين لحاظ فرقى در بين کائنات جز بعنوان . خدا محسوبند

ّتفاوت در حدود وجود، يا اختالف در مراتب تجلى، نمى توان 
م، و بعضى ديگر داني اگر بعضى از اشياء را عزيز و جليل مى. نهاد

ناميم، و  شماريم، يا برخى از امور را خير مى را حقير و ذليل مى
کدام از اين عناوين، نبايد  ّاى ديگر را شر مى خوانيم، هيچ پاره

مانع از اين باشد که همۀ آنها را مستفيض از فيض الهى يا خود 
ّمطلع تجلى عام بشناسيم، چون اقتضاى توحيد اين است که براى  ّ

چ شىء قائل به مبدائى جز ذات خدا نباشيم، و به همين سبب، هي
قدر و  اى از هستى دارد، ناچيز و ناروا و بى هيچ امرى را که بهره

ّبها نشماريم، و قبح و شر و ظلمت را امرى عدمى بنگاريم و  بى
ليس فى : "صدق اين کالم شريف را به جان و دل پذيرا شويم که

ايجازى که موجب  به را مطلب ّحق( )١٣( ".کان ّاالمکان احسن مما
 ١٩٨صفحۀ " عد"مطلب  اعجاز است در

  ).توان يافت مى عبدالبهاء مفاوضات از
  : قوله تعالى

ّآنچه در آسمانها و زمين است محال بروز صفات و اسماى الهى "
ّچنانچه در هر ذره آثار تجلى آن شمس حقيقى ظاهر و . هستند ّ

ّآن تجلى در عالم ملکى هيچ شىء هويداست که گويا بدون ظهور 
چه آفتابهاى . ّبه خلعت هستى مفتخر نيايد و به وجود مشرف نشود

ّمعارف که در ذره مستور شده و چه بحرهاى حکمت که در قطره 
  ). ٧٥کتاب ايقان، ص ". (پنهان گشته



  :و قوله تعالى
ّهمۀ اشياء محل و مظهر تجلى آن سلطان حقيقى هستند و آثار " ّ

ّشمس مجلى در مراياى موجودات موجود و الئح است، اشراق 
نمايد  بلکه اگر انسان را بصر معنوى الهى مفتوح شود مالحظه مى

ّظهور تجلى پادشاه حقيقى موجود نه، چنانچه  که هيچ شىء بى
نمائيد که حاکيند از ظهور  همۀ ممکنات و مخلوقات را مالحظه مى

  ) ١١٨کتاب ايقان، ". (و بروز آن نور معنوى
  :و قوله تعالى

منتهايش که جميع آفرينش  چه قدر محيط است بدايع فضل بى"
اى در ملک مشهود نه مگر آنکه  ّرا احاطه نموده بر مقامى که ذره

ّحاکى است از ظهورات عز احديت او و ناطق است به ثناى نفس  ّ
مجموعۀ الواح چاپ ". (ّاو و مدل است بر انوار شمس وحدت او

  )٣٠٩  _٣٠٨مصر، ص 
  : و قوله تعالى

ّکل اشياء مکمن اسماء الهيه و" ّمخزن اسرار صنعيه بوده و هستند و  ّ
فرمايد آنچه را اراده فرمايد و اخذ  در هر کورى از هر شىء ظاهر مى

  ) ٣٤، ص ٢مائدۀ آسمانى، ج ". (نمايد آنچه را بخواهد مى
  : و قوله تعالى

اهد بود لو انتم فى اهلل بوده و خو ّدر مقامى کل اشياء آيات"
ّاهلل فى نفس الخلق تنظرون و کم من آية فى السموات و  آيات ٍ

ّاالرض يمرون عليها و هم عنها معرضون و آيات الهى در کل شىء  ّ
  ). ٧٢کتاب بديع، ص ". (مشهود و موجود

  :و قوله تعالى



ّاهلل است چه از اعلى علو و  در هر شىء از اشياء که منسوب الى"
ّدنو، و اين علو و دنو نظر به خلق ذکر مىچه از ادنى  ّ شود، بر  ّ

ّجميع کل اسماء و کل اوصاف اطالق شده و مى شود مادامى که  ّ
ّدر ظل حق مستقر واال حکم وجود بر آنها نمى ّّ شود تا چه رسد به  ّ

  )٧٨کتاب بديع، ص ". (مراتب عاليه



  معرفت خدا و رؤيت او در خلق 
 به همين نام، از همين طريق و به در همين مورد، از همين لحاظ،
توان شناخت،  اگر چه شناخت  همين دليل است که خدا را مى

پذيرد وليکن  خدا، چنانکه خود اوست، در عالم غيب امکان نمى
شناخت او از آن حيث که اشياء از او صدور يافته و او با همين 

ز آن اگرچه خدا را ا. ّاست ميسر ميگردد ّصدور در اشياء تجلى کرده
حيث که ذات است نه اسمائى نه صفاتى است وليکن هر شىء 
ّبه همان سبب که وجود دارد، و وجود از لحاظ خاصى و به معنى 
ّمحدودى و به صورت معينى است، حاکى از يکى از صفات خدا 

خدا غيب منيع اليدرک . و يا خود يکى از اسماء حسنى است
شناخت، چه اگر توان  است، و چنانکه گفته شد غيب را نمى

کتاب بديع، ص ) توان نهاد شناخته شود ديگر نام غيب بر او نم
توان به معرفت خلق  ولى خلق در عالم شهود است، پس مى) ٢٤

  .نائل شد
اين وجود از . ّاما خلق چيست؟ چيزى است که وجود دارد

پس شناختن شيئى که . کجاست؟ فيضى است که از خداست
بردن به فيضى است که از خدا صدور يافته وجود دارد به منزلۀ راه 

و در همين . يا خود به مثابۀ شناختن غيب درهيکل ظهور است
جاست که بايد نشان از خدا جست و نام او را يافت، نه در خود او 

توان نسبتى در  از همين راه است که مى. که بى نام و نشان است
اهلل  ا معرفةبين علم خود و وجود خدا برقرار داشت و نام آن ر

ّگذاشت، واال ذات حق بدين سبب که مطلق است از هرگونه  ّ
ّنسبتى مبراست و از همين رو ادعاى معرفت او خطاست سخن . ّ

کوتاه کنيم، خدا را جز در آنچه مخلوق او و مشهود ماست، يعنى 



گاه شهود رخ  خانۀ غيب صادر شده و در جلوه از خلوت
ديث قدسى شريف نيز حاکى و ح. توان شناخت است، نمى گشوده

از اين معنى است که خدا اگر نمى خواست خلق را بيافريند گنج 
کنت کنزًا مخفيًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق : "بود ناپيدا مى

  ".لکى اعرف
توان يافت، در هر چيزى  جا مى از همين روست که خدا را در همه

ين معنى است به هم. توان رسيد توان ديد، از هر راهى بدو مى مى
توان گفت که هر شىء به زبان دل به حمد خدا گوياست و  که مى

اين سخن شيوا را در ذکر پروردگار يکتا از سراسر جهان به زبان جان 
  .مى توان شنيد

  :قوله تعالى
هر کدام به . ّجميع اشياء حاکى از اسماء و صفات الهيه هستند"

ّهيه به قسمى که ّقدر استعداد خود مدل و مشعرند بر معرفت ال
ّاست ظهورات صفاتيه و اسمائيه غيب و شهود را احاطه کرده اين . ّ
ّ◌أيکون لغيرک من الظهور ما ليس لک حتى   ٰ:فرمايد است که مى ّ ٰ

ٰ◌ و باز سلطان بقاء  ٰ!يکون هو مظهر لک؟ عميت عين ال تراک
ّ◌ما رأيت شيئًا اال و قد رأيت اهلل فيه او قبله او بعد  ٰ:فرمايد مى ٰ◌  ٰ...ه ٰ

ٰ◌نورًا اشرق من صبح االزل فيلوح على هياکل   ٰ:و در روايت کميل
ٰالتوحيد آثاره   ). ٧٧ _ ٧٦کتاب ايقان، ص ". (ٰ◌ ٰ◌ ّ
  :و قوله تعالى

فرمائيد که در همۀ اشياء مفتوح  ابواب رضوان الهى را مشاهده مى"
مداين معرفت و حکمت و دخول  گشته براى ورود طالبين در

اى عروس معانى  و در هر حديقه. ائق علم و قدرتواصلين در حد
هاى کلمات در نهايت تزيين و تلطيف  مالحظه آيد که در غرفه



ّجالسند و اکثر آيات فرقانى بر اين مطلب روحانى مدل و مشعر 
ّ◌و ان من شىء اال يسبح بحمده ٰ◌ : است ّ ٰ◌ شاهديست ناطق  ٰ◌ ٰ

ّ◌کل شىء احصيناه و ٰ کتاب ". (قٰ◌ گواهى است صاد ٰ◌ کتابًا ٰ
  ). ١٠٩ايقان، ص 
  :و قوله تعالى

ّاز علو جود بحت و سمو کرم صرف در کل شىء مما يشهد و يرى " ّ ّّ
آيۀ عرفان خود را وديعه گذارده تا هيچ شىء از عرفان حضرتش 
على مقداره و مراتبه محروم نماند، و آن آيه مرآت جمال اوست در 

 مرآت ارفع امنع آفرينش و هرقدر سعى و مجاهده در تلطيف اين
شود ظهورات اسماء و صفات و شؤونات علم و آيات در آن مرآت 
ّمنطبع و مرتسم گردد، على مقام يشهد کل شىء فى مقامه و يعرف 
ّکل شىء حده و مقداره و يسمع عن کل شىء على انه ال اله اال  ّ ّ ّّ

 _ ٣٤٦لوح توحيد بديع، مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص ". (هو
  : تعالىو قوله )  ٣٤٧

ّاگر به مدارج توکل و انقطاع به معارج عز امتناع عروج نمائى و " ّ
مقصود مبارک از اين بيان (بصر معنوى بگشائى اين بيان را 

ّ◌من عرف نفسه فقد عرف ربه حديث شريف ٰ از تقييد ) ٰ◌ است ٰ◌ ٰ
ّ◌من عرف شيئًا فقد عرف ربه ّنفس آزاد و مجرد بينى و ٰ ٰ◌ به  ٰ◌ ٰ

ّحمامۀ قدس ربانى بشنوى، چه که در جميع گوش هوش از سروش 
ّاشياء آيۀ تجلى عز صمدانيه و بوارق ظهور شمس فردانيه موجود و  ّ ّ ّ
مشهود است، و اين مخصوص به نفسى نبوده و نخواهد بود، و 

لوح توحيد بديع، مجموعۀ ". (ّهذا حق ال ريب فيه ان انتم تعرفون
  ) ٣٥٣الواح چاپ مصر، ص 

  :و قوله تعالى



ّيشهد الکل فى نفسه فى مقام تجلى ربه بانه ال اله اال هو و ل" ّّ ّ ّ
ّليصل الکل بذلک الى ذروة الحقائق حتى ال يشاهد احد شيئًا اال  ّّ

  )٩٣ _ ٩٢، ص ٣اعلى، ج  قلم هفت وادى، آثار( "اهلل فيه و قد يرى
  :و قوله تعالى

ّالنه ال يشهد شيئًا و اال قد يرى"  ما احاطت اهلل فيه و يشهد نوره فى ّ
جواهر االسرار، آثار قلم اعلى، " (ّانوار الظهور على طور الممکنات

: خالصۀ مفاد آيۀ کريمه به زبان فارسى چنين است) ٦٩، ص ٣ج 
بيند مگر اينکه خدا را در آن بنگرد و نور  زيرا که سالک چيزى نمى

خدا را در هر آنچه از ظهور خدا بر ظهور عالم امکان احاطه 
  .ت، مشهود او شوداس يافته

  :و قوله تعالى
ّکل اشياء ذکراهلل فى العالمين بوده و خواهد بود، چه که کل اشياء " ّ

اهلل بوده و اسم او تعالى شأنه ذکر او بوده بين عباد و  بکينونتها اسم
مائدۀ آسمانى، ج ". (لم يزل چنين بوده و اليزال چنين خواهد بود

  ) ٦٢، ص ٧
  :و قوله تعالى

ّ◌اننى انا اهلل ال اله اال  ّاء از آنچه منسوب به حقند به نداء ّٰکل اشي" ّ ٰ
ٰ◌ ناطق، و اين بسى واضح است که اين کلمه و اين رتبه از  ٰ◌ انا

ّنفس آن شىء نبوده بلکه نظر به آن است که در ظل حق ساکن  ّ
ّگشته و از حق محسوب شده، و بعد از قطع آن نسبت همان شىء 

  ). ٧٥کتاب بديع، ص ". (کورّاز اهل سجين عنداهلل مذ
و اينک بيانى از حضرت عبدالبهاء در تبيين آيات کريمۀ آثار قلم 

ّاند که حد ادراک  اعلى که در ضمن آن تصريح بدين معنى فرموده
ّانسان نسبت به عالم حق تأمل او در عالم خلق است، باالخص  ّ ّ



 ّدر مخلوقاتى که اشرف درجۀ فيض الهى در وجود آنها متجلى
  : است

ّفيوضات حقيقت رحمانيت شامل جميع کائنات است و انسان "
ّبايد در فيوضات الهيه که منجمله روح است تفکر و تعمق نمايد نه  ّّ

اين انتهاى ادراکات عالم انسانى است . ّدر حقيقت الوهيت
اين اوصاف و کماالتى که از براى . چنانچه از پيش گذشت

از وجود و شهود کائنات اقتباس شمريم اين را  ّحقيقت الوهيت مى
اين که . ايم ّايم نه اين که به حقيقت و کماالت الهيه پى برده کرده
ُگوئيم حقيقت الوهيت مدرک و مختار است نه مى اين است که  ّ

ايم، بلکه اين را از  ّاراده و اختيار الوهيت  را کشف نموده
باس است اقت ّفيوضات الوهيت که در حقايق اشياء جلوه نموده

  ). ٤٨٩، ص ٣مکاتيب عبدالبهاء، ج ". (ايم نموده
  ّتفاوت مراتب تجلى 

. ّدر طى کالم اشاره شد که اشياء در مراتب مختلف از وجود واقعند
از . ّحدود فيض الهى که در آنها متجلى است غير از يکديگر است

جا درجات قرب و بعدشان نسبت به مبدأ فيض با هم تفاوت  همين
ّوجه به معنى حقيقى قرب و بعد و قبول اين معنى با براى ت. (دارد

وجود تنزيه خدا از مکان و زمان و نسبت و جهت، رجوع شود به 
  ) در همين کتاب١٠٠صفحۀ 

به همين سبب هرکدام از آنها از لحاظ برخوردارى از کمال نسبى 
در رتبۀ مخصوصى است، و يا خود نسبت به کمال مطلق که عالم 

پس حکايت هر شىء از وجود . ر يا دورتر استّحق است نزديکت
يعنى اشيائى که درجۀ باالترى از . خدا به تفاوت مراتب است

کمال را حائزند، و به عبارت ديگر، جلوۀ وجود يا فيض الهى در 



از . شوند آنان شديدتر است، بيشتر ما را به وجود خدا رهنمون مى
عنى خدا را در آنها بهتر توان رسيد و به يک م آنها به خدا آسانتر مى

چنانکه بر وجه مثال، خورشيد در سنگ و آب و . توان يافت مى
آئينه مى تابد ولى جلوۀ آن درهرکدام از آنها به تفاوت مراتب 

به همين سبب اگر خورشيد را نتوان ديد، از شعاعى که در . است
کند به شناخت  افکند بهتر از تابشى که بر سنگ خارا مى آئينه مى

  : يا بر طبق تبيين حضرت عبدالبهاء. توان رسيد و مىا
مواهب او . ّحقيقت الوهيت افاضۀ وجود بر جميع کائنات فرموده"

در عالم انسانى ظاهر، انوار او در عالم وجود مانند انوار آفتاب 
کنيد انوار و حرارتش بر جميع  منتشر، چون آفتاب را مالحظه مى

نورش . ّشمس حقيقت بر کل تابيدهطور انوار  همين. اشياء تابيده
يکى است، حرارتش يکى است، فيضش يکى است و بر جميع 

ّولکن مراتب کائنات متعدد است، استعدادشان . کائنات تابيده
هريک به قدر استعداد خويش از آفتاب استفاضه . متفاوت است

دارد، حيوان پرتوى از آفتاب دارد، و به حرارت آفتاب تربيت 
خطابات " (کى است، فيضش يکى استشده، آفتاب ي

  )١٣١، ص ٢عبدالبهاء، ج 
  :و همچنين

. ّفانظر الى االشجار و الى االثمار و الى االزهار حتى االحجار" ... 
ّاما ترى انوارالشمس ساطعة عليها و ظاهرة فيها و منبئة عنها؟ ولکن 
ّاذا اعطفت النظر و حولت البصر الى مرآة صافية نورانية و مجالى  ّّ
ّلطيفة ربانية، ترى ان الشمس ظاهرة فيها بشعاعها و حرارتها و  ّ ّّ
ّقرصها و ضوئها ولکن االشياء انما لها نصيب من نورها و تدل  ّ ّ

خالصۀ مفاد بيان ) ٤٨٩، ص ٣مکاتيب عبدالبهاء، ج ". (عليها



در درختان و ميوه ها و : مبارک را به فارسى شايد چنين بتوان آورد
بينى که روشنائى خورشيد بر اين اشياء  ، آيا نمىگلها و سنگها بنگر

آيد و ما را از هستى خورشيد آگاه  تابد، در آنها ظاهر مى مى
سازد؟ وليکن اگر نظر را از آنها بر گردانى و در آئينۀ روشن  مى

تنها پرتو خورشيد و گرمى و روشنائى او، بلکه  بينى که نه بنگرى، مى
شود وحال آنکه به هرکدام از ديگر  قرص او نيز در اينجا ظاهر مى

رسيد و همين بهره بود که بر هستى او  اى از خورشيد مى چيزها بهره
    . کرد داللت مى

  انسان اشرف کائنات است 
در اين سلسلۀ مراتب آنچه مرتبۀ بيشترى از کمال را حائز است 

توان داشت، زيرا که  ّدر اين امر شکى نمى. وجود انسانى است
اى از وجود او مثل  مع جميع مراتب وجود است، جنبهانسان جا

ّهمۀ جمادات جسمانيت دارد، يعنى ممتد در مکان و مستمر در  ّّ
زمان است، وزن و جرم و شکل و بعد و مقاومت و رنگ و بو و 

جنبۀ . طعم و حرارت و حرکت و خواص ديگرى از اين قبيل دارد
ّ است، تغذى و ديگر از وجود او مثل نباتات مظهر آثار حيات

ّتنفس و نمو و توليد مثل و والدت وممات دارد جنبۀ ديگر از . ّ
ّوجود او مثل حيوانات منشأ ادراک حسى و هوش عملى و حرکت 

به معنى مخصوص و محدود که با اضطرار طبيعى (ارادى است 
ّهمراه است نه با اختيار عقلى، و البته ورود در اين تفصيالت 

  . )خارج از موضوع ماست
عالوه بر همۀ اين احوال و اوصاف داراى جنبۀ خاص، انسانى 

کند و به کشف  ّادراک کليات مى: است که اشياء ديگر فاقد آنند
سازد، فکر و  ّرسد، طبيعت را مسخر خود مى مجهول از معلوم مى



ّشعور و عقل دارد، داراى قوۀ ناطقه است، يعنى قادر به تعبير 
.  و جمل و ترکيب و تحليل آنهاستمفاهيم عقلى بصورت کلمات

از . کند برخوردار از وجدان اخالقى است، احساس اختيار مى
. شمارد همين رو خويشتن را مسؤول اعمال و افعال و اقوال خود مى
سازد و  به گذشت زمان شعور دارد، گذشته را در حال زنده مى

ا به خود ر. اعتقاد و ايمان دارد. دهد حال را به آينده پيوند مى
بيند، نتايج مساعى  تجديد و تغيير و تکميل و تهذيب خود توانا مى

او در تبديل و يا تکميل حيات خويش از راه تربيت به اخالف 
ّذوق او منشأ حب جمال و مولد صنايع ظريفه . شود منتقل مى

ّعقل او مبدأ حب حقيقت و مسبب علوم و فنون است. است ّ .
ّوجدان او مصدر حب خير و محرک ايمان او .  اعمال حسنه استّ

و براى اينکه جملۀ . ّمتوجه به کمال متعال در ماوراء طبيعت است
گوئيم که نفس  اين مزايا و سجايا را به تعبير واحدى بيان کنيم مى

ّالبته ممکن است کسانى، مثل ماديين . ناطقه يا روح انسانى دارد ّ
 فطرى انسان است و طبيعيين، با تعبير اخير که مستلزم قبول امتياز

ًموافق نباشند، و مثال بگويند اين صفات جملگى ادامۀ احوال 
ايست که تا کنون از  جمادى و نباتى و حيوانى است و يا خود نتيجه

ما را در اين  است، وليکن ّسير تکامل ضرورى مادى حاصل شده
ًمورد بحثى با آنان نيست، زيرا که اوال روى سخن ما با اهل ايمان  ّ

ّدينين به اديان براى توضيح معنى توحيد در نظر اهل بهاء و و مت
ثانيًا به هر . تشريح معتقدات آنان در بارۀ جمال اقدس ابهى است

توانند بود که در موقعى  ّصورت ماديون نيز منکر اين حقيقت نمى
که ما قرار داريم انسان اکمل موجودات و اشرف کائنات است ولو 

ّله از سير تطورى تدريجى حيات حيوانى اين کمال را نتيجۀ حاص



و اينک شواهدى از آثار قلم اعلى در اثبات اينکه انسان . بينگارند
عاليترين درجات کمال را دارد و فيض وجودى که بدو رسيده در 

  :ّاشد مراتب آن است
  :قوله تعالى

ّبعد از خلق ممکنات و ايجاد موجودات به تجلى اسم يا مختار "
ّن امم و خاليق براى معرفت و محبت خود که علت انسان را از بي ّ

غائى و سبب خلقت کائنات بود اختيار نمود، چنانچه در حديث 
ٰ◌لقد خلقنا  و به خلعت مکرمت ٰ. قدسى مشهود و مذکور است
اهلل  ٰ◌فتبارک ٰ◌ و به رداء موهبت ٰ ٰ◌ ّاالنسان فى احسن التقويم

وح جواهر توحيد، ل". (ٰ◌ مفتخر و سرافراز نمود ٰ◌ احسن الخالقين
  ).٣٣٩مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص 

  :و قوله تعالى
ّو انسان که اشرف و اکمل مخلوقات است اشد داللة و اعظم "

  )٧٧کتاب ايقان، ص ". (حکاية است از سائر معلومات
  :و مطابق تبيين حضرت عبدالبهاء

ّاى اما حقيقت انسانيه که جامع  هر شىء را از اين فيض بهره" ّ
ً جمادى و نباتى و حيوانى است و فضال عن ذلک حائز کماالت

لهذا محيط بر . کماالت انسانى است، اشرف مخلوقات است
خطابات ". (على الخصوص فرد کامل آن... جميع ممکنات است 

  )٢٨ _ ٢٧، ص ١عبدالبهاء ج 
  : و همچنين

ّو اماالنسان فهو جامع للکمال االمکانى و هوالجسم الجمادى و "
ًنباتى و الحس الحيوانى و فضال عن ذلک حائز لکمال ّاللطف ال ّ ّ

ّفال شک انه اشرف الکائنات و له قوة محيطة . الفيض االلهى ّ ّ



ّبحقائق الممکنات کاشفة السرارها و آخذة بنواصى خواصها و 
ّاالسرار المکنونة فى مکامنها و تخرجها من حيز الغيب الى حيز  ّ

  )٦، ص ١ج  عبدالبهاء، خطابات.( "للعقول واالفهام تعرضها و ّالشهود
  :و همچنين 

شبهه نيست که انسان نصيبش از فيض الهى بيشتر است، زيرا "
ممتاز از جميع کائنات است، جماد وجود جمادى دارد، لکن 

و نبات وجود نباتى دارد، لکن داراى قواى . کمال نباتى ندارد
ّحيوان قوۀ حساسه د. ّحساسه نيست، کمال حيوانى ندارد ارد، ّ

ّلکن قوۀ عاقله ندارد، ولى انسان جامع جميع کماالت است، 
ّجامع قوۀ جماد و قوۀ نبات و قوۀ حيوان و فضال على ذلک قوۀ  ّ ّ ًّ

لهذا انسان ممتاز از جميع کائنات است، چون ممتاز . عاقله دارد
". است، از فيض شمس حقيقت بهره و نصيبش بيشتر است

انسان مظهر اسماء و صفات ) ٥٩، ص ١خطابات عبدالبهاء ج (
  . است

همين سبب که انسان اشرف کائنات است و بر ساير خاليق امتياز  به
ّدارد، نصيب او از فيض وجود، يا تجلى خدا در عالم خلق، بيش 

اگر جميع خلق، چنانکه گفته شد، هرکدام از . از ساير اشياء است
ّت حق در ّلحاظى و به وجهى مظهر تجلى اسماء و صفات و کماال

حدود مختلف و مراتب متفاوت باشد، انسان به همان سبب که 
ّحائز مراتب جملۀ موجودات است، جامع کل اسماء و صفات و 

  .مظهر جميع کماالت تواند بود
  : قوله تعالى

ّکينونت و حقيقت هر شىء را به اسمى از اسماء تجلى نمود و به "
ّکه مظهر کل اسماء و صفتى از صفات اشراق فرمود، مگر انسان را 



 صفات و مرآت کينونت خود قرار فرمود و به اين فضل عظيم و

لوح جواهر توحيد، ". (مرحمت قديم خود اختصاص نمود
  )٣٣٩مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص 

  :و قوله تعالى
ّخاصه انسان که از بين موجودات به اين خلع تخصيص يافته و به "

ع صفات و اسماى الهى از اين شرافت ممتاز گشته، چنانچه جمي
ّمظاهر انسانى به نحو اکمل و اشرف ظاهر وهويداست و کل اين 

ٰ◌االنسان  اين است که فرموده ٰ. اسماء و صفات راجع به اوست
ّسرى و انا سره ّ◌ و آيات متواتره که مدل و مشعر بر اين مطلب  ٰ◌ ّ ٰ

ّرقيق لطيف است در جميع کتب سماويه و صحف الهيه مسطور و 
ٓ◌سنريهم آياتنا فى االفاق و فى   ٰ:فرمايد مى چنانکه.  استمذکور ٰ
ٰ◌و فى انفسکم ا فال   ٰ:فرمايد ٰ◌ و در مقام ديگر مى ٰ◌ انفسهم

ّ◌و ال تکونو کالذين نسوا   ٰ:فرمايد ٰ◌ و در مقام ديگر مى ٰ◌ تبصرون؟ ٰ
ٰ◌ چنانچه سلطان بقاء روح من فى سرادق  ٰ◌ .اهلل فانساهم انفسهم
کتاب ". (ٰ◌ ٰ◌ ّربه عرف فقد نفسه عرف ٰ◌من  ٰ:ايدفرم العماء فداء مى

  ) ٧٦ايقان، ص 
  :و مطابق تبيين حضرت عبدالبهاء 

ّجميع کائنات آيات باهرات حق هستند، مانند اين کائنات "
ّارضيه که شعاع آفتاب بر کل تابنده ولى بر دشت و کوهسار و  ّ

افته و اشجار و اثمار همين پرتوى افتاده که نمودار گشته و پرورش ي
ّبه نتيجۀ وجود خويش رسيده، اما انسان کامل به منزلۀ مرآت 
صافيه است، آفتاب حقيقت به جميع صفات و کماالت در آن 

  ) ٨٢ص " کز"مفاوضات عبدالبهاء فقرۀ ". (ظاهر و آشکار گرديده
  : و همچنين



انسان را به صورت خود خلق  ٰ◌  ٰ:فرمايد خداوند در تورات مى"
ٰ◌االب فى االبن و االبن   ٰ:فرمايد در انجيل جليل مىٰ◌ و  ٰ◌ نموديم

ّ◌ و حضرت محمد مى ٰ◌ فى االب ّفرمايد که خدا فرموده انسان سر  ٰ
ٰ◌فؤادک   ٰ:فرمايد اهلل مى حضرت بهاء. ّمن است و من سر انسان

ّمنزلى طهره لنزولى و قلبک منظرى قدسه لظهورى ٰ◌ اين کلمات  ٰ◌ ّ
". سان به صورت ومثال الهى استجميعًا داللت بر اين دارد که ان

  ). ٥٧ _ ٥٦، ص "خطابات عبدالبهاء، ج (
ّاين بدين معنى است که با وجود تصديق علو شأن خدا و تقديس 
او از اداراک ماسوى و تنزيه او از هبوط و حلول و نزول در اشياء 
ّقلب آدمى را مظهر تجلى خدا ناميده و عرشى براى استواى او 

اند که  از انسان خواسته. اند اى استقرار او شمردهّخوانده و مقرى بر
ّاين مقر مقدس را تطهير و تلطيف و تنظيف کند و از خس و  ّ

پرتوى از نور خدا بر آن بتابد و اين  خاشاک نفس و هوى بپيرايد تا
توان  در اينجاست که مى. گاه شاهد ازل باشد آئينۀ پاک جلوه

د و با نگاهى به نفس بين گفت که آدمى خدا را در خويشتن مى
  . يابد ّخود جمال حق را در آن باز مى

  :قوله تعالى
ّيا ابن البشر، هيکل الوجود عرشى نظفه عن کل شىء الستوائى " ّ

کلمات مکنونه، مجموعۀ الواح چاپ مصر، ". (به و استقرارى عليه
مفاد کالم معجز نظام را به زبان فارسى شايد چنين بتوان ) ٢٩ص 
چيز   بشر، هيکل هستى عرش من است، آن را از همهاى پسر: آورد

  . بپيراى تا بر آن مستوى شوم و در آن قرار گيرم
  : و قوله تعالى



ّيا ابن الوجود، فؤادک منزلى قدسه لنزولى و روحک منظرى "
کلمات مکنونه، مجموعۀ الواح چاپ مصر، ". (ّطهرها لظهورى

اى پسر :  تواند بودخالصۀ مفاد آيۀ کريمه به فارسى چنين) ٢٩ص 
هستى، دل تو جايگاه من است، پاکش دار تا بدان در آيم، و 

  .اش کن تا در آن ظهور کنم روان تو نظرگاه من است، پاکيزه
  :و قوله تعالى

". ادخل يدک فى جيبى الرفع رأسى عن حبيبک مشرقًا مضيئًا"
و خالصۀ ) ٢٩کلمات مکنونه، مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص (

دست خود را در گريبان : ان مبارک به فارسى چنين استمفاد بي
  .من کن تا سر از گريبان تو، تابان و درخشان، به در آورم

  :و قوله تعالى
ّحق تعالى شأنه و تعالى علوه لم يزل و اليزال مقدس از صعود و " ّ ّ

ّنزول بوده ولکن هر محلى که مقدس از غبار نفس و خاشاک هوى  ّ
بايد به کمال سعى و . فائز خواهد گشتّشد، به انوار تجليش 

 از ١٤٥صفحۀ ". (اجتهاد در تحصيل اين مقام اعلى کوشش نمود
 نسخۀ تايپ شدۀ ٥٩ به نقل از صفحۀ ٦ّکتاب خطى شمارۀ 

ّمجموعۀ آيات در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ تجزيه و استخراج 
  )آيات

  :و قوله تعالى
ليائه عرشًا الستواء جمال جعل قلوب او... ّالحمد هلل الذى "

 از کتاب ٢٥٥صفحۀ ". (ّاحديته و مرآتًا لتحکى جالل سلطنته
 نسخۀ تايپ شدۀ مجموعۀ ٦١ به نقل از صفحۀ ١٤ّخطى شمارۀ 

  )ّآيات در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ تجزيه و استخراج آيات
  :و به تبيين حضرت عبدالبهاء



ّء و الصفات التى کانت آيات ّانما العرفان من حيث آثار االسما"
ّباهرات للذات و مشاهد شؤون الحق فى حقائق الکائنات فان  ّ ّ
ّالحقيقة االنسانية من حيث هى هى آية معروفة ناطقة بثناء بارئها و 

فتعالى . ّمبين السرار موجدها و شارحة لمتون البالغة المودوعة فيها
فهذا ...  تبصرون؟ ّالذى خلقها و ابدعها و انشأها و فى انفسکم افال

العرفان هو معرفة آيات الملکوت المودوعة فى حقيقة االنفس و 
ّاالفاق و فى انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق  ّ ّ ّ ّان مطلع الهدى ... ٓ

ٓالسالم لما بلغ نظر الى االثار و االيات االسرار المودوعة  ّعليا عليه ٓ ّ ّ
ٰ◌لو  ٰ:ر قال فى حقيقة الکائنات و ارجع البصر و ما رأى من فتو

، ص ١مکاتيب عبدالبهاء، ج ". (ٰ◌ ٰ◌ کشف الغطاء ما ازددت يقينًا
١٣٦ _ ١٣٥ .(  

  ّرفع توهم 
در اوايل اين رساله از تنزيه خدا در نظر اهل بهاء به تفصيل سخن 

ًشد و از آن پس نيز در هر فرصتى که دست داد اجماال بدين  گفته
و .  است اشارت رفتّمطلب که از اهم مطالب در اعتقاد به توحيد

از جمله در ابتداى همين مطلب سعى شد تا معلوم گردد که صدور 
ّاشياء از خدا و تجلى او در آنها با تجسم و تشبه و حلول و نزول  ّ ّ

  .تفاوت بسيار دارد
ذلک در اين مقام نيز مناسب مى نمايد که به آياتى چند از قلم  مع

ان ما يقين کنند که اعلى استشهاد شود تا يک بار ديگر خوانندگ
ّارادۀ حق منيع در اين دور بديع در جميع احوال و در طى اکثر  ّ

است که اعتقاد به تنزيه و تقديس راتأکيد فرمايد و  اقوال بر آن بوده
اى بر دل گذرد و خداى ناکرده اهل  از اينکه مبادا کسى را شبهه



عالم بهاء را قائل به حلول خدا در انسان و نزول غيب مطلق در 
  .امکان بنگارد، بر حذر دارد

  : قوله تعالى
ّکه کل اشياء آيات الهى بوده توهم نرود که نعوذ باهلل خلق  از اين" ّ

ّاز سعيد وشقى و مشرک و موحد در يک مقامند و يا آنکه حق جل  ّ ّ
ّو عز را با خلق نسبت و ربط بوده، چنانچه بعضى جهال بعد از  ّ

ّکل آيات  اند که يد را آن دانستهارتقاء به سموات اوهام خود توح
اند و آيات  و از اين رتبه هم بعضى تجاوز نموده. ّحقند من غير فرق

ّاهلل انه واحد فى ذاته و واحد  سبحان. اند را شريک و شبيه نموده
ّفى صفاته، ما سواه معدوم عند تجلى اسم من اسمائه و ذکر من 

ذکر اين  اعلى ازّاذکاره و کيف نفسه؟ فو اسمى الرحمن که قلم 
ّاز براى قطرۀ فانيه نزد تموجات . کلمات مضطرب و متزلزل است

شود؟ حدوث و عدم را تلقاء  بحر اعظم باقى چه شأن مشاهده مى
. قدم چه ذکرى بوده؟ استغفراهلل العظيم از اين چنين عقايد و اذکار

ّبگو اى قوم، موهوم را با قيوم چه مناسبت و خلق را با حق چه  ّ
ّاند و اين اثر هم از کل مقدس و  هت که به اثر قلم او خلق شدهمشاب ّ

ّمنزه ومبرا ، نقل ١٢ّخطى شمارۀ   از کتاب١٥٦ _ ١٥٥صفحۀ ." (ّ
ّ نسخۀ تايپ شدۀ مجموعۀ آيات در بارۀ الوهيت، ٥٢از صفحۀ 

  ) تدوين لجنۀ تجزيه و استخراج آيات
رى را نيز مستفاد از اين آيات، عالوه بر تنزيه ذات، حقيقت ديگ

ّتوان داشت، و آن اينکه نه تنها موجودات از لحاظ تجلى الهى و 
ظهور اسماء و صفات خدا در آنها در مراتب مختلف قرار دارند، و 
ّعاليترين مرتبه از اين مراتب تعلق به نوع انسان دارد، افراد نوع 
 انسان نيز در مدارج متفاوت واقعند، و نبايد هرکسى را تنها به



رود، حاکى از جميع صفات  سبب اينکه از نوع بشر به شمار مى
ّخدا دانست و مظهر کل اسماء الهيه و آئينۀ تمام نماى غيب متعال  ّ
انگاشت، و يا همۀ اشخاص را قابل ارتقاء به چنين مقامى 

ّو به همين سبب بود که قلم اعلى در طى آياتى که هم . پنداشت
ّاز اينکه کل اشياء آيات الهى بوده : "اکنون نقل شد، چنين فرمود

ّتوهم نرود که نعوذ باهلل خلق از سعيد و شقى و مشرک و موحد در  ّ
ّچنانچه بعضى از جهال بعد از ارتقاء به سموات ... يک مقامند 

ّاند که کل آيات حقند من غير  اوهام خود، توحيد را آن دانسته ّ
 رحمن بخواند بلکه انسان کامل مى تواند قلب خود را عرش" فرق

و چون اشرف افراد . و فرد اشرف بايد تا خدا را در خويشتن باز يابد
اند، فقط اينان را مظهر فيض  ّانسان در نظر اهل اديان مظاهر الهيه

وجود به اعلى مراتب کمال از مبدأ متعال و مراياى حاکيه از جمال 
توان دانست، و در عالم امر وخلق که دست از دامن  اليزال مى

توان باز  غيب مطلق کوتاه است، خدا را در چنين کسانى مى
يافت، تا مبادا هر خام طمعى را هوس آن باشد که تفاوت مراتب 
را ناديده گيرد و تنها به دستاويز اين که جانور گوياست نغمۀ 
ّاناالحق ساز کند و بدين گونه خود را از مقام انسان که به نص قرآن  ّ

ّانا . "ست، به اسفل سافلين فرود افکندا" احسن تقويم"کريم در 
ّخلقنا اال نسان فى احسن تقويم ثم رددناه الى اسفل السافلين  ."

)١٤(  



  يادداشتها 
کتاب مستطاب ايقانى که در اين مقاله مورد استناد قرار  _ ١

اهلل زکى در   ه ق به وسيلۀ فرج١٣٥٢است، در قاهره به سال  گرفته
  . است  صفحۀ به طبع رسيده١٩٩

اى که مورد استفادۀ دکتر داودى قرار گرفته و نصوص  مجموعه _ ٢
ّاى از آن در اين مقاله نقل فرموده، به وسيلۀ لجنۀ ملى  عديده

  .است تجزيه و استخراج آيات تهيه و تنظيم شده
ّاين لجنه که افرادى نظير جالل دينى، محمد على ملک خسروى، 

اند، وظيفه  ضويت آن را دارا بودهنصراهلل رستگار و على توانگر ع
ّهاى خطى و چاپى الواح و آثار مبارکه را  داشت که مجموعه

مطالعه نموده و نصوص مندرجه در آنها را بر حسب موضوع تجزيه 
ّبه اين منظور مجلدات عديده از آثار حضرت . بندى نمايد و طبقه
مطالب  امراهلل مطالعه وّ اهلل، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى بهاء

  .بندى گرديد طبقه موضوع تجزيه و ١٣٠حدود آنها به
ّالزم به تذکر است که در اين مشروع زحمات و خدمات مستمره و  ّ

ناپذير جناب احمد يزدانى بعنوان رکن رکين اين لجنه از  خستگى
ًاهميتى خاص برخوردار است، زيرا عمال اين اقدامات زير نظر  ّ ّ

گرفت و اين خود در تسهيل   مىمستقيم و در منزل ايشان انجام
  .وصول به اهداف لجنه سهمى عظيم داشت

از مجموعۀ مستخرجات اين لجنه که مورد " ّالوهيت"مجموعۀ 
 صفحه است و در آن ١٠٣استفادۀ دکتر داودى قرارگرفته، حاوى 

ّآثار جمال قدم در خصوص الوهيت از تمام منابع چاپى و خطى  ّ
دکتر داودى در . است مع آورى گرديدهکه در اختيار لجنه بوده، ج

مقالۀ خود هرجا از اين مجموعه نقل مطلب نموده، هم به شمارۀ 



ّصفحۀ مجموعۀ الوهيت اشاره فرموده و هم مأخذى را که در نفس 
براى مالحظۀ نمونۀ . است مجموعه ذکر گشته، درج نموده

ک به مستخرجات آثار مبارکه و نحوۀ کار جناب احمد يزدانى ن 
 ١١شمارۀ )  ه ش١٣٤٩اسفند _ بهمن  (٢٥سال " آهنگ بديع"

در خصوص اهداف و اقدامات لجنۀ . ٢٨٣ _ ٢٨٢، ص ١٢_ 
ّملى تجزيه و استخراج آيات، مالحظۀ دستخطهاى بيت العدل  ّ

  :اعظم مشروحه در ذيل مفيد خواهد بود
ّدستخط مورخ _ الف   مندرج در کتاب ١٩٦٥ ژانويۀ ٢٤ّ

  . ١٣٣، ص ١ج " العدل اعظم  بيتّدستخطهاى"
  . ٦٧، ص ٢، ج  ف م در مندرج ١٩٦٨اکتبر  ١٠ّمورخ  ّدستخط_ ب 
ّدستخط مورخ _ ج    . ١٣٤ مندرج در م ف ، ص ١٩٧٠ اپريل ٢٠ّ
  : تمام بيت چنين است. مصرع از نعيم سدهى است _ ٣

 تا عباد است الزم است   است، بوده عباد    تا خدا بوده
  ارشاد 

  ) ٣١، ص "ّلتقويماحسن ا("
  .١٢٨٧، ص ٣ج " قاموس ايقان"ن ک به کتاب  _ ٤
  .ابيات از مولوى است _ ٥
قاموس "ن ک به . بيان از حضرت على، اميرالمؤمنين است _ ٦

  . ٨٦٥ ، ص ٢ج " ايقان
" اربعين"کتاب  شيخ بهائى در کسانى نظير  که حضرت رسول کالم _٧

  . ٣٥، ص ١، ج " و خلقامر"ن ک به کتاب . اند آن را نقل نموده
ّکالم امام جعفر صادق است که سيد کاظم رشتى آن را در  _ ٨

  . است نقل نموده) ٢٦٠ص " (شرح قصيده"کتاب 
  .١٥٣٨، ص ٤، ج "قاموس ايقان"ن ک به  _ ٩



  . بيت از سعدى است _ ١٠
اثر " ّعرشيه"ن ک به کتاب . عبارت از ارسطاطاليس است _ ١١

 و ٣١ى آن به قلم غالمحسين آهنى، ص ّمالصدرا و ترجمۀ فارس
الحقيقة ن ک به  براى مطالعۀ شرح و بسط قضيۀ بسيط. ٢٢١

، فصل دهم، ١ج " ّفلسفۀ عالى يا حکمت صدر المتألهين"کتاب 
مبدأ آفرينش از ديدگاه فالسفۀ "، فصل هفتم، و نيز کتاب ٢و ج 
  فصل هفتم " اسالم
  ). ١٧(، سورۀ اسراء ١١٠آيۀ  _ ١٢
اهلل  شاء يا مهدى، ان"اهلل در لوحى که با عبارت  حضرت بهاء _ ١٣

: " شود، مى فرمايند شروع مى" به عنايت داراى امم و مالک عالم
اند و ذکر  از کلمات ادريس بعضى از حکماء اقتباس نموده... 
  ..." ّليس فى االمکان ابدع مما کان "اند  کرده
  ).  ٩٥(، سورۀ تين ٤آيۀ  _ ١٤
     
  



  ّالوهيت و توحيد 
  ّمظهريت : قسمت دوم 



  ّمظاهر الهيه 
  مقام شارع امر 

چنانکه نوع انسان در مراتب متفاوت موجودات داراى برترين مرتبه 
ّاست، کسانى هم که به شرف رسالت و شارعيت مشرف باشند در  ّ

  . ّمقامى افضل از عامۀ نوع انسان واقعند
ّيت برد، يعنى چون بعضى از در بارۀ اين فضيلت نبايد گمان نسب

برتر از بعض ديگرند، نبايد چنين پنداشت که " به نسبت"مردم 
شارعين اديان افرادى از نوع بشرند که داراى استعداد بيشترند 
. ّوتفوق ذاتى بر ديگر افراد انسان يا تفاوت جوهرى با آنان ندارند

 تربيت يا نبايد بر آن بود که کسانى از نوع انسان بتوانند از طريق
رياضت يا سلوک در مراحل معرفت يا سعى در تقويت کماالت 
ّصورى و معنوى به مقام شارعيت فرا رسند و محل نزول وحى الهى  ّ
ّشوند، بلکه اين مقام رتبۀ خاصى از وجود است و ارتقاء از مقام 

  .ّاى ميسر نيست مادون به چنين رتبه
ماد است و حيوان به همانگونه که نبات به روح نباتى ممتاز از ج

روح حيوانى ممتاز از نبات است و انسان به روح انسانى ممتاز از 
حيوان است، شارعان اديان نيز به روح قدسى ممتاز از ساير افراد 

ّروح قدسى بايد به موهبت الهيه به شخصى از نوع . نوع انسانند
ى و ّانسان تعلق گيرد و بر روح انسانى مزيد شود و آنرا در خود فان

اين . گذار دين دانست مستهلک سازد تا چنين کسى را بتوان بنيان
ترين  ترين مراتب وجود در عالم خلق است، نزديک مقام عالى

نخستين امرى است که از . مقامات به ساحت قدس الهى است
  :بقوله تعالى. شود و خود مبدأ امور ديگر است مبدأ صادر مى



عرش رحمت و مکرمت خود به اقتضاى استواى سلطان عدل بر  "
ّخلق فرموده نقطۀ وجود و طلعت معبود را به صرف ابداع و مجرد 

 ٢٦ص ". ( و بعد نفس اشياء را به او خلق فرمود... اختراع 
ّمجموعۀ آيات در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ استخراج آيات، به 

  ) ّ مجموعۀ خطى٦٣٤ _ ٦٣٣نقل از صفحۀ 
  : بقوله تعالى. جويد  بدان ارتقاء مىّو آخرين حدى است که خلق

ّثم دنى فتدنى فکان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما "
  ) ١٠ و ٩ و ٨سورۀ نجم، آيات ". ( اوحى

چون در چنين مقامى واقعند، حکايت آنان از حقيقت وجود در 
ّغايت بالغت است و تجلى حق در وجود آنان در نهايت قوت ّ ّ .

فيض وجود با عبور از اين رتبه به مراتب ديگر بلکه بايد گفت که 
. تابد ّرسد و نور حق با انعکاس در اين مرايا بر ساير اشياء مى مى

اين رتبه غايت مراتب وجود است و ساير مراتب براى حصول اين 
موجوداتى که فروتر از اينان باشند، يعنى . پذيرد ّغايت تحقق مى

رود، از ادراک حقيقت  ىّهرچه در عالم امکان تصور وجود آن م
  . اينان چنانکه درخورشان باشد ناتوانند

  : قوله تعالى
اکمل انسان و افضل و الطف او مظاهر شمس حقيقتند، بلکه " 

ّماسواى ايشان موجودند به ارادۀ ايشان و متحرکند به افاضۀ 
ّ◌ بلکه کل در ساحت قدس  ٰ◌  لوالک لما خلقت االفالک ٰ◌ ايشان ٰ ٰ

ّصرف و مفقود بحتند، بلکه منزه است ذکر ايشان از ايشان معدوم 
کتاب ". ( ايشان از وصف ماسوى وصف است ّذکر غير و مقدس

  ) ٧٨ايقان، ص 
  :و به تبيين حضرت عبدالبهاء 



على الخصوص فرد کامل عالم انسانى که ساير افراد نسبت به او "
يت آن نور حقيقت در آن فرد کامل در نها. در ادنى درجۀ ادراکند

ٔتاللؤ و لمعان، بلکه شمس حقيقت به صورت و مثال و حرارت و 
  ) ٥٩، ص ١خطابات عبدالبهاء، ج ". (کرده ضياء در آن جلوه

  :و همچنين 
ّالحقيقة االنسانية ممتازة عن سائر الکائنات و کاشفة لحقائق "

ّاالشياء السيما الفرد الکامل و الفيض الشامل و النور الباهر، کل  ّ ّ ّ
 و رسول عظيم، فهو عبارة عن مرآة صافية لطيفة منطبعة نبى کريم

ّفيها الصور العالية تنبئى عن شمس الحقيقة المتجلية عليها  ّ ّ
ّبالفيض االبدى و ال يرى فيها اال الضياء الساطع من شمس  ّ ّ
ّالحقيقة و تفيض به على سائر االمم، و انک لتهدى الى صراط 

مفاد بيان مبارک را ) ٧، ص ١خطابات عبدالبهاء، ج ". (مستقيم
حقيقت انسان ممتاز از ساير کائنات و کاشف : چنين مى توان آورد 

حقايق موجودات است، على الخصوص فرد کامل و فيض شامل و 
نور باهر يعنى هر نبى کريم و رسول عظيم، او آئينۀ تابناکى است 

شود و از شمس حقيقت که به  که صور عاليه در آن منطبع مى
دهد و جز پرتوى که از  است خبر مى  کرده  در آن جلوهفيض ابدى

است، چيزى در آن پيدا نيست، همين پرتو  اين خورشيد تابيده
تابان از شمس حقيقت است که فيض اين خورشيد را به ديگر 

توئى که به راه راست هدايت : "چنانکه فرموده . رساند کسان مى
  ).  شورى است از سورۀ٥٢و اين قول اخير آيۀ ". (کنى مى

  مظهر اسماء و صفات 
رجوع شود به (ّچون اسماء و صفات درخور ذات حق نباشد 

ّ، و تنها به خلق او تعلق گيرد و به ) همين کتاب٧٧_٦٩صفحۀ 



ّتفاوت مراتب وجود در مراتب مختلف از شدت و قوت ظاهر شود،  ّ
نى ترين مدارج، يع ترين جلوۀ ممکنۀ آنها در کامل پيداست که عالى

تسميۀ . ّدر وجود کسانى است که شارع ديانت و هادى امت باشند
رجوع شود به . (اسمى مخصوص مخالف تنزيه اوست ذات الهى به

پس اسمائى که خدا بدانها موسوم )  همين کتاب٧٣_٧١صفحۀ 
  .ّمى شود در مقام اول راجع به شارع امر است
که خدا پس صفاتى . ذکر صفات در شأن خدا منافى توحيد است

ّسازيم به تمام معنى متعلق به اصفياى  را بدانها موصوف مى
جميع اسماء حسنى و صفات عليا در اين نفوس است، . اوست

خواه بعضى از آنها به اقتضاى مقام پيدا آيد و بعض ديگر بر 
علم و قدرت و رحمت و جود و فضل خدا . حسب حال پنهان ماند

ّ از آن حيث که حق مطلق ذات خدا. همان است که در اينان است
ذات . ّاست فارغ از قيد زمان است و او را نه اولى و نه آخرى است

خدا از آن حيث که غيب اليرى است، باطن محض است و نمى 
است، در شأن او  آمده"  قرآن"توان به زبان خود وى، چنانکه در 

هو  . ("ّگفت که هم اول و هم آخر و هم باطن و هم ظاهر است
ّو االخر و الظاهر و الباطنّاالول  و اگر به ) ٣سورۀ حديد، آيۀ " (ٓ

زبانى که صدق مبين است چنين گفته باشند، ظهور خدا را در 
خلق او اراده کرده اند و چون خلق او به تفاوت مراتب است، 

پس جرأت کنيم . اعلى مرتبۀ اين ظهور در اعلى درجۀ خلق اوست
پيدا در او پيداست و نور وجود و به حکم قرآن بگوئيم که خداى نا

ّکه رنگ بيرنگى دارد، بالتشبيه، در اين منشور بلور تابيده و به 
و اگر نتوانيم يا نخواهيم اين . است رنگهاى گوناگون پديد آمده

سخن را به زبان آوريم، بايد خدا را در مقام غيب مکنون باز داريم 



ا به تصريح از او و هرگونه اسم و رسم و وصف و ذکرى را به تلويح ي
و حال آنکه ارباب اديان چنينن نکرده و نعوت بسيار . سلب کنيم

ّدر طى ادعيه و عبارات و اذکار در شأن خدا آورده و حتى اين  ّ
  . اند اوصاف و اذکار را ورد زبان کرده

  :تعالى  قوله
ّفلما اراد اظهار جماله فى جبروت االسماء و ابراز جالله فى "

ّاظهر االنبياء من الغيب الى الشهود ليمتاز اسمه ّملکوت الصفات، 
ٓالظاهر من اسمه الباطن و يظهر اسمه االول عن اسمه االخر ليکمل  ّّ

ّاالول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شىء  ّالقول بانه هو ّ ّ
محيط و جعل مظاهر تلک االسماء الکبرى و هذه الکلمات العليا 

ّته اذ ثبت بان کل االسماء و الصفات فى مظاهر نفسه و مرايا کينون ّ ّ
ّترجع الى هذه االنوار المقدسة المتعالية و تجد کل االسماء فى  ّ
ّاسمائهم و فى ذلک المقام لو تدعوهم بکل االسماء لحق بمثل  ّ

) ٤١ _ ٤٠، ص ٢جواهر االسرار، آثار قلم اعلى، ج ". (وجودهم
پس همين که : شود  خالصۀ مفاد آيات مبارکه به فارسى چنين مى

خواست جمال خود را در عالم صفات پديد آورد، انبياء را از 
در آورد و در جهان پيدا نمايان کرد تا اسم ظاهرش از  عالم غيب به

ّاسم باطن امتياز يابد و اسم اولش از اسم آخر جدا شود، و اين 
ٓانه هواالول و االخر و  : "سخن به کمال معنى خود صادق آيد ّ ّ

مطالع اين اسماء و "  ّالباطن و هو بکل شىء محيطّالظاهر و 
سان به  کلمات را مظاهر نفس و مراياى وجود خويشتن کرد و بدين

ّثبوت رسيد که جميع اسماء و صفات به اين انوار مقدسۀ متعاليه بر 
يابى و در اين مقام  همۀ نامها را در نامهاى اينان مى. گردد مى



نامها بنامى، مانند وجود خود اينان است که اگر اينان را به همۀ 
  .ّحق است

  :و قوله تعالى
ّاين هياکل قدسيه مراياى اوليۀ ازليه هستند که حکايت نموده" ّ ّ اند  ّ

ّاز غيب الغيوب و از کل اسماء و صفات او از علم و قدرت و 
ّسلطنت و عظمت و رحمت و حکمت و عزت و جود و کرم، و 

". ّهر احديه ظاهر و هويداستجميع اين صفات از ظهور اين جوا
  ) ٧٨کتاب ايقان، ص (

  : و قوله تعالى 
ّو يرجع کل ذلک االسماء و الصفات الى انبيائه و رسله و  " ّ

ّصفوته، النهم مرايا الصفات و مطالع االسماء و اال انه تعالى  ّ ّّ
ّغيب فى ذاته و صفاته و يظهر کل ذلک فى انبيائه من االسماء 

ّلعليا، لئال يحرم نفس من عرفان الصفات فى ّالحسنى و الصفات ا ّ
، ص ٤لوح مدينۀ توحيد، مائدۀ آسمانى، ج ". ( جبروت االسماء

همۀ اين اسماء و صفات : خالصۀ مفاد آيات چنين است )  ٣٢١
زيرا که اينانند . راجع به پيمبران و فرستادگان و برگزيدگان اوست

شود و   ظاهر و طالع مىهائى که صفات و اسماء خدا در آنها آئينه
ّاال او در ذات خود پنهان است و هر آنچه از اسماء حسنى و 

آيد تا کسى از شناختن  صفات علياست در انبياى او پديد مى
  .صفات خدا در عالم اسماء محروم نماند

  :و قوله تعالى 
ّمحل ظهور و بروز جميع اين صفات عاليه و اسماى غير ...  "

لياى او هستند، خواه بعضى از اين صفات در آن متناهيه انبياء و او



کتاب ". (ّهياکل نوريه، بر حسب ظاهر، ظاهر شود و خواه نشود
  ) ١١١ _ ١١٠ايقان ص 

  :و قوله تعالى 
ّحق مقدس از اسم و رسم کل اسماء منتهى به کلمةه العليا و "...  ّ ّ

ّکل صفات راجع به مشيةه االولى، هر نفسى که به او فائز شد به  ّ
طوبى لمن فاز و ويل لمن . ّکل اسماء فائز بوده و خواهد بود

ّ، مجموعۀ آيات در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ ٥٩ص ". (اعرض
  ) ١٣٤، ص ٧ّاستخراج آيات، به نقل از کتاب خطى شمارۀ 

  :و قوله تعالى 
ّايشانند محال و مظاهر جميع صفات ازليه و اسماء الهيه و "...  ّ ّ

نمايند و جميع آنچه به ايشان   که تمام حکايت مىايشانند مرايائى
از ... راجع است فى الحقيقه به حضرت ظاهر مستور راجع 

ّاهلل و از اوليت و آخريت و  اهلل و از وجهشان وجه علمشان علم ّ
ّظاهريت و باطنيت اين جواهر مجرده ثابت مى ّ شود از براى آن  ّ

ّشمس حقيقت بانه هواالول و االخر و الظاه ٓ ّ و همچنين . ر و الباطنّ
 _ ١١٠کتاب ايقان، ص ". (ساير اسماء عاليه و صفات متعاليه

١١١ (  
  :و قوله تعالى 

چه . جميع اسماء حسنى و صفات عليا به مشرق امر الهى راجع"
اهلل و من اعرض  که اوست ظهوراهلل مابين خلق، من عرفه فقد عرف

 از مجموعۀ آيات ٥٩ص ". (ّاهلل المهيمن القيوم ّعنه انه اعرض عن
ّدر بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ استخراج آيات، به نقل از صفحۀ 

  ) ٦ّ کتاب خطى شمارۀ ١٦٧ _ ١٦٦
  :و قوله تعالى 



ّو الذين بعثهم بالحق و ارسلهم بالهدى اولئک مظاهر اسمائه " ّ
الحسن و مطالع صفاته العليا و مهابط وحيه فى ملکوت االنشاء و 

ّبهم تمت حجة ّ على ما سواه و نصبت راية التوحيد و ظهرت اهلل ّ
ًالتجريد و بهم اتخذ کل ذى نفس الى ذى العرش سبيال آية ّ ّ لوح " (ّ

: مفاد آيات مبارکه چنين است ) ٦٩سلطان، کتاب مبين، ص 
ّکسانى که خدا آنان را به حق برانگيخت و براى هدايت فرو 

ليا و مهابط فرستاده اينان مظاهر اسماء حسنى و مطالع صفات ع
ّحجت خدا بر ماسواى او به اينان تمام . وحى خدا در اين جهانند

رايت توحيد و آيت تجريد را اينان ظاهر ساختند و هرکسى به . شد
  .وساطت اين بزرگان به سوى خدا راهى جست

  :و قوله تعالى 
ّو در مقامى کل ما ذکر او يذکر يرجع الى ذکر االول، چه که حق " ّ ّ

ّجل و عز غ يب منيع اليدرک است و در اين مقام کان و يکون ّ
ّمقدسًا عن االذکار و االسماء و منزهًا عما يدرکه اهل  ّ ّ

ّ◌السبيل مسدود و الطلب مردود االنشاء ٰ ّ ٰ◌ و لذا آنچه اذکار بديعه  ٰ◌ ٰ
و اوصاف منيعه که از لسان ظاهر و از قلم جارى است، به کلمۀ 

ن حقيقى و مطلع ظهور رحمانى عليا و قلم اعلى و ذروۀ اولى و وط
در . اوست مصدر توحيد و مظهر نور تفريد و تجريد. شود راجع مى

ّاالسماء الحسنى و الصفات العليا ترجع اليه و ال ّ اين مقام کل
ّتجاوز عنه کما ذکر ان الغيب هو مقدس عن االذکار کلها ّ ّو مقر نور . ّ
دود مشاهده توحيد اگرچه در ظاهر موسوم به اسم و محدود به ح

ّشود ولکن در باطن بسيط مقدس از حدود بوده و اين بسيط  مى
در اين مقام معنى . ّاضافى و نسبى است نه بسيط من کل الجهات

ّ◌بسيط الحقيقة کل منظور معنى ٰ( : شود چنين مى) ٰ◌ ٰ◌ االشياء است ٰ



ّيعنى کلمۀ اوليه و مطلع نور احديه مربى کل اشياست و داراى  ّ ّ ّ ّ
لوح بسيط الحقيقة، مجموعۀ اقتدارات، ". (تحصىکماالت ال

همۀ اسماء :  مفاد معنى آيات اخيره چنين است) ١٠٩ _ ١٠٨ص 
زيرا . گردد و از او تجاوز نمى کند حسنى و صفات عليا به او بر مى

  :و قوله تعالى . ّچنانکه گفتيم غيب مقدس از همۀ اذکار است
اته و مواقع قدرته و مجامع اهلل و مطالع صف ّالنهم مظاهر اسم"... 

اهلل فى آفاق ارواحهم و انفس  و کذلک فانظر آثار قدرة... سلطنته 
ّهياکلهم ليطمئن قلبک و تکون من الذينهم کانوا فى آفاق القرب  ّ

خالصۀ ) ٣٠، ص ٣جواهر االسرار، آثار قلم اعلى، ج ". (لسائرين
که اينان زيرا : شود مفاد آيات مبارکه به زبان فارسى چنين مى

قدرت خدا در اينان به . مظاهر اسم خدا و مطالع صفات اويند
بدين سان آثار ... آيد  رسد و سلطنت او در اينان فراهم مى وقوع مى

قدرت خدا را در جان و تن اينان بنگر تا قلبت اطمينان يابد و از 
  .         روند تا به وى نزديک شوند کسانى شوى که به سوى خدا فرا مى

  :اند رت عبدالبهاء در تبيين اين آيات مبارکه فرمودهحض
ّالحقائق و سراالسرار را تجليات و  آن جوهرالجواهر و حقيقة " ّ

اى در عالم وجود است و مطالع آن اشراق  اشراقات و ظهور و جلوه
ّو مجالى آن تجلى و مظاهر آن ظهور مطالع مقدسه وحقايق کليه و  ّّ

ّن مراياى حقيقى ذات مقدس الهيهاند که آنا ّکينونات رحمانيه اند  ّ
ّو جميع کماالت و فيوضات و تجليات از حق در حقيقت مظاهر  ّ

مانند آفتاب که در مرآت صافيۀ لطيفه به . ّمقدسه ظاهر و باهر است
مفاوضات عبدالبهاء ". (جميع کماالت و فيوضات ساطع گردد

  ) ١١٢ _ ١١١ص " لز"فقرۀ 
  : و از جمله



ّبشريه مثل آئينه که شمس به تمام قوت در او اشراق نفوس کاملۀ " ّ
شود، حرارت و  نموده و کماالت آفتاب در آن ظاهر و آشکار مى

و . کند ضياء آفتاب در آن هويداست، بتمامه حکايت از آفتاب مى
ّاين مرايا مظاهر مقدسه هستند که از حقيقت الوهيت حکايت  ّ

رآت حقيقى مظاهر صورت و مثال شمس حقيقت در م... کنند  مى
اين است که حضرت مسيح مى . ّمقدسه ظاهر و آشکار

، ص ٢خطابات عبدالبهاء ج ...". (ٰ◌  ٰ◌ ٰ◌االب فى االبن  ٰ:فرمايد
١٣١ (  

  :و از جمله 
ّمظاهر مقدسۀ الهيه مظهر جلوۀ کماالت و آثار آن حقيقت قديمۀ  " ّ

 عالم ّاند و اين فيض ابدى و جلوۀ الهوتى حيات ابديۀ ّمقدسه
ًمثال شمس حقيقت در افقى است عالى که . انسانى است

کس وصول نتواند و جميع عقول و افکار قاصر است و او  هيچ
ّمقدس و منزه از ادراک کل ّوليکن مظاهر مقدسۀ الهيه به منزلۀ . ّّ ّ

اند که استفاضه از شمس حقيقت مى کنند و  ّمراياى صافيۀ نورانيه
ايد و شمس به کمال و جاللش در اين نم افاضه بر ساير خلق مى
  ) ٢٧٩ ص ٣مکاتيب عبدالبهاء، ج ". (آئينۀ نورانى ظاهر و باهر

  :و از جمله 
ّکل راجع به . هرچه اوصاف و نعوت و اسماء و صفات ذکر نمائيم "

ّاما به حقيقت ذات الوهيت کس پى نبرده . ّاين مظاهر الهيه است
پس . ا محامد و نعوتى ذکر نمايداى نمايد يا بيانى کند و ي تا اشاره

ّحقيقت انسانيه آنچه داند و يابد و ادراک کند از اسماء و صفات 
ّو کماالت راجع به اين مظاهر مقدسه است و راهى به جائى 

ّالسبيل مسدود و الطلب مردود . ندارد راه : حديث مشهور اسالمى(ّ



پس جميع اين ) ... به سوى خدا مسدود است و طلب او مردود
اوصاف و اسماء و محامد و نعوت راجع به مظهر ظهور است و 
ّآنچه ماعداى او تصور نمائيم و تفکر کنيم اوهام محض است،  ّ

ّ◌کلما   ٰ:اين است که گفته شده. زيرا راهى به غيب منيع نداريم ٰ
ّميزتموه باوهامکم فى ادق معانيکم فهو مخلوق مثلکم و مردود  ّ

مفاد ) ١١٢ص " لز "ء، فقرۀ مفاوضات عبدالبها". (ٰ◌ ٰ◌ اليکم
. هرآنچه با اوهام خود تميز دهيد: حديث به فارسى چنين است

ترين معانى باشد، مخلوقى مانند خود شماست و به  اگرچه به دقيق
  .گردد شما باز مى
  :و از جمله

ّالسبيل مسدود و الطلب مردود  " ّفاضطررنا على الرجوع الى ... ّ
رق آياته و مصدر کلماته و مهما تذکر مطلع نوره و مرکز ظهوره و مش

ّمن المحامد و النعوت و االسماء الحسنى و الصفات العليا کلها  ّ ّ
ّترجع الى هذا المنعوت و ليس لنا اال التوجه فى جميع الشؤون  ّ ّ ّ

و . الى ذلک المرکز المعهود و المظهر الموعود و المطلع المشهود
ًاال نعبد حقيقة موهومة مقصورة فى االذ ً ًهان مخلوقة مردودة ً ً

لضربًا من االوهام دون الوجدان فى عالم االنسان و هذا اعظم من 
ّاالوثان، فاالصنام لها وجود فى عالم الکيان و اماالحقيقة   عبادة

ّااللوهية المتصورة فى العقول و االذهان ليست اال وهم و بهتان ّ ّ .
ّالن حقيقة الکلية االلهية المقدسة عن کل نعت و ّ ّّ ّ ال .  اوصافّ

ّتدخل فى حيز العقول و االفکار حتى يتصورها االنسان وهذا امر  ّ ّ
اذ ... البطالن مشهود فى عالم العيان و ال يحتاج الى البيان  بديهى

ّمهما شئت و افتکرت من العنوان العالى و االوصاف المتعالى کلها 
ّراجعة الى مظهر الظهور و مطلع النور المتجلى على الطور ّ ل ق. ّّ



ّاهلل او ادعوا الرحمن فايًا ما تدعو فله االسماء  ٰ◌ادعوا  ٰ:
) ١٨٩ _ ١٨٨ص . ١مکاتيب عبدالبهاء، ج ". (ٰ◌ ٰ◌ الحسنى

راه به سوى : شود خالصۀ مفاد بيان مبارک به فارسى چنين مى
اش  خدا بسته است و هرکه خود او را بخواهد دست رد بر سينه

ى کسى بازگشت که مطلع نور پس ناگزير بايد به سو... گذارند  مى
هر . او و مرکز ظهور او و مشرق آيات او و مصدر کلمات اوست

ستايشى به زبان آيد و همۀ اسماء حسنى و صفات عليا به همين 
ّشخص موصوف راجع است و ما را در جميع احوال جز توجه به 

و اگر . همان مرکز معهود و مظهر موعود و مطلع مشهود چاره نيست
پرستيم که محدود به اذهان  اى را مى  کنيم حقيقت موهومهچنين نه

سان در انسان پديد  و مخلوق افراد نوع انسان است و آنچه بدين
رود نه از قبيل امورى که انسان را  آيد از نوع اوهام به شمار مى مى

پرستى  شود، و اين گناهى بزرگتر از بت به آن وجدان حاصل مى
ّعالم واقع دارد، اما حقيقت است، زيرا که بت وجودى در 

ّالوهيت اگر بدان صورت در آيد که در عقول و اذهان جاى گيرد 
ّجز وهم و بهتان نيست، چه اين حقيقت کليه از هر نعتى و وصفى 

ّگنجد تا آن را تصور  ّمقدس است و در جايگاه عقول و افکار نمى
. ..خواهد  چنين امرى بديهى است و برهان ديگر نمى. توان کرد

پس هر عنوان عالى و وصف متعالى که بخواهى و بينديشى 
است باز  همگى به مظهر ظهور او و مطلع نور که بر طور جلوه کرده

بگو او را خدا بناميد يا به وصف رحمن بستائيد يا به هر . گردد مى
  .نام ديگرى بخوانيد، همۀ اسماء حسنى از اوست

  ّآخرين حد معرفت   



متعالى از اسماء و .  تنزيه محض استگفته شد خدا در مقام
صفات و نعوت است، قابل ادراک ما نيست، عرفان ما قاصر از 

  .وصول به ذات الهى است
باز گفته شد خدا وجود مطلق است، موجودات ديگر از خدا صادر 

ّگيرد هرکدام به تفاوت مراتب در حد  شود، از اين مبدأ مايه مى مى
  .دا را در خلق او توان شناختکند، پس خ خود حکايت از او مى

اگر جز اين راه از راه ديگر به سوى خدا روى آوريم به چيزى جز 
رسيم، يعنى اگر عرفان غيب مطلق را چنانکه در عالم  خدا فرا مى

شويم زيرا آنچه را که در  ّحق است اراده کنيم، دچار شرک مى
هى ّگنجد و به همين سبب متعين و متنا ظرف محدود ادراک ما مى

ّاست، به جاى ذات خدا که عدم تعين صرف و عدم تناهى 
  .پذيريم گيريم و مى محض است، مى

نزديکتر از اينان . باز گفته شد اعلى مراتب وجود مظاهر امر اوست
اسماء و صفات چون در شأن . به خدا کسى را نمى توان يافت

ه ّخدا نيست و ناگزير به خلق او تعلق دارد، در اينان صادق است ک
اما اگر در . ّنخست آفريدۀ يزدان و حد کمال وجود در عالم امکانند

شأن ذات خدا آورده و غير از ذات او شمرده شود، چنانکه در 
ذات اگر . با توحيد منافات دارد. مقام خود بسط مقال داده شد

را در شأن خود نازل کند، ناديدنى و "  هوالباطن "پنهان ماند، و 
به " ّهوالظاهر "اما اگر چهره گشايد، و . تنى استدرنيافتنى و ناشناخ

ّزبان اهل قرآن آيد، ناگزير خود را به حد اکمل امکان در وجود 
نمايد که هم از جان پاک برخوردار و هم در جهان  اينان فرا مى

  .خاک پديدارند



ّتوانيم گفت که خدا را در عالم حق و در مقام  پس اکنون ديگر مى
ّاما در عالم امر و خلق آنچه به . شناختغيب مطلق نمى توان 

جاى خدا و به نام خدا مى توان شناخت، کسى است که شارع 
جاست که در اصطالح اهل  دين و صاحب امر است و از همين

ّبهاء مظاهر الهيه بر اين نفوس مبارکه اطالق مى کنند و معرفت 
ّدانند تا ادعاى معرفت حق مطل ّآنان را آخرين حد عرفان مى ق که ّ

نشان از جسارت دارد و تالى شرک است، از ميان رود و تنزيه خدا 
  .همچنان محفوظ ماند

  :قوله تعالى 
چون ابواب عرفان و وصول به آن ذات قدم مسدود و ممنوع شد،  "

محض جود و فضل در هر عهد و عصر آفتاب عنايت خود را از 
ّل عز مشرق جود و کرم بر همۀ اشياء مستشرق فرموده و آن جما

ّاحديه را از مابين بريۀ خود منتخب نمود و به خلعت تخصيص  ّ
مخصوص فرموده، الجل رسالت تا هدايت فرمايد تمام موجودات 

ّمثال تا جميع ذرات  زوال و تسنيم قدس بى را به سلسال کوثر بى
ّاشياء از کدورت غفلت و هوى پاک و مقدس شده به جبروت عز  ّ

ّلوح حمد مقدس از عرفان ". ( يندلقا که مقام قدس بقاست درآ
  ) ٣١٢ _ ٣١١ممکنات، مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص 

  :و قوله تعالى 
چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممکنات مسدود شد، لهذا " 

ّبه اقتضاى رحمت واسعۀ سبقت رحمته کل شىء و وسعت رحمتى 
 ّکل شىء جواهر قدس نورانى را از عوالم روح روحانى به هياکل

ّعز انسانى در ميان خلق ظاهر فرمود تا حکايت نمايند از آن ذات 
ّازليه و ساذج قدميه ّو اين مراياى قدسيه و مطالع هويه بتمامهم از . ّ ّ



کتاب ". (نمايند آن شمس وجود و جوهر مقصود حکايت مى
  ) ٧٥ايقان، ص 

  :و قوله تعالى 
ّچون مابين خلق و حق و حادث و قديم و واجب و ممکن  "

بهيچوجه رابطه و مناسبت و موافقت و مشابهت نبوده و نيست، 
لهذا در هر عهد و عصر کينونت ساذجى را در عالم ملک و 

ّو اين کينونات مجرده و حقايق منيره ... ملکوت ظاهر فرمايد 
ّاند و به هدايت کبرى و ربوبيت عظمى مبعوث  ّوسايط فيض کليه

ّن را به الهامات غيبيه و شوند که تا قلوب مشتاقين و حقايق صافي
ّنسائم قدسيه از کدورات عوالم ملکيه ساذج و منير گردانند و افئدۀ  ّ
ّمقربين را از زنگار حدود پاک و منزه فرمايند تا وديعۀ الهيه که در  ّّ
حقائق مستور و مختفى گشته از حجاب ستر و پردۀ خفا چون 

م ظهور بر اتالل اشراق آفتاب نورانى از فجر الهى سر بر آرد و عل
و از اين کلمات و اشارات معلوم و ثابت . قلوب و افئده برافرازد

ّشده که البد در عالم ملک و ملکوت بايد کينونت و حقيقتى ظاهر 
ّگردد که واسطۀ فيض کليه و مظهر اسم الوهيت و ربوبيت باشد تا  ّ ّ
ّجميع ناس در ظل تربيت آن آفتاب حقيقت تربيت گردند تا به اين 
. ّمقام و رتبه که در حقايق ايشان مستودع است مشرف و فائز شوند

ّاين است که در جميع اعهاد و ازمان انبياء و اولياء با قوت ربانى و  ّ
لوح جواهر ... ". (قدرت صمدانى در ميان ناس ظاهر گشته 

  ) ٣٤٢ _ ٣٤٠توحيد، مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص 
  :و قوله تعالى 

قت لم يزل متعالى از عرفان دون خود بوده، ذات قدم و بحر حقي "
ّلهذا عرفان کل عرفاء راجع به عرفان مظاهر امر او بوده و ايشانند 



من عرفهم . ّاهلل بين عباده و مظهره فى خلقه و آيته بين بريته نفس
ّاهلل و من اقر بهم فقد اقر باهلل و من اعترف فى حقهم فقد  فقد عرف ّ ّ

لوح توحيد بديع، مجموعۀ ". ( ّ القيوماهلل المهيمن اعترف بآيات
  ) ٣٥٤ _ ٣٥٣الواح چاپ مصر، ص 

  :و قوله تعالى 
ّالذکر و الثناء و الصالة و البهاء على انبيائه و اصفيائه الذين بهم  " ّّ ّ

، ٩٥ص ...". (فتحت ابواب العرفان على من فى االمکان 
ت، به ّمجموعۀ آيات در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ استخراج آيا

خالصۀ ) ، مجموعۀ عکسى محفظۀ آثار امرى٧٤٣نقل از ص 
ذکر و ثنا و صلوة و بهاء : مفاد بيان مبارک به فارسى چنين مى شود

بر پيمبران و برگزيدگان او باد که با آنان در به روى جهانيان باز شد 
  .تا خدا را بشناسند

ّحقيقت الوهيت به تصور : "و به تبيين حضرت عبدالبهاء  در ّ
ّآيد، لهذا رحمت کليۀ الهيه مظاهر مقدسه را مبعوث فرمايد و  نمى ّ ّ

ّتجليات نامتناهيه بر آن مظاهر الهيه اشراق مى نمايد و آنها را  ّ
ّاين مظاهر مقدسه که انبياء هستند مانند . نمايد واسطۀ فيض مى

ّمرآتند و حقيقت الوهيت مانند آفتاب که در اشد اشراق بر آنها  ّ
  )  ٥٠، ص ٢خطابات عبدالبهاء، ج ".( دتاب مى
  اهلل  لقاء

و "  قرآن "اهلل که موعود  ّبا توجه به همين نکته است که معنى لقاء
که "  قرآن "آيات نازله در . شود ساير کتب سماوى است روشن مى

بارها در اين کتاب شريف . حاکى از لقاى خداست بسيار است
، به ديدار پروردگار اميدوار کنيد خدا را ديدار مى: است که  آمده

رسد، به اين ديدار يقين کنيد،  باشيد، موعد اين ديدار فرا مى



انکار لقاء خدا يأس از رحمت اوست، کسانى که به چنين يأسى 
  . آيند دچار شوند به عذاب اليم گرفتار مى

  :قوله تعالى 
ّاهلل الذى رفع السموات بغير عمد ترونها " ...  العرش على استوىّ ثم ّ

ّيفصل االيات لعلکم بلقاء ربکم توقنون ّيدبراالمر ّّ سورۀ رعد آيۀ ". (ٓ
٢(.  

  :و قوله تعالى 
سورۀ ". ( ّاهلل الت و هوالسميع العليم اهلل فان اجل من کان يرجو لقاء"

  .)٥عنکبوت، آيۀ 
  :و قوله تعالى 

اهلل و لقائه اولئک يئسوا من رحمتى و اولئک  ّوالذين کفروا بآيات "
  )٢٣سورۀ عنکبوت، آيۀ ". ( لهم عذاب اليم

توان ديد بلکه  تنها خدا را نمى نه. ّاما ذات خدا ناديدنى است
. توان راه يافت ّچنانکه گفتيم به ذات وى در مقام حق مطلق نمى

اين است که براى حفظ . او را چنانکه اوست نمى توان شناخت
 لقاى مظهر امر او توحيد و تنزيه و تقديس، مقصود از لقاى خدا را

توان فرود آورد تا  خدا را بدين جهان مى نه. در هر زمان بايد دانست
انسان به ديدار او نائل آيد و نه انسان را در هر جهانى به مقامى 

پس . مى توان فرا برد که ناديدنى را ببيند يا ناشناختنى را بشناسد
 که خدا اين ديدار را معنى ديگرى است و آن معنى جز اين نيست

ّرا در خلق او، و البته در اعلى مرتبۀ خلق او و مظهر امر اوست، 
بتوان ديد، و اين ديدار را که ديدۀ آدمى در ظاهر و باطن بدان 

  .ديدار پروردگار دانست. سوى آن راهى ندارد



راستى چه مى توان گفت؟ از يک سوى به لقاى خدا موعوديم، 
ّ مقام حق است چنان دور از سوى ديگر خود را از مقام او که

ّاهلل را تجلى  اگر لقاء. شماريم بينيم که چنين امرى را ممکن نمى مى
خدا در ذات او بنگاريم، کسى را از عالم خلق بدين مقام راهى 

ّاما اگر به تجلى خدا در ماسواى او تعبير کنيم، پيداست که . نيست ّ
  .ّبرترين مرتبۀ اين تجلى در مظاهر امر اوست

ّگويند که لقاى خدا در عالم حق ميسر نيست، چه  هاء مىاهل ب ّ
ّاگر به چنين قولى قائل باشند يا خداى متعال را از علو تنزيه فرو 

اند، و اين هردو منافى  آورده يا انسان را به ساحت جالل او فرا برده
ّاما اگر اين لقاء در عالم خلق باشد، ناگزير در اعلى . توحيد است

ّقام عصمت و طهارت و عزت است در پى آن مراتب خلق که م
اين امر به هر . بايد رفت، يعنى لقاى او لقاى مظهر امر اوست

اهلل را به ديدار ظاهر و به ديدۀ  صورت صادق است، خواه لقاء
ظاهربين بگيريم، خواه اين مقام را به معنى وصول و ادراک و 

  .عرفان بشماريم
هر امر او در عالم خلق است، نه بنا بر آنچه گفتيم لقاى او لقاى مظ
  . ّديدار ذات ناپيداى او در عالم حق

  :قوله تعالى 
هر نفسى که به اين انوار مضيئۀ ممتنعه و شموس مشرقۀ الئحه در  "

اهلل فائز است و در مدينۀ حيات  او به لقاء. ّهر ظهور موفق و فائز شد
  ) ١١١کتاب ايقان، ص ". ( ابديۀ باقيه وارد

  :  تعالى و قوله
ّتفکر در اصحاب عهد نقطۀ فرقان نما که چگونه از جميع جهات  "

ّبشريه و مشتهيات نفسيه به نفحات قدسيۀ آن حضرت پاک و  ّ ّ



اهلل بود  ّمقدس گشتند و قبل از همۀ ارض به شرف لقاء که عين لقاء
و حال همان ثبوت و رسوخ و انقطاع را بعينه مالحظه فرما ... فائز 

  )١٢٤کتاب ايقان، ص ". ( ب نقطۀ بيان راجع شدهدر اصحا
ّبصر سر و شهادت را از توجه بما سوى " ّاهلل پاک و مقدس نموده  ّ

اهلل  تا به جمال او در هر ظهور فائز شويد و به لقاى او که عين لقاء
ّاست مرزوق گرديد و اين است قول حقى که سبقت نگرفته او را 

ّلوح حمد مقدس از عرفان ". ( باطلىقولى و از عقب در نيايد او را 
  ) ٣١٥ممکنات، مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص 

  :و قوله تعالى 
در جميع کتب الهى وعدۀ لقاء صريح بوده و هست و مقصود از  "

ّاين لقاء لقاء مشرق آيات و مطلع بينات و مظهر اسماء حسنى و 
ّمصدر صفات علياى حق جل جالله است ّحق بذاته و بنفسه . ّ

پس مقصود از لقاء لقاء نفسى است که . يب منيع اليدرک بودهغ
قائم مقام اوست مابين عباد و از براى او هم شبه و مثلى نبوده و 

چه اگر از براى او شبه و مثلى مشاهده شود کيف يثبت . نيست
بارى در مقامات . تقديس ذاته و تنزيه کينونته عن االشياء و االمثال

 نازل شده آنچه که منصفين را کفايت  ايقان ّلقاء و تجلى در کتاب 
ّلوح خطاب به شيخ محمد تقى اصفهانى، معروف به ". ( نمايد

  ) ٨٧آقانجفى، ص 
  :و قوله تعالى 

گرديد و غمام مکرمت مرتفع و  چون ابواب عنايت مفتوح مى "
نمودند  شد، جميع تکذيب مى شمس غيب از افق قدرت ظاهر مى

کتاب ايقان، ".(جستند اهلل است احتراز مى ءو از لقاى او که عين لقا
  )٣ص 



  :و قوله تعالى 
اهلل و عرفان اوست  ّمنتهى فيض الهى که براى عباد مقدر شده لقاء "

ّاند و اين نهايت فيض فياض قدم  ّکه کل به آن وعده داده شده
است براى عباد او و کمال فضل مطلق است براى خلق او که 

 مرزوق نشدند و به اين شرافت کبرى هيچيک از اين عباد به آن
ّمشرف نگشتند و با اينکه چقدر از آيات منزله که صريح به اين 

اند و به هواى  مطلب عظيم و امر کبير است، معذلک انکار نموده
ّوالذين کفروا  ٰ◌  ٰ:اند، چنانچه مى فرمايد نفس خود تفسير کرده

 لهم عذاب اهلل و لقائه اولئک يئسوا من رحمتى و اولئک بآيات
ّ◌ جميع اين آيات مدله بر لقاء را که حکمى محکم ٰ◌ اليم تر از آن  ٰ

اند و از اين رتبۀ بلند  در کتب سماوى ملحوظ نگشته انکار نموده
و بعضى ذکر . اند اعلى و مرتبۀ ارجمند ابهى خود را محروم ساخته

اهلل است در يوم قيامت و حال  ّاند که مقصود از لقاء تجلى نموده
ّنکه اگر گويند تجلى عام مقصود است، اين امر در همۀ اشياء آ

ّو اگر گويند مقصود تجلى ... موجود است چنانچه از قبل ثابت شد 
ًآن هم اگر در عين ذات است در حضرت علم ازال . ّخاص است

چنانچه جمعى از صوفيه اين مقام را تعبير به فيض اقدس نموده 
دق لقاء براى نفسى در اين مقام بر فرض تصديق اين رتبه، ص. اند

ّصادق نيايد، الجل آنکه اين رتبه در غيب ذات محقق است و 
ّالسبيل مسدود و الطلب مردود ٰ◌ ٰ .احدى به آن فائز نشود ٰ◌ افئدۀ  ٰ◌ ّ

ّمقربين به اين مقام طيران ننمايد تا چه رسد به عقول محدودين و 
ّو اگر گويند تجلى ثانى است که معبر . محتجبين ّبه فيض مقدس ّ

ّشده، و اين مسلمًا در عالم خلق است، يعنى در عالم ظهور اوليه و  ّ
ّبروز بدعيه و اين مقام مختص به انبياء و اولياى اوست چه که  ّ



اعظم و اکبر از ايشان در عوالم وجود موجود نگشته چنانچه جميع 
) ١١٠ _ ١٠٧کتاب ايقان، ص ". ( ّبر اين مطلب مقر و مذعنند

کسانى : اين است ) ، سورۀ عنکبوت٢٣آيۀ (ۀ شريفۀ منقوله مفاد آي
از رحمت او مأيوسند و آنان . که به آيات خدا و لقاى او کافر شوند

  .را عذابى دردناک در پى است
ّتبيين مرکز ميثاق را از اين آيات بينات در يکى از الواح عربى بايد 

به اين نکته پى و آنگاه با رجوع به تاريخ ملل و نحل ) ١(خواند 
برد که بحث در بارۀ رؤيت خدا را که اينهمه اوراق در کتب اوايل 

است و در اين معرکۀ  و اواخر به بحث در بارۀ آن اختصاص يافته
ها زده و زندانها  خيز خونها ريخته و تازيانه انگيز محنت هراس
 توان به بيانى ساده و آسان در آورد که هر اند، چگونه مى انباشته

رؤيت خدا در روز واپسين موعود . عقلى دريابد و هر دلى بپذيرد
همۀ اديان است، رؤيت ذات ممکن نيست و آنچه امکان دارد و 

ّشود، ادراک تجلى خدا در اشرف خلق  ّآيد و محقق مى صادق مى
و اگر چنين نگوئيم يا تنزيه خدا را از ميان . او در يوم موعود است

ايم، يا با انکار لقاى خدا يأس از   آلودهبرده و اعتقاد را به شرک
  .ايم رحمت او يافته و راه کفران سپرده

ّتصور نشود که تنها لقاى يکى از مظاهر امر را لقاى خدا 
شماريم و در  ّانگاريم، بلکه جملۀ آنان را مظهر تجلى خدا مى مى

مقام توحيد، به حکم کتاب خدا، فرقى در ميان رسل 
مۀ آنان را ديدار خدا مى خوانيم و با لقاى گذاريم، ديدار ه نمى

  . دانيم آنان خود را به لقاى خدا فائز مى
  :قوله تعالى 



ّجميع اين صفات از ظهور اين جواهر احديه ظاهر و هويداست ...  "
ّو اين صفات مختص به بعضى دون بعضى نبوده و نيست، بلکه 

ّجميع انبياى مقربين و اصفياى مقدسين به اين صفات  موصوف و ّ
  ) ٧٨ _ ٧٧کتاب ايقان، ص ". (به اين اسماء موسومند

  :و قوله تعالى 
ّناظر به ايام قبل شويد که چقدر مردم از اعالى و ادانى که هميشه  "

ّمنتظر ظهورات احديه درهياکل قدسيه بوده به قسمى که در . اند ّ
ّجميع اوقات و اوان مترصد و منتظر بودند و دعاها و تضرع ها  ّ

ّنمودند که شايد نسيم رحمت الهيه بوزيدن آيد و جمال موعود  مى
از سرادق غيب به عرصۀ ظهور قدم گذارد و چون ابواب عنايت 
مفتوح مى گرديد و غمام مکرمت مرتفع و شمس غيب از افق 

نمودند و از لقاى او که عين  جميع تکذيب مى. شد قدرت ظاهر مى
  )٣کتاب ايقان، ص (".  ...جستند اهلل است احتراز مى لقاء

ّو هم به سبب غفلت از همين معنى بود که ختم نبوت را دليل بر 
اهلل  يعنى اگر لقاء. ّختم ظهورات الهيه و نهايت تشريع اديان دانستند

را به معنى صحيح آن که لقاى شارع شرع جديد و مظهر امر بديع 
ء شد که با وجود تصريح به لقا ّگرفتند، چگونه ميسر مى باشد مى

مجيد و نزول آيات متواتره در اين مورد و نهى از "  قرآن "موعود در 
انکار لقاء و تعبير آن به يأس از رحمت خدا، منکر ظهور ديگرى 
بعد از رسول اکرم باشند ولو نام نبى بر خويشتن نگذارد و يا خود را 

  .به وصف رسالت موصوف نسازد
  :قوله تعالى 

ّعد از ذکر ختميت، فى قوله تعالى العالمين ب ّدر کتاب مبين رب "
ٰ◌ جميع ناس را به لقاى خود  ٰ◌ ّالنبيين اهلل و خاتم ٰ◌ولکن رسول  ٰ:



ّوعده فرموده چنانچه آيات مدله بر لقاى آن مليک بقاء در کتاب 
و خداى واحد شاهد مقال . مذکور است و بعضى از قبل ذکر شده

رقان ذکر است که هيچ امرى اعظم از لقاء و اصرح از آن در ف
ّفهنيئًا لمن فاز به فى يوم اعرض عنه اکثرالناس کما انتم . نيافته

اند با  ّمعذلک به حکم اول از امر ثانى معرض گشته. تشهدون
و قيامت هم . اينکه حکم لقاء در يوم قيام منصوص است در کتاب

ّبه دالئل واضحه ثابت و محقق شد که مقصود قيام مظهر اوست بر 
اذ . ين از لقاء لقاى جمال اوست در هيکل ظهور اوو همچن. امر او

 ١٣١کتاب ايقان، ص ( . "و هو يدرک االبصار االبصار ّانه ال تدرکه
 _١٣٢ (  

  تجديد تأکيد در تنزيه غيب منيع 
ّتوجه بايد داشت که جمال قدم پس از اينکه در اين آيات بينات  ّ

ختم تشريع فرمود که لقاى موعود در قرآن مانع از اين است که به 
شرايع قائل شويم، زيرا لقاى خدا جز لقاى مظاهر امر او که تشريع 

کنند معنى ديگرى ندارد، در ختام کالم به سياق ساير  شرايع مى
آيات به لحن اکيد بيان داشت که مقصود از اينکه لقاى خدا را 

ّدانيم اين است که ذات حق را  لقاى صاحب امر و شارع دين مى
و تنزيه نگاه داريم، چون ذات او در مقامى است در مقام تقديس 

و چون قصد صاحب " التدرکه االبصار و هو يدرک االبصار  "که 
امر اين باشد که همواره در حفظ تنزيه ذات خدا اصرار فرمايد، چه 
نيکوتر از آنکه ما نيز از تکرار اين معنى ابا نکنيم و در ختام اين 

ک افشان او را بياوريم تا رفع مطلب چند کلمۀ ديگر از سخنان مش
  .همۀ فصول و ابواب آن باشد در مختصر دفتر اين حلول زيب شبهه

  :قوله تعالى 



ّاهلل کان مقدسًا عن المجىء و النزول و هو الفرد الصمد ّ ان: قل  " ّ ّ
ّالذى احاط علمه کل من فى ّالسموات و االرض و لن يأتى بذاته و  ّ

ّفاته و الذى يأتى هو مظهر نفسه ّلن يعرف بانيته و لن يدرک بص
ّکما اتى بالحق باسم على و جمعتم عليه بمخاليب البغضاء و 
ّافتيتم عليه يا معشرالعلماء و ما استحييتم عن الذى خلقکم و 

 _ ٢٧٣ّالصبر، منقول از رسالۀ ايام تسعه، ص  سورة". (ّسواکم
: ن کردتوان چنين بيا مفاد آيۀ شريفه را به زبان فارسى مى) ٢٧٤

او فرد است، صمد است، . بگو خدا برتر از آن است که فرود آيد
. است علم او هرآنچه را که در آسمان و زمين جاى دارد، فرا گرفته

به وجود خود شناخته نخواهد شد . به ذات خود هرگز نخواهد آمد
آيد مظهر نفس  آنکه مى. و به صفات خود ادراک نخواهد گرديد

ّآمد و بر حق ) ّعلى اعلى يا نقطۀ اولى( على اوست، چنانکه به نام
شما جماعت علماء چنگال کينه تيز کرديد، بر وى گرد آمديد . بود

  .و از آنکه شما را بيافريد و بياراست حيا ننموديد
  :فرمايد حضرت عبدالبهاء مى در تبيين همين گونه آيات است که و
ّنير اشراق، مقصود اگر گفته شود که مرايا مظاهر آفتابند و مطالع  "

ّاين نيست که آفتاب از علو تقديس تنزل نموده و در اين آئينه  ّ
ّمجسم گشته و يا آنکه آن حقيقت نامحدود در اين مکان مشهود 
ّمحدود گرديده، استغفراهلل عن ذلک، اين اعتقاد طائفۀ مجسمه 

  )٦٠ _ ٥٩، ص ١خطابات عبدالبهاء ج ". ( است
  :فرمايد و نيز مى

ّ مسيحيه يک آئينۀ صاف شفافى بوده که در نهايت حقيقت " ّ
ّلهذا شمس حقيقت ذات الوهيت در آن آئينه . لطافت و پاکى بود

ّتجلى فرمود و نورانيت و حرارتش در آن نمودار گشت اما شمس . ّ



ّاز علو تقديس و سماء تنزيه تنزل ننمود و در آئينه منزل و مأوى  ّ
ّنکرد، بلکه بر علو و سمو خود با قى و برقرار است ولى در آئينه به ّ

مفاوضات عبدالبهاء، ". ( جمال و کمال جلوه نمود و آشکار گشت
  ) ٨٧ _ ٨٦ص "  کز"فقرۀ 

  :فرمايد و نيز مى
ّمقصد اين نيست که آفتاب حقيقت از علو تقديس خود نزول  "

کرده و داخل در اين آئينه شده زيرا دخول و خروج از خصائص 
ّ الوهيت مقدس از اين اوصافاجسام است و حقيقت بلکه . ّ

ّمقصود اين است که انوار شمس حقيقت در مظاهر الهيه در 
". ّاين است حقيقت بيان الوهيت. نهايت جلوه و ظهور است

  ) ٦٠ _ ٥٩، ص ١خطابات عبدالبهاء ج (
  :فرمايد و نيز مى

ّحقيقت انسانيه محيط بر جميع کائنات است و اشرف  "
فرد کامل به منزلۀ آئينه . ص فرد کامل آنموجودات، على الخصو

است، در نهايت لطافت و صفا و مقابل شمس حقيقت، لهذا نور 
ّربوبيت کماالت الهيه در اين مرآت صافيه به اشد ظهور واضح و  ّ ّ

حال اگر بگوئيم در اين آئينه آفتاب است، مقصد آن . آشکار
 اين آئينه ّنيست که آفتاب از علو تقديس خويش نزول نموده و در

قديم : ّقلب ماهيت ممکن نه . حلول کرده زيرا اين محال است
ّحادث نگردد و حادث قديم نشود، بلکه آن حى قديم تجلى در  ّ
اين آئينه نموده و حرارت و انوارش تابيده و در نهايت جلوه و ظهور 

  ) ٢٩ _ ٢٨، ص ١خطابات عبدالبهاء ج ". ( است
فرمايد و نيز م   



ّمقدسه که انبياء هستند مانند مرآتند و حقيقت الوهيت اين مظاهر  " ّ
تابد و مرايا استفاضه از آن  ّمانند آفتاب که در اشد اشراق بر آنها مى

ّنمايند، لکن آفتاب از علو خود نزول ننموده و  شمس حقيقت مى
ّنهايت مرايا در نهايت صفا و قابليت و . در مرايا دخول نکرده

ّعالم ارض است و حقيقت الوهيت از روى مرايا از . استعداد است
تابد، و مرايا از آن  هرچند حرارت آفتاب مى. تقديس است

ّعلو تقديس خود  او حاکى، لکن شمس از ّکل از و نمايند مى استفاضه
 _ ٥٠ ، ص ٢خطابات عبدالبهاء ج " ( نزول ننمايد و حلول نکند

٥١ (  
  :فرمايد  و نيز مى

مقصد اين " ...  االب فى االبن "فرمايد  حضرت مسيح مى...  "
ّحقيقت الوهيت را صعود ... ّنيست که آفتاب از آسمان تنزل کرده 

ّو نزولى نيست، دخول و خروجى نيست، مقدس از زمان و مکان 
است هميشه در مرکز تقديس است، زيرا تغيير و تبديل از براى 

الى از تبديل و انتقال از حالى به ح تغيير و. نيست ّحقيقت الوهيت
، ص ٢خطابات عبدالبهاء، ج ( ". است حادثه  خصائص حقيقت

١٣٢ _ ١٣١ (  
  :فرمايد و نيز مى

ّفيض الوهيت محيط است، انوار الوهيت ساطع و صفات ...  " ّ
ّحقائق مقدسۀ انبياى رحمانيه بمنزلۀ آئينه در . ّالوهيت ظاهر و باهر ّ

مس لهذا ش. نهايت لطافت و صفا در مقابل شمس حقيقتند
حقيقت به انوار و حرارتش در آن آئينه ظاهر و باهر، و کماالتش 

مقصد ما آن نيست که آفتاب از اعلى درجۀ تقديس ... جلوه نمايد 
ّتنزل کرده و آمده و در اين آئينه منزل نموده، زيرا اين مستحيل 



... است  است، آفتاب را منزلى نيست، هميشه در مرکز تنزيه بوده
ّ حقيقت الوهيت مقدس از نزول و صعود است پس معلوم شد که ّ

ولکن فيض ابدى آفتاب در اين آئينۀ صافى لطيف ظاهر و عيان 
اين است که ... است، و آئينه مى گويد که آفتاب در من است 

اين است معنى ... فرمايد که پدر در پسر است  حضرت مسيح مى
  ) ٢٨٣ _ ٢٨٢، ص ٢خطابات عبدالبهاء، ج ". ( توحيد

  :فرمايد يز مىو ن
و اگر . اگر آفتاب موجود در آئينه بگويد من شمسم، صادق است "

اگر شمس با تمام جمال و جالل و . بگويد نيستم صادق است
ّکمالش در اين آئينۀ صافيه ظاهر و باهر شود، تنزل از عالم باال و 
ّسمو مقام خود ننموده و در اين آئينه حلول ننموده بلکه لم يزل 

ّ علو تقديس و تنزيه خود بوده و خواهد بود و جميع هميشه در
ّکائنات ارضيه بايد مستفيض از آفتاب باشند، زيرا وجودش منوط 

اگر از آفتاب محروم ماند ... و مشروط به حرارت و ضياء آفتاب 
ّاين معيت الهيه است که در کتب مقدسه مذکور . محو و نابود گردد ّ

، ص ٣مکاتيب عبدالبهاء ج " ( ٰ◌ ٰ◌ انسان بايد باخدا باشد ٰ◌  ٰ:است
٣٨٠ _ ٣٧٩(  

و نظائر اين بيانات را در موارد بسيار از خطابات و مکاتيب و 
جمله خطابۀ .از . (توان يافت رسائل و مفاوضات آن حضرت مى

و اذا قلنا   "٨ _ ٧، ص ١ّعربيۀ مندرجه در خطابات عبدالبهاء، ج 
مفاوضات عبدالبهاء و "  ...ّان شمس الحقيقة اشرقت بانوارها 

  )١١٣ص "  لز " فقرۀ
  موقف اهل سلوک و حقيقت عرفان 



چون سخن بدين مقام رسيد عطف نظر به اهل عرفان بايد کرد، 
اند که خود را اصحاب  تقريبًا در بين همۀ اقوام و امم کسانى بوده

اند، به سير و سلوک در راه شناخت خدا آغاز  طريقت ناميده
ّاند که سرانجام از اين راه به حق ملحق  ودهاند و بر آن ب کرده
وصال محبوب اليزال را که نهايت آمال است تحصيل . شوند مى
گيرند  بينند، به وى مى پيوندند و او را در بر مى کنند، خدا را مى مى

ّافتد، خلق به حق  ّتا آنجا که جدائى از ميانۀ خلق و حق بر مى
  . آيد رسد و وحدت مطلق پديد مى مى
بايد . خواهد ّلبته پيمودن اين راه رسومى دارد، آداب و اعمال مىا

ها گذشت،  شناسى به راه افتاده از وادى در پى راهنماى منزل
تا آنجا که امکان دارد چشم از عالم . عقبات را پشت سر گذاشت

به رياضت . امکان و لذائذ بى اعتبار و شؤون ناپايدار آن فرو بست
ى در مسلک بعضى از اصحاب طريقت و ّاخالقى و معنوى که حت

ّدر نزد بعضى از اقوام و ملل با تحمل مشقات بدنى و قبول حرمان  ّ
. شود، تن در داد از بسيارى از لذائذ جسمانى هم توأم مى

آيد و غرائبى درهر منزل رخ  امتحاناتى در اين سفر دشوار پيش مى
در اين سالک صادق با چهرۀ گشاده و گردن افراخته . گشايد مى

چشم . شود ها پيروز مى رود و بر همۀ دشوارى راه همچنان پيش مى
هرآنچه او را . دهد بندد، دل به دلدار مى از جهان و جهانيان فرو مى

نهد و با  از دوست دور سازد و از يار به غفلت اندازد، پشت سر مى
ّاين سير عملى معنوى که همراه با تأمل و انجذاب و اشتياق است، 

مايۀ  نکه حاجت به استدالل افتد و کارى از عقل بلفضول بىآ بى
ّکارافزاى برآيد، آدمى از قيد تعلق به عالم خاک رهائى مى جويد 

رود  گشايد و تا بدانجا فرا مى و در فضاى جانفزاى عالم معنى پر مى



که به کشف وجود مطلق نائل آيد و ديده به ديدار دوست روشن 
  .دارد

محدود او، بدان سبب که از اين جهان گسسته و در اين مقام وجود 
رود و  شخص او از ميان مى. است، زائل مى شود قيود آن را شکسته

. ماند تنها دوست اوست که با وى و در وى و به جاى وى پايدار مى
توان شناخت، با  پس اگر خدا را از راه عقل جزئى نظرى نمى

 راه جست، به سلوک عرفانى در طريق عشق معنوى مى توان بدو
ّکشف سر پنهان دست يافت و به فناى وجود محدود خويشتن که 

  .لقاى خداى ذوالمنن جز آن نيست، نائل آمد
حقائق عرفان با همۀ جالل و جمال و کمال آن در امر بهائى جلوه 
کرده و در بسيارى از آثار جمال قدم آياتى در غايت بالغت نازل 

گذشته . به سلوک عرفانى داردشده که اشاراتى در نهايت حالوت 
از اين اشارات بعضى از الواح مبارکه اختصاص به شرح مقامات 

با منع . است معنوى عرفاء و ذکر احوال روحانى اهل طريقت يافته
ّرياضت و مشقت و ترغيب به سعى و همت و وضع قواعد نظم  ّ
ّادارى که مستلزم توجه به شؤون مادى اين جهان و اجتناب از  ّ

 و تخفيف آن است، سلوک در طريق عرفان را نيز تصديق و تحقير
حقائق معانى . اند اصول و فروع طريقت را بر شمرده. اند تأييد کرده

رسوم و آداب و شروط . اند اين مقامات عاليه را روشن ساخته
نهند و به اين کار دشوار تن در  کسانى را که در اين راه قدم مى

بنگريد تا ببينيد قلم اعلى "  ايقان " تاب در ک. اند باز گفته. دهند مى
آيد و شخص مجاهد را که ارادۀ  با چه شورى به جنبش در م

خواهد تا گوش دل  و از او مى) ٢) نامد سلوک دارد برادر خود م



بگشايد و آنچه بر وى الزم است از زبان دلدار بشنود، و لوازم اين 
  . خواند سفر را يکايک فرو مى

و "  هفت وادى "به لغت عرب و در " سرارجواهراال"در 
به زبان ايران مراحلى را که اهل عرفان بايد از آنها "  وادى چهار "

دست سالک را مى گيرد و از هر وادى ). ٣(نمايد  بگذرند فرا مى
اسم منزل را مى گويد و رسم راه را . برد به وادى ديگر مى

 را به وادى کند، عاشق مى" عاشق  "را "  طالب . "آموزد مى
برد،  فرا مى"  توحيد "از وادى معرفت به مقام . کشاند مى"  معرفت "

" مستغنى  "در پايان وادى توحيد او را از هرچه جز دوست باشد 
اندازد تا سرانجام به منزل  فرو مى" حيرت  " سازد و آنگاه به  مى

  .مطلق رساند" فناى  "
 قوم سخن نگويد کالم است که جز به لسان چون بر خود الزم گرفته

را بر حسب ظاهر از حدود کلماتى که متداول در بين اهل سلوک 
مطالب را به زبان خود آنان ادا مى کند و . برد است فراتر نمى

المثل هر وادى را به همان نامى که پيش از او اهل عرفان  فى
را تا اينان ) ّشيخ عطار" ّالطير  منطق "ًمثال در (خواند  اند مى ناميده

سخن آشنا به گوش رسد و آنچه را مى شنوند تا آنجا که مى توانند 
  .دريابند و با الفاظ کتاب خدا بيگانه نباشند

ّاما دقت وافى الزم است که سالک مجاهد دريابد که اگر قصد  ّ
ّقبول تعليمات قلم اعلى نمايد، حق خروج از حد خويشتن ندارد و  ّ

ّاند مدعى وصول به حق  شتهتواند بر خالف آنچه تاکنون پندا نمى ّ
طريقى . مطلق باشد و شهود جمال ازل را در عالم غيب انتظار برد

که در آن رهسپار است سبيل عرفان مظهر امر الهى در عالم ظاهر 
است، و هفت وادى سلوک جز مراحل سير او به مقام قبول شارع 



آنچه او مى تواند شناخت . امر جديد و تصديق کتاب او نيست
تنها او بلکه هيچ عارف کامل ديگر جواز خروج از   است و نههمين

ّشهود حق مطلق و لقاى خداى ناپيدا دست . عالم خلق ندارد
ّدهد و آدمى را فناى تام از وجود محدودى که مقتضاى  نمى

شود و ارتقاء از عالم شهادت به عالم  مخلوق است، حاصل نمى
بان ساده بگوئيم به ز. آيد غيب و وصال جمال متعال ممکن نمى

  شود، بلکه خدا را چنانکه خود اوست نه تنها خدا نمى انسان نه
  . شناسد بيند و نه مى مى

همۀ مراحل سلوک عرفانى، چنانکه گفته شد، منازلى است که 
شخص عارف سالک بايد بپيمايد تامظهر امر او را در عالم خلق 

ت مجاهدت در اين طريق. در هر زمان به ديدۀ دل و جان ببيند
اين راه او را به . ّکند، از صراط بگذرد و به جنت لقاء نائل شود

ّرساند و شهر خدا جز کتاب او در هر زمان که محل  شهر خدا مى
بنابراين اهل عرفان نيز . ّتجلى حقيقت امر اوست، نمى تواند بود

ّمانند اصحاب اديان حد بلوغشان معرفت مظاهر الهيه است تا  ّ
ّ و بقاى او در علو امتناع خود، به اصطالح اهل تنزيه ذات غيب

بهاء همچنان محفوظ ماند و عرفان بهائى، با وجود مشابهت در 
  .ّحقايق و مشارکت در الفاظ از دعاوى اهل تصوف متمايز باشد

  : قوله تعالى 
... ّبعد از تحقق اين مقامات براى سالک فارغ و طالب صادق  "

از مدينۀ الهى چون صبح صادق بشير معنوى به اشارات روحانى 
القدس صمدانى حيات تازۀ  و عنايات و تأييدات روح... طالع شود

اگر سالک سبيل هدى و طالب معارج تقى ... جديد مبذول دارد 
ّبه اين مقام بلند اعلى واصل گردد، رائحۀ حق را از فرسنگهاى 



حضرت و از اثر آن رائحه به مصر ايقان ...  بعيده استنشاق نمايد
ّمنان وارد شود و بدايع حکمت حضرت سبحانى را در آن شهر 
روحانى مشاهده کند و جميع علوم مکنونه را از اطوار ورقۀ شجرۀ 

و اين مدينه در رأس هزار سنه او ازيد او ... آن مدينه استماع نمايد 
ّو آن مدينه کتب الهيه است در هر ... ّاقل تجديد شود و تزيين يابد 

و "  انجيل "و در زمن عيسى "  تورات "ًال در عهد موسى مث. عهدى
و در عهد "  بيان "و در اين عصر " فرقان  "اهلل  ّدر عهد محمد رسول

کتاب ". (ّاهلل کتاب او که رجوع کل کتب به آن است من يبعثه
  )١٥٤ _ ١٥١ايقان، ص 

  :و قوله تعالى 
 خلق بوده و اند جميع در رتبۀ اى سلمان آنچه عرفاء ذکر نموده "

ّخواهد بود، چه که نفوس عاليه و افئدۀ مجردۀ هرقدر در سماء علم 
از رتبۀ ممکن و ما خلق فى انفسهم بانفسهم . و عرفان طيران نمايند

لوح سلمان، مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص ". ( تجاوز نتواند نمود
١٤٤ _ ١٤٣ (  

  :و قوله تعالى 
ّدود بوده و طريق کل مقطوع ّاى سلمان سبيل کل به ذات قدم مس "

ّو محض فضل و عنايت شموس مشرقه از افق احديه را . خواهد بود
ّدر بين ناس ظاهر فرموده و عرفان اين انفس مقدسه را عرفان خود 

اهلل و من سمع کلماتهم فقد سمع  من عرفهم فقد عرف. قرار فرموده
ّاهلل و من اقربهم فقد اقر باهلل و من اعرض عنهم کلمات  فقد اعرض ّ

 _ ١٤٤لوح سلمان، مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص ". ( اهلل عن
١٤٥(  

  :و قوله تعالى



ّعرفان موجودات و وصف ممکنات از اول ال اول الى آخر ال آخر  " ّ
راجع به اين مقام بوده و احدى را از اين مقام بلند اعلى که مقام 

و ّعرفان و لقاى آن شمس احديت و آفتاب حقيقت است تجاوز 
ارتقاء ممکن نه، چه که وصول به غيب اليدرک بالبديهه محال و 

ّپس تموجات آن بحر باطن در ظاهر اين ظهور . ممتنع بوده
سبحانى مشهود و اشراقات آن شمس غيب از افق اين طلوع قدس 

ّلوح حمد مقدس، ". (صمدانى من غير اشاره طالع و ملحوظ 
  )٣١٢مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص 

امات النهايۀ عرفان و منتهى ثمرۀ وجود انسان وصول و جميع مق "
اين است ... بلوغ به اين رتبۀ بلند اعلى و مقام ارجمند ابهى بوده 

لوح ". ( تمام رستگارى و اصل آن و حقيقت فوز و مبدأ و منتهاى آن
  ) ٣١٣ّحمد مقدس، مجموعۀ الواح چاپ مصر، ص 

  :و قوله تعالى 
ّفين و بلوغ البالغين يرجع الى خلقه الذى ّان اعلى عرفان العار "

ّ◌  و کل ما سويه مخلوق بامره و منجعل  کن فيکون ٰ ٰ◌ خلق بقوله ٰ ٰ
ّبارادته و ساجد لطلعته و خاصع لحضرته و کل عنده فى لوح 

ّ، مجموعۀ آيات در بارۀ الوهيت، ٩٩ _ ٩٨ص ". (محفوظ 
رک اين است مفاد قسمتى از بيان مبا) تدوين لجنۀ استخراج آيات

عالى ترين درجۀ عرفان عرفاء و بلوغ بالغين به خلق او راجع است : 
  . الخ ...و هرچه جز اوست مخلوق کلمۀ اوست 

  :و قوله تعالى
و ان ما يعرفه العارفون فى اعلى مقاماتهم و ان ما يبلغه البالغون  "

و ... ّارسل الرسل نفسه ... ّفى اقصى مراتبهم هو عرفان آية تجليه 
هذا مبلغ العارفين فى منتهى معارجهم ان انتم من العالمين و ما 



اهلل فوق ذلک الحد نصيب و ال لنفس سبيل اليه و هذا ما  ّقدر
لوح مدينۀ توحيد، ". ( ّکتب على نفسه الحق ان انتم من العارفين

و مفاد قسمتى از بيان ) ٣١٥ _ ٣١٤، ص ٤مائدۀ آسمانى، ج 
آنچه عارفان در عالى ترين : ين استمبارک به زبان فارسى چن
پيمبران را . ّرسند عرفان آيۀ تجلى اوست  مقامات خود بدان فرا مى

از سوى خود فرستاد و کتاب بر ايشان فرود آورد و شناخت ايشان را 
اين همان مقامى است که عارفان در نهايت . شناخت خود شمرد
اى از   را بهرهّتوانند بدان بالغ شوند، اما کسى مدارج سلوک مى

  . اين برتر يا بسوى او راه ديگر نيست
  :و قوله تعالى 

چون آن بحر قدم مستور دوست داشت که شناخته شود خلق فرمود  "
ّخلق سموات و ارض را به کلمۀ مبارکۀ اوليه که از مشرق مشيت  ّ ّ

آن کلمه نفس ظهور بوده و خواهد ... ّمالک احديه اشراق فرمود 
ّ مقدس است از ظهور و بروز و صعود و نزول و ذکر و بود و او بذاته

، مجموعۀ آيات در بارۀ ٥٨ص ... ". (بيان و عرفان و شهود و عيان 
  )ّالوهيت، تدوين لجنۀ استخراج آيات

  :و قوله تعالى
ّشکى نبوده و نيست که ذات قدم با وصف غيبيت مقدس از  " ّّ

ّر در ايام ظهور مظهر ظهور و بروز بوده و احدى به آن فائز نشود مگ
اهلل فائز شده  هر نفسى به او فائز شد به لقاء. ّالهى و منبع علوم ربانى

و اليوم شمس حقيقت در قطب زوال مشرق است و کوثر وصال 
تشنه و در تيه ضاللت  اکثرى از آن محروم و لب. جارى و سارى

، مجموعۀ آيات در ٥٩ص ". ( شوند ّمتحير و سرگردان مشاهده مى
  )ّارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ استخراج آياتب



شود مگر به مظهر  اينقدر بدانيد که غيب مکنون ظاهر نشده و نمى "
ّظهور، چه اگر مظاهر ظهور الهيه و مشارق وحى ربانيه از کنز مخزون  ّ ّ

، مجموعۀ آيات در ٥٩ص ". ( دادند احدى مطلع نبود اخبار نمى
  )ج آياتّبارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ استخرا

  : و قوله تعالى
ّشکى نبوده و نيست که مالک قدم اهل عالم را الجل معرفت  "

ٰ◌ شاهد اين مقال  ٰ◌ ٰ◌کنت کنزًا مخفيًا خود خلق فرموده و حديث ٰ
است و هر عارف بصيرى شهادت مى دهد به اينکه ذات قدم لم 
ّيزل و ال يزال مقدس از ظهور و بروز و عرفان ممکنات و منزه از  ّ

و هياکل و ادراک کائنات بوده و خواهد بود و احدى به صور 
ّعرفان او فائز نشود اال به مطلع آيات و مظهر بينات او ، ٥٩ص ". ( ّ

  )ّمجموعۀ آيات در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ استخراج آيات
  :و قوله تعالى

و چون ابواب عرفان و ادراک مسدود و منتهى رتبۀ عرفان عباد  "
ّضل و جود، سلطان وجود مظاهر احديه و مطالع مردود، محض ف

ّعز صمديه را از افق اننى انا الظاهر فوق کل شىء ظاهر فرمود تا  ّ ّ ّ ّ
اهلل  جميع ناس به عرفان آن شموس مشرقه از افق حقيقت به عرفان

ّ، مجموعۀ آيات در بارۀ الوهيت، تدوين لجنۀ ٩٤ص ". ( فائز شوند
  :و قوله تعالى) استخراج آيات

حمد مقصود عالم و معبود امم را اليق و سزاست که به کلمۀ عليا "
ارض و سماء را خلق فرمود و از عدم به وجود آورد الجل عرفان 
ّذات مقدسش، و اين عرفان حاصل نشود اال به مشارق وحى و  ّ

طوبى از براى نفسى ... مطالع الهام و مصادر امر و مهابط علمش 



".  مود و از ماسوايش منقطع گشتّکه به حبل عرفانش تمسک ن
  ) ٢٩٤ _ ٢٩٢مجموعۀ اشراقات، ص (

و باکى نيست اگر يکى از بيانات مبارکه در رسالۀ سير و سلوک که 
ًمعروف است و قبال در اين اوراق بدان استشهاد "  هفت وادى "به 

  :قوله تعالى . شد، در اين مقام تکرار گردد
ّيا تنزالت عوالم حق در عالم مباد در اين بيانات رائحۀ حلول " ّ

ّخلق رود و بر آن جناب شبهه شود زيرا که بذاته مقدس است از 
نشناخته او را احدى و به کنه ... صعود و نزول و از دخول و خروج 

ّمنزه است از ادراک هر مدرکى و متعالى ... او راه نيافته نفسى 
تب عرفان بلى اين ذکرها که در مرا... است از عرفان هر عارفى 

ّشود، معرفت تجليات آن شمس حقيقت است که در مرايا  مى
 _ ١١٤، ص ٣اعلى، ج  قلم هفت وادى، آثار". ( فرمايد ّتجلى مى

١١٥ (  
  شجرۀ طور 

ّو عجب از بعضى از عرفاء و حکماست که تجلى حق را در خاک  ّ
پذيرند، اما  و سنگ و کوه و دشت و بيابان و زمين و آسمان مى

ّشرف نوع انسان که در حد اکمل وجود در عالم خلق چون فرد ا
گاه جمال جانان مى خواند، به شگفت اندر  است، خود را جلوه

موسى بن عمران . زنند از قبول صدق کالم او تن در مى شوند و مى
ّتجلى الهى را در نار سدرۀ سينا ديد و نداى "  قرآن "ّبه نص صريح 

  :بقوله تعالى. جان شنيدخدا را از البالى شاخسارى به گوش 
ّفلما قضى موسى االجل و سار باهله آنس من جانب الطور نارًا  " ّ

ٍقال الهله امکثوا انى آنست نارًا لعلى آتيکم منها بخبر او جذوة 
ّمن النار لعلکم تصطلون ّفلما اتيها نودى من شاطى الواد االيمن . ّ



ّفى بقعة المبارکة من الشجرة ان يا موسى انى انا  اهلل ّ
  ) ٣٠ _ ٢٨سورۀ قصص، آيۀ ". (العالمين ّرب

  :فرمايد قلم اعلى در اشاره به اين واقعه مى
ّدر تجلى و نداى سدره از براى ابن عمران تفکر نمائيد " ّ .

". پذيرند آنچه از شجر پذيرفتند از سدرۀ وجود نمى... اهلل  سبحان
 ديگر و در مقام) ٢٠٥ _ ٢٠٣ّتجليات، مجموعۀ اشراقات، ص (

  :فرمايد مى
ّشيخ محمد تقى نجفى (ّاز قرار مذکور اين ايام ابن باقر  "

حسب االمر حضرت سلطان ) شهر اصفهان(ارض صاد ) اصفهانى
وارد و در يکى از مجالس گفته بايد ) شهر طهران(در مدينۀ طا 

سورۀ توحيد را ترجمه نمائيد و بر هريک از اهل مملکت بسپاريد تا 
ّکل بدانند حق ّها به الوهيت و   لم يلد و لم يولد است و بابىّ
آيا چه شده که ابن عمران در طور عرفان ! اهلل سبحان. ّربوبيت قائل

ٰ◌ از سدرۀ مبارکه ذکرى ننمود و دفتر  ٰ◌ اهلل ّاننى انا ٰ◌ بعد از اصغاى ٰ
توحيد را ترجمه نفرمود؟ بارى اگر نفسى با او مالقات نمايد از قول 

اهلل، نداى ناصح امين را به سمع فطرت بشنو،  ّتقا: مظلوم بگويد
چون کليم آنچه را اصغاء نمود قبول فرمود، تو هم از سدرۀ مبارکۀ 

ّلعمراهلل کلمۀ مبارکۀ اننى انا االنسان نزد مظلوم . انسان قبول نما
مجموعۀ اشراقات، ( ". اند اعظم است از جميع آنچه ادراک نموده

  ) ٤٠ص 
  :فرمايد  مىو در مقام ديگر

ّيا شيخ، علماى عصر در تجليات سدرۀ بيان البن عمران در طور  "
گويند؟ آن حضرت کلمه را از سدره اصغاء نمود و  عرفان چه مى

چه که بما . قبول فرمود ولکن اکثرى از ادراک اين مقام محروم



ّلوح شيخ محمد تقى ". ( عندهم مشغول و از ما عنداهلل غافل
  )٣٢اصفهانى، ص 

ّلبته توقف در اين مطالب از علماى قشرى و فقهاى ظاهرا بين شايد  ّ
عجب نباشد وليکن از حکمائى که ذوق اشراق دارند و از عرفان 

ّتوقف . شمارند ّزنند و زمين و زمان را مظهر تجلى الهى مى دم مى
ّرود و رد ادعاى مظهر اسماء و صفات  در اين مقامات انتظار نمى ّ

ّحاج مالهادى سبزوارى غزلى سروده و . دشو موجب استغراب مى
  :است در ضمن آن چنين فرموده

  ّموسئى نيست که آواز اناالحق شنود
  ورنه اين زمزمه درهرشجرى نيست که نيست  

قلم اعلى چندين بار در بعضى از آثار به اين قول اشاره کرده و از 
  :است، قوله تعالى  جمله چنين فرموده

در ابيات خود شعرى ذکر نموده . ه کندر حکيم سبزوارى مشاهد "
ّشود که موسائى موجود نه واال زمزمۀ انى  که از آن چنين مستفاد مى ّ

ّاين کلمه تکلم نموده و  در مقام بيان به. اهلل در هر شجرى موجود انا
نمايدکه چشمش  مقامى صعود مى که عارف باهلل به مقصود آن

ّمشاهدۀ انوار تجلى منور و گوشش به به ّ اصغاء نداء او از کل شىء ّ
اين مقامات را حکيم مذکور حرفى ندارند، چنانچه اظهار . فائز

شود نداى  اين مقام قول، ولکن مقام عمل مشاهده مى. اند نموده
ّسدرۀ الهيه را که بر اعلى البقعه مابين بريه تصريحًا من غير تأويل  ّ

ّمرتفع است و به اعلى النداء کل را ندا مى ، ابدًا اصغاء فرمايد ّ
حال بايد . نمود ننموده، چه اگر اصغاء شده بود به ذکرش قيام مى

بگوئيم که آن کلمۀ عاريه بوده و از لسانش جارى شده و يا از 
او . ّخوف ننگ و حب نام از اين مقام و تصديق آن محروم مانده



 _ ١١١مجموعۀ اقتدارات، ص ". (عرف و ستر، او عرف و انکر
: است، بدين معنى است ى که در ختام کالم آمدهآيۀ عرب) ١١٢

  .انکار کرد. يا از آن پس که شناخت. پنهان داشت ياشناخت و
  : است، قوله تعالى و در مقام ديگر چنين فرموده

ّشود و اال زمزمۀ  حکيم سبزوارى گفته اذن واعيه يافت نمى...  "
 بسيط در لوح يکى از حکماء که از. سدرۀ طور در هر شجر موجود

) ٤(الحقيقة سؤال نموده، به حکيم مذکور مشهور خطاب نموديم 
اگر اين کلمه فى الحقيقه از تو بوده، چرا نداى سدرۀ انسان را که 
از اعلى مقام عالم مرتفع است نشنيدى؟ اگر شنيدى و حفظ جان 
و خوف تو را از جواب منع نمود، چنين شخصى قابل ذکر نبوده و 

قول فخر  بارى در. اى بوده محروم سمع از نشنيدى اگر نيست و
  ).              ١١٧ _ ١١٦مجموعۀ اشراقات، ص ". (امم ننگ عمل در و عالمند

  ّظهور کلى الهى _  توحيد و تحديد 
که همۀ شارعان اديان، ) ١٠٣رجوع شود به صفحۀ (ًقبال گفته شد 

ّحق ّيعنى آنان که وجودشان محل نزول وحى الهى است و واسطۀ 
اند، تا آنجا که مى توان  ّو خلقند، مطلع اسماء و صفات الهيه

مجيد " قرآن "گفت خداى تعالى که به حکم کالم خود در 
. آيد است، در آنان ظاهر مى را در شأن خود آورده" ّهوالظاهر"

ّمنتهى اين ظهور به معنى تجلى است و مراد از آن حلول و نزول و 
از همين رو و در همين جاست . تهبوط خدا در عالم امکان نيس

اهلل  که عرفان انبياء عرفان خداست و ديدار هرکدام از آنان لقاء
  . است

  ّاگر مراد جز اين باشد و قصد شناختن حق از آن حيث که غيب 



مطلق است به ميان آيد، يا بايد خدا را در حوزۀ ادراک قاصر و 
 فرا برد و ّعلم محدود خود جاى بخشيد يا خود را به عالم حق

معنى خداشناسى را با دعوى خدائى به هم آميخت و اين هردو 
  . مخالف توحيد است

  .مقام تحديد و توحيد مقام :مقام است دو را ّالهيه مظاهر که گوئيم اينک
  مقام توحيد 

ّدر مقام توحيد يعنى از آن حيث که مشيت اوليه اهلل و  اند و کلمة ّ
يا خود از آن جهت که . سوبندّعقل اول و نخست آفريدۀ خدا مح

حکم يک ذات و يک نفس و يک . ّبه عالم حق منسوبند
مى توان همگى را به يک نام ناميد، به يک . حقيقت دارند

ّصفت ستود و در يک مقام دانست، زيرا که اينان مظهر امر حقند و 
چون قصد ورود در مباحث فلسفى . (شود ّامر حق واحد صادر نمى

اگر جز اين بگوئيم، ) داند ا در اينجا جائز نمىنيست بسط مقال ر
ّيعنى مظاهر الهيه را از آن حيث که صادر اول از حق مطلقند کثير  ّ ّ
ّبدانيم، کثرت را به ذات حق سرايت مى دهيم و بار ديگر دچار 

مثال سخن به ميان  ذکر مثال آنجا که ازجمال بى. شويم شرک مى
کنيم،   نخست استغفار مىآيد روا نيست، وليکن در توضيح مقال،

  .زنيم و آنگاه از بعضى از امثله دم مى
ذات نور يکى بيشتر نيست، اگر چه در چندين چراغ که هريک را 

ّشدتى در حد خويش است، ظاهر شود حقيقت شخص يکى . ّ
بيشتر نيست، ولو خود را در چندين آئينه که هرکدام او را از جهتى 

ّيت حرارت يکى بيشتر نيست، ماه. ببيند و به صورتى فرا نمايد
ّهرچند در هر آتشدانى به نسبت ظرفيت آنها به درجات متعدد  ّ

هر زمانى، در هر  در اند ولو ّمظاهر الهيه نيز حقيقت واحده. پديدآيد



ّتشخص مظاهر . ّشخصى، به هر نسبتى و به هر شدتى ظاهر شوند
ّهيه و امر امر به روح انسانى و مقام بشرى آنان است، نه به کلمۀ ال

به همين سبب از . ّالهى و روح قدسى که بدانان تعلق مى گيرد
ّاولى که آن را اول نيست تا آخرى که آخر ندارد نفوسى که به نام  ّ

  .اند شارع دين خدا و مهبط وحى او ظاهر آيند، نفس واحده
ّپذيرد، مشيت اوليه کثرت نمى اهلل اختالف نمى کلمة ّيابد، امر حق  ّ

از الف تا ياء " انجيل"از آدم تا خاتم، و به اصطالح . دّتعدد ندار
" ّال نفرق بين احد من رسله: "يکى بوده و هست و خواهد بود

در چنين مقامى لقاى يکى از آنان در يک ). ٢٨٥سورۀ بقره، آيۀ (
زمان، لقاى جميع آنان در همۀ ازمنه است، يعنى لقاى امر 

 و عرفان يکى از اديان ّواحدى است که صادر از حق واحد است
در حکم عرفان حقايق جملۀ آنها از ابتداء تا انتهاء يا خود 

  :قوله تعالى. جايگزين عرفان خداست
ّاين مظاهر حق را دو مقام مقرر است" يکى مقام صرف تجريد و : ّ

ّو در اين مقام اگر کل را به يک اسم و رسم موصوف . جوهر تفريد
ّ◌ال نفرق بين احد من   ٰ:فرمايد نمائى، بأسى نيست چنانچه مى ٰ

فرمايند و  ٰ◌ زيرا که جميع مردم را به توحيد الهى دعوت مى ٰ◌ رسله
اين طلعات ... دهند  به کوثر فيض و فضل نامتناهى بشارت مى

ّمواقع حکم و مطالع امرند و امر مقدس از حجبات کثرت و 
ّال ٰ◌و ما امرنا ا  ٰ:اين است که مى فرمايد. ّعوارضات تعدد است

ّو چون امر واحد شد، البته مظاهر ) ٥٤سورۀ قمر، آيۀ (ٰ◌  ٰ◌ واحدة
اگر به نظر لطيف مالحظه فرمائى همه ... بارى ... امر هم واحدند 

را در يک رضوان ساکن بينى و در يک هوا طائر و بر يک بساط 
ّاين است اتحاد آن . جالس و بر يک کالم ناطق و بريک امر آمر



کتاب ايقان، ص ". (س غير محدود و معدودجواهر وجود و شمو
١٢٠_  ١١٨ (  

  :و قوله تعالى
ّحامالن امانت احديه که در عوالم ملکيه به حکم جديد و امر " ّ

ّبديع ظاهر مى شوند، چون اين اطيار عرش باقى از سماء مشيت 
ّگردند و جميع بر اين امر مبرم ربانى قيام مى  االهى نازل مى

نفس و يک ذات را دارند، چه جميع از فرمايند، لهذا حکم يک 
کتاب ". (ّکأس محبت الهى شاربند و از اثمار شجرۀ توحيد مرزوق

  ) ١١٨ايقان، ص 
  :و قوله تعالى

ّمظاهر احديه از جهتى متحد و از جهتى به ظهورات مختلفه " ّ
ّاز آن جهت که کل از مشرق امر مشرق و من عنداهلل تکلم . ظاهر ّ

اين . ّاند، کل واحد بوده  ناس مأمور گشتهّنموده و کل به تبليغ
ّ◌ال نفرق بين احد منهم  ٰ:فرمايد است که مى و اگر به ديدۀ ... ٰ◌ ٰ◌ ٰ

ّهو، که کل را به  ّاال الاله ّالذى بصيرت مالحظه نمائى، فواهلل
حقيقت واحده و ظهور واحد و حرکت واحد و فعل واحد و شريعت 

اى که  نديده آيا... نمائى مشاهده  رسم واحد واحده و اسم واحد و
فرمايند اگر صدهزار مرتبه شمس طالع شود يک شمس بوده و  مى

. ّاحديه مالحظه نمائيد مظاهر فرمايد همين قسم در مى خواهد بود و
ّبه نظرى مکرر و به نظرى غير ... ّبدان که در تجلى دو نظر ملحوظ 

ّو اين دو نظر منسوب به تجليات ظاهريۀ ملکي. ّمکرر ّ ه است و نفس ّ
ّتجلى در مقر خود مقدس از اين دو نظر بوه و خواهد بود ّ ولکن . ّ

  ) ١٥٤ _ ١٥٢کتاب بديع، ص ". (ادراک اين مقام قدرى مشکل



عالوه بر اين آيات و صدها نظايرى که دارد، و جملگى حاکى از 
ّوحدت مظاهر الهيه به بيان کلى است، در بعضى از آيات بعضى  ّ

ا به اسم و رسم مذکور داشته و به وحدت آنان با ّاز مظاهر الهيه ر
  . اند يکديگر و با نفس خود تصريح فرموده

  :قوله تعالى
ّتاهلل هذا لهو الذى قد ظهر مرة باسم روح، ثم باسم الحبيب، ثم " ّ ّ ّ

ّباسم على، ثم بهذااالسم المبارک المتعالى المهيمن العلى  ّ
مفاد آيات )  مجموعۀ مصر١٩٦لوح نصير، ص ". (المحبوب

سوگند به خدا که اين همان : مبارکه به زبان فارسى چنين مى شود
ّاهلل، گاهى به نام محمد  کسى است که گاهى به نام عيسى روح

اهلل، گاهى به نام نقطۀ اولى و گاهى به اين اسم مبارک  رسول
  .است ظاهر شده) جمال ابهى(

  :و قوله تعالى
ّال على اعلى را مرة اخرى بگو اى قوم، قدرى بشعور آئيد و جم" ّ

ّدر هواء بغضاء معلق مسازيد و روح را بر صليب غل مزنيد و يوسف  ّ
ّالهى را بجب حسد مبتال مکنيد و رأس مطهر مبين را بسيف کين  ّ

 ١٧٦لوح نصير، ص ". (مقطوع مسازيد و ديار به ديار مگردانيد
  ) مجموعۀ لواح مصر

  : و قوله تعالى
در نقطۀ اولى روح ما سويه ) اهل بيانخطاب به (گوئيد چه مى"

. فرمايند نقطۀ بيان بعينه همان نقطۀ فرقان است از قبل فداه که مى
و همچنين در جميع بيان که مى فرمايند من ظهر عين من يظهر و 

ّفرمايند اننى اياه و انا هو  و همچنين مى. من يظهر عين من ظهر ّ
لمات عربى اواخر بيان مفاد ک) ١٥٢کتاب بديع، ص ...". (ّاياى 



کسى که ظاهر شد عين همان کسى است که : مبارک اين است
ظاهر خواهد شد و کسى که ظاهر خواهد شد عين همان کسى 

  .من اويم و او من است... است که ظاهر شد 
  : و قوله تعالى

کتاب ..." (ّانى نفسه و هو نفسى ) خطاب به اهل بيان(يا قوم "
: شود  مبارکه به زبان فارسى چنين مىمفاد آيۀ) ٢٠٦بديع، ص 

و در . خود من است و من خود اويم) نقطۀ اولى(اى مردم، او 
  :الورى، عبدالبهاء مى فرمايد تبيين همين آيات است که مولى

ّاول حقيقت جسمانيه : در مظاهر ظهور سه مقام است" ثانى ... ّ
 مقام ...ّثالث ظهور ربانى ... حقيقت شاخصه، يعنى نفس ناطقه 

ثالث نفس فيض الهى است، جلوۀ جمال قديم است و اشراق 
  ). ١١٧ _ ١١٦مفاوضات، فقرۀ لط، ص ." (ّانوار حى قدير

  :فرمايند و نيز مى
ّمقام ثالث ظهور کلى الهى و جلوۀ ربانى کلمة" اهلل است و فيض  ّ

ّالقدس است، آن نه اول دارد و نه آخر، چه که  ابدى است و روح
ّخريت بالنسبه به عالم امکان است نه بالنسبه به عالم ّاوليت و آ ّ ّ

ّاما عندالحق اول عين آخر است و آخر عين اول است . ّحق ّ ّ ّ ...
بدايتى نداشته و . ّاهلل و مظهريت کامله است ّحقيقت نبوت کلمة

مفاوضات، فقرۀ لح، ص ". (متفاوت اشراقش ولى ندارد نهايتى
١١٥ .(  

  لم يلد و لم يولد 
ّين معنى، با استناد به آثار جمال قدم و بيانات مبين آيات شرح ا

ّدارد که اهل بهاء چون مظاهر الهيه را حقيقت واحده  روشن مى
جلوۀ . شمارند انجام مى آغاز و بى دانند، ظهور آنان را بى مى



ّواحدى، از اول ال اول، از عالم حق صادر شده ّ است که در هر  ّ
ّۀ انسانيه تعلق مىزمانى به يکى از نفوس مبارک ّگيرد تا واسطۀ حق  ّ

آنکه کثرت  ّآنکه خود به قيد زمان مقيد شود، بى و خلق باشد، بى
. آنکه مرگ را بدو راهى باشد آنکه والدت يابد، بى پذيرد، بى
زايد و هم  زايد نفس انسانى مظهر امر است و آنکه هم مى آنکه مى

  . ميرد وجود جسمانى اوست مى
. ّلهيۀ ظاهره در او پيوسته بوده و هست و خواهد بودّاما کلمۀ ا

اهلل از قلم  بنابراين اگر در لوحى که به مناسبت ميالد حضرت بهاء
" فيه ولد من لم يلد و لم يولد: "خوانيم است مى اعلى نازل شده

چنانکه فورًا در تتمۀ آيۀ مذکوره بدان ) ٥١ _ ٥٠ّايام تسعه، ص (
ر بحر معنى حقيقى اين بيان فرو رويم و کوشيم تا د مأموريم، مى

  . گوهر علم و حکمت را فرا چنگ آوريم
  :قوله تعالى

ّطوبى لمن يتغمس فى بحر المعانى من هذا البيان و يصل الى "
اهلل الملک المتعالى  لئالى العلم و الحکمة التى کنزت فى کلمات

  ".   المقتدر القدير
در مقام توحيد ذات واحد و ّزيرا بر ما روشن است که مظاهر الهيه 

بدين سبب چون از اين لحاظ . اند نفس واحد و حقيقت واحده
شوند يا نفس ديگرى  بدانان بنگريم، نمى توان گفت که زاده مى

بلکه آن حقيقت واحده کماکان . زايند را که جز خودشان باشد، مى
و آنچه مى . ماند و خواهد ماند است و مى در مقام وحدت مانده

. ّ والد و مولود باشد جنبۀ جسمانى انسانى مظاهر الهيه استتواند
پس حقيقتى که از آغاز وجود داشت و والدت در شأن او نيست، 
ّدر اين دور بديع، در شب دوم محرم سال هزارو دويست و سى و 



سه هجرى قمرى، به شخص ممتازى از نوع انسان که هم در اين 
ن شخص، از اين لحاظ که ّشب به جهان آمد تعلق گرفت، و از اي

مظهر آن حقيقت واحده است، شخص ديگرى که در مقام او باشد 
ّو مانند او مشيت اوليه و کلمة اهلل ناميده شود و شريک او در  ّ

به عبارت ديگر، . يابد ّعصمت کبرى به شمار آيد، تولد نمى
صاحب عصمت کبرى و شارع دين خدا را چنانکه مظهر جميع 

انيم، لم يلد و لم يولد نيز مى خوانيم و اين بدان د ّصفات الهيه مى
ّمعنى است که آنان را از حيث صدورشان از حق مطلق اشخاص 

ّشماريم تا هرکدام را مسمى به اسم معين در مکان  ّمتعدد نمى ّ
ّمخصوص و متولد در زمان مشخص بيانگاريم ّ :  

  دل برد و نهان شد   ّهر لحظه به شکلى بت عيار برآمد 
  گه پير و جوان شد  ه لباس دگر آن يار برآمدهردم ب
  هر بار که ديدى   آمد وميرفت  مى که بود همو که باهلل
  داراى جهان شد  آن شکل عرب وار برآمد  عاقبت تا

ّچه اين تمکن و تعين از لحاظ تعلق به عالم خلق يا خود در مقام  ّ ّ
  :تحديد است، و در مقام توحيد بقوله تعالى

ّ از مشيت اوليه باشد در هر ظهورى بهاءظهوراهلل که مراد" اهلل بوده و  ّ
، منقول در صفحۀ ٣، واحد ١٥کتاب بيان فارسى، باب ". (هست
  ) ّ رسالۀ ايام تسعه١٤٨

  وحدت اديان 
ّتوضيح نتايجى که از اين حقيقت اصليۀ اوليه بر مى آيد خارج از  ّ

 کافى است همين قدر گفته شود که از. موضوع اين مقال است
ّقبول وحدت کلمۀ الهيه، يا به عبارت ديگر از وحدت حقائق 
مظاهر امر الهى، وحدت اصول اديان که از جملۀ مبادى روحانى 



اديان در اساس و از لحاظ . شود امر بهائى است، استنتاج مى
به " ّحق يکى، دين يکى، کتاب يکى: "اصول يکى بيشتر نيست

است که بر طبق   آمدهمجيد" قرآن"همين سبب آيات بسيارى در 
مدلول آنها همۀ اديان، با اينکه هريک را بر حسب ظاهر رسولى 
ديگر و کتابى ديگر و قبله اى ديگر است، و از لحاظ زمان و مکان 
و از حيث فروع احکام و ظواهر شرايع با هم مغايرت دارد، به نام 

  . اسالم ناميده مى شود
سورۀ ". (ن من المسلمينو امرت ان اکو: "اند از قول نوح آورده

به زبان ابراهيم " من مأمورم که مسلمان باشم) "٧٢يونس، آيۀ 
ّو وصى بها ابراهيم و يعقوب يا بنى ان اهلل اصطفى : "اند فرموده ّ

) ١٣٢سورۀ بقره، آيۀ ". (ّلکم الدين فال تموتون اال و انتم مسلمون
ز جانب موسى ا" پسران من نبايد بميرند مگر اينکه مسلمان باشند"

و قال موسى ان کنتم آمنتم باهلل : "اند به مردم زمان او خطاب کرده
  ) ٨٣سورۀ يونس، آيۀ ". (ّفعليه توکلوا ان کنتم مسلمين

". ّايد، بر او توکل کنيد ايد و مسلمان شده اگر به خدا ايمان آورده"
  : اند مناجات ملکۀ سبا را به درگاه خدا چنين آورده

  ) ٤٤سورۀ نمل، آيۀ ". (ّيمان هلل رب العالميناسلمت مع سل"
با سليمان، براى خدائى که پروردگار جهانيان است، اسالم "

قالوا آمنا : "اند که اينان بيانى را از حواريين عيسى نقل کرده" آوردم
خدايا : گفتند) "١١١سورۀ مائده، آيۀ ". (ّباهلل و اشهد بانا مسلمون
  ". اينک گواه باش که ما مسلمانيمما به تو ايمان آورديم و

پيداست که اگربتوان اديان نوح و ابراهيم و موسى وعيسى، همه را 
اسالم ناميد، تفاوت کتاب و قبله، زمان و مکان موجب اختالف 

بنابراين همۀ اديان اگر چه به حکم عقائد خود . اديان نمى شود



ّکتاب مخصوصى را کتاب خدا بخوانند و شخص معينى را 
احب شريعت بدانند و رو به قبلۀ ديگرى نماز بخوانند و حدود ص

متفاوتى را در معامالت و سياسات جارى سازند، همگى در مقام 
توحيد دين واحدند و به همين معنى است که در قرآن مجيد 

سورۀ آل عمران، آيۀ ". (ّالدين عنداهلل االسالمّ ان: "اند که فرموده
و من يبتغ غير االسالم : "يا ". م استدين در نزد خدا اسال) "١٩

هرکه جز اسالم ) "٨٤سورۀ آل عمران، آيۀ ". (دينًا فلن يقبل منه
در اين قسمت مى ". (دينى را طلب کند از او پذيرفته نخواهد شد

ّتوان از جلد اول کتاب تبيان و برهان، تأليف حاج احمد حمدى 
حات  و حواشى مترجم بر اين صف٣٨ _ ٢٨ّآل محمد، ص 

  .) استفاده کرد
  مقام تحديد 

ّاما در مقام تحديد، يعنى از آن حيث که اين حقيقت غيبيۀ معنويه  ّ ّ
ّدر عالم شهادت و ماديت تجلى مى کند، قيد زمان به خود  ّ

گيرد، و در هر زمانى و مکانى در  ّپذيرد، حد مکان به خود مى مى
هيکل جسمانى شخص مخصوصى که به منزلۀ عرش اوست، 

شود، يا خود از آن جهت که به عالم خلق انتساب  يگزين مىجا
گيرد، به  در هر دورى نامى به خود مى. يابد، کثرت مى پذيرد مى

ّشود، به حدى محدود مى گردد، به زمانى  وصفى موصوف مى
شود،  يابد، و به اقتضاى آن زمان، به امرى بديع مأمور مى ّتعلق مى

آورد که چون  اى به زبان مى  تازهکند و کلمۀ شرعى جديد تشريع مى
به حقيقت بنگريم همان امر قديم و دين ثابت و کلمۀ واحده است 

بايست متناسب با مقام و به اقتضاى  که در عالم خلق ناگزير مى
  .ّزمان به صورت ديگر ادا شود و به طرز غير مکرر پديد آيد



ّعالم حق عالم کمال و ثبات و وحدت است و کلمۀ الهيه  از لحاظ ّ
ّتعلق به اين عالم، چنانکه شرح داديم، کامل و ثابت و واحد 

. ّاما عالم خلق، عالم نقص و حرکت و اختالف است. است
بنابراين در عالم خلق است که تغيير و تکامل الزم مى آيد و اين 
ّتکامل با تشريع اديان ميسر مى شود و هر دينى را در حد خود  ّ

 مى توان خواند زيرا که نوع انسان در نسبت به دين سابق کامل تر
. است زمان ظهور آن دين نسبت به زمان سابق برتر شده و فراتر آمده

اى را که پيش از اين گفتيم، بازگوئيم، اگر چه حقيقت نور  امثله
ّاى از شدت که متناسب  يکى بيشتر نيست، در هر چراغى به درجه

ّ درجات شدت ظهور رسد، يعنى ّبا مقر آن چراغ است، به ظهور مى
اگرچه . پذيرد نور با وجود وحدت حقيقت آن، اختالف مى

سازند که  حقيقت آتش يکى بيشتر نيست، هر آتشدانى را چنان مى
ّاى  از قوت  متناسب با مکانى که در آن تعبيه مى شود و به درجه

که متناسب با اين مکان و احتياج و اقتضاى آن باشد اين حرارت 
  . را ظاهر سازد

ّبال تشبيه، اگرچه حقيقت کلمۀ الهيه يکى بيشتر نيست، درهر 
اى از کمال که متناسب با کمال نسبى نوع انسان  زمانى به درجه

شرعى که کامل تر از شرع . آيد در همان زمان است، پديد مى
امرى که برتر از امر سابق است، اظهار . شود ماضى است تشريع مى

ّعضى از مظاهر الهيه بر بعض ديگر گردد و بدين سان است که ب مى
ّتلک الرسل فضلنا بعضهم على "يابند و آيۀ مبارکۀ  تفضيل مى ّ

در واقع اين رجحان از لحاظ ظهور آن . شود مفهوم مى) ٥" (بعض
حقيقت در عالم امکان و به سبب کمال نسبى اين عالم در اين 

ا روح اهلل را تفاوت مراتب باشد ي زمان است نه اينکه نفس کلمة



" ّال نفرق بين احد من رسله: "ّقدسى الهى تعدد پذيرد و آيۀ مبارکۀ 
  :قوله تعالى. نقض شود) ٦(
ّو مقام ديگر مقام تفصيل و عالم خلق و رتبۀ حدودات بشريه "

ّدر اين مقام هرکدام را هيکلى معين و امرى مقرر و ظهورى . است ّ
اسمى موسوم چنانکه هرکدام به . ّمقدر و حدودى مخصوص است

. و به وصفى موصوف و به امرى بديع و شرعى جديد مأمورند
ّ◌تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم   ٰ:فرمايد چنانچه مى ّ ٰ

ّاهلل ورفع بعضهم درجات و آتينا عيسى بن مريم البينات و  ّمن کلم
نظر به اختالف اين ) ٢٥٣سورۀ بقره، آيۀ . (ٰ◌ ٰ◌ ّايدناه بروح القدس

مقامات است که بيانات و کلمات مختلفه از آن ينابيع مراتب و 
الحقيقة نزد عارفين معضالت  ّشود و اال فى علوم سبحانى ظاهر مى

چون اکثر . ّمسائل الهيه جميع در حکم يک کلمه مذکور است
اند، اين است که در کلمات  ّناس اطالع بر مقامات مذکوره نيافته

بارى معلوم . زلزل مى شوندّمختلفۀ آن هياکل متحده مضطرب و مت
بوده و خواهد بود که جميع اين اختالفات کلمات از اختالفات 

  )١٣٧کتاب ايقان، ص ...". (مقامات است 
  :و قوله تعالى

سحاب فضل در جميع اوقات مرتفع و او را انقطاع پديد نه، "
در شمس و . ّولکن هر سحابى مظهر فيض کليه نبوده و نخواهد بود

ّاگرچه او در ذات خود مقدس از . او مالحظه نماصعود و نزول 
صعود و نزول است، ولکن به تغيير منازل و بروج به مقادير مختلفه 
ّظاهر و مجلى، مثل آنکه در برج اسد به کمال ظهور و حرارت 

از مجموعۀ آيات در بارۀ ". (ظاهر است و در دون آن غير مشهود



 و ١٠٥ل از صفحۀ ّالوهيت، تدوين لجنۀ استخراج آيات، نق
  ).ّ مجموعۀ خطى١٠٦صفحۀ 

و حاکى از اين معنى است بيانى که حضرت عبدالبهاء در تبيين 
ّآثار نازله از قلم اعلى در مواقع متعدد آورده و از جمله در کتاب 

در جواب سؤال يکى از بانوان امريکائى االصل " مفاوضات"
  :اند چنين فرموده

ّات الهيه و انوار وحى در جميع ّصفات کماليه و جلوۀ فيوض"
اهلل الکبرى حضرت مسيح و  ّمظاهر مقدسه ظاهر و باهر، ولى کلمة

ّاسم اعظم جمال مبارک را ظهور و بروزى مافوق تصور، زيرا 
ّدارندۀ جميع کماالت مظاهر اوليه بودند و مافوق آن به کماالتى 

ّمتحقق که مظاهر سائره حکم تبعيت داشتند انبياى ًمثال جميع . ّ
اسرائيل مظاهر وحى بودند و حضرت مسيح نيز مهبط وحى،  بنى

نور ... اهلل کجا و الهام اشعيا و ارميا و ايليا کجا؟  ولکن وحى کلمة
آفتاب کجا و نور ستاره و چراغ کجا؟ روح انسانى را در رتبۀ جنينى 
ّجلوه و ظهورى و همچنين در رتبۀ طفوليت و رتبۀ بلوغ و رتبۀ کمال 

ّو همچنين حبه در بدايت انبات . ر نهايت ظهور و جلوه و اشراقد
گاه روح نبات، و در رتبۀ ثمره نيز مظهر آن روح،  ورقه است و جلوه

ّيعنى قوۀ ناميه در منتهاى کمال ظاهر، ولى مقام ورقه کجاو مقام 
ّثمره کجا؟ زيرا از ثمره صدهزار ورقه ظاهر گردد ولو اينکه کل به 

ّدقت نما که فضائل و کماالت . اتى نشو و نما کنندروح واحد نب
ّحضرت مسيح و اشراقات و تجليات جمال مبارک کجا و فضائل 

ّاسرائيل مثل حزقيل و اشموئيل کجا؟ کل مظاهر وحى  انبياى بنى
مفاوضات، فقرۀ لز، ". (ّمنتهى در ميان، والسالم بودند ولى فرق بى

  ). ١١٤ _ ١١٣ص 



به اصطالح ( سرور همۀ فرستادگان خداست ّاگر محمد بن عبداهلل
و يا اگر در مقامى ") ّسيد المرسلين"متداول در بين اهل اسالم 

لوالک لما (است  است که همۀ آسمانها را خدا براى او آفريده
و خالصه اگر در مقامى است که مظاهر ) خلقخلقت االفالک

ت رتبه ناشى از ّالهيۀ سابقه در مقامى فروتر از او واقعند، اين تفاو
ّشدت جلوۀ روح قدسى و قوت ظهور کلمۀ الهيه از نفس اوست ّ و . ّ

ّاين قوت و شدت و يا خود اين علو مرتبت به سبب وقوع او، و  ّّ
ّدورۀ اعتبار امر او، در زمانى است که نوع انسان در حد باالترى از 
کمال نسبت به ادوار سابقه بوده است و بدين سبب نور شديدترى 

راى روشن ساختن جمع خود و تعليم عالى ترى براى رشد بنيۀ ب
يعنى اين . است ّمادى و حفظ وجود معنوى خود مى خواسته

ّتفاوت مرتبه نسبت به عالم خلق و به سبب ظهور مشيت اوليه در  ّ
  . اين عالم است
  اهلل مظهر امر الهى  حضرت بهاء

تند ولکن پس همان طور که همۀ موجوات نمايشکر اسماء و صفا
نوع انسان را از اين لحاظ امتيازى بيشتر است و همان طور که همۀ 

ّاند، ولکن مظاهر الهيه را از اين  ّافراد انسان مطلع کماالت الهيه
ّهمۀ مظاهر الهيه را نيز مراياى . حيث اختصاصى ديگر است

ّحقيقت واحدۀ الهيه و مظاهر اسماء و صفات و ذات خدا مى 
ّ حيث که اين ذات بايد ظاهر آيد تا شناخته شود واال از آن(خوانيم 

در مکمن غيب خود پنهان و از اين حيث خارج از حدود ادراک و 
دانيم و  ّو عرفان خدا را جز با عرفان اينان ميسر نمى) عرفان است

بينيم، وليکن در عالم تحديد و  لقاى خدا را جز در لقاى اينان نمى
و اختالف زمان و مکان بعضى را از نظر به تفاوت شؤون و احوال 



و چون . نهيم رجحان مى" قرآن"اين لحاظ بر بعض ديگر، به حکم 
اهلل قائليم و آن حضرت را آخرين حلقۀ  ّبه حقانيت حضرت بهاء

دانيم، در اين زمان و تا انتهاى  ّسلسلۀ ظهورات الهيه تاکنون مى
ّکورى که در ظل اوست و ايام اعتبار مبادى اساسي ّ ۀ اين امر است، ّ

به اختصاص مطلع اسماء حسنى و صفات عليا و مظهر ذات خدا 
کور و دور و عصر و عهد از اصطالحات امر بهائى . (مى خوانيم

  ). ّدرتقسيم زمان از لحاظ ظهور مظاهر الهيه است
ًقبال آياتى از آثار قلم اعلى نقل شد که بر حسب آنها عرفان همۀ 

اهلل به معنى  ت و همۀ اين برگزيدگان لقاءّمظاهر الهيه عرفان خداس
اينک مى گوئيم که . ّاعم کلمه محسوبند و اين در مقام توحيد بود

ّدر قيامت اسالم که به سبب تأخر زمانى و تکامل نسبى اين دين 
رود، ظهور  مبين در اديان سلف، قيامت همۀ اديان به شمار مى

ّاسماء و صفات الهيه به اشد مراتب و اکمل رسد و   درجات آن مىّ
ّشود، و البته اين در  ّموعود قرآن لقاء اهلل به معنى اخص کلمه مى

شرح معنى حقيقى قيامت خارج از موضوع . (مقام تحديد است
  ). رجوع شود به کتاب ايقان. اين رساله است
  اهلل مظهر اسماء و صفات  حضرت بهاء

ّلم حق و ّنخست در بارۀ تنزيه ذات خدا و علو محض او در عا
ّسلب اسماء و صفات از ذات غيب و لزوم تجلى کلمۀ الهيه در  ّ

از آن پس با تأکيد بليغ با استناد به . عالم خلق سخن گفته شد
. توان شناخت آيات جمال قدم بيان گرديد که چون خدا را نمى

توان  ّعرفان مظاهر الهيه جايگزين عرفان اوست، چون خدا را نمى
ان خدا ديدار خود اوست، و سرانجام سخن ديد، ديدار برگزيدگ

ّبدانجا رسيد که اين معنى در حق اکمل اين ظهورات بيشتر صادق 



آيد و اين کمال از لحاظ زمان و به سبب ظهور اين حقيقت  مى
بنابراين اگر . ّواحده در اعلى مرتبۀ کمال خلق در کور معين است
 که قلم اعلى در آثار امر بهائى در بسيارى از موارد ديده شود

اهلل را در شأن او  ّاهلل را به صفات الهيه ستوده و اسماء حضرت بهاء
ّاست، ديگر نبايد محلى براى تعجب باشد، بلکه بايد گفت  آورده ّ
بايست در اين  زيرا مى" اگر جز اين بودى عجب نمودى"که 

صورت يا هرگز در بارۀ خدا دم نزنيم و هيچگونه سخن به زبان 
ّتى نيايش به درگاه خدا را نيز که مستلزم تسميۀ او به نياوريم، ح

اسماء حسنى و وصف او به صفات علياست، موقوف سازيم، يا 
ّهمۀ اسماء و صفات را به ذات حق منسوب داريم و براى اينکه 
بتوانيم اين صفات را دريابيم و به معانى اين اسماء پى بريم آنها را 

ّا را مرکب از ذات و صفات غير از ذات خدا بيانگاريم و خد
بشماريم و از اين طريق دچار شرک شويم، يا بر آن باشيم که 
صفات عين ذات است و چنين ذات بسيط واحدى در عالم غيب 
مطلق که راه ما به سوى آن بسته و پاى ما در پيمودن اين راه 
ّشکسته است، پنهان از ديدگان و دور از حد عرفان جاى دارد 

ّلم امکان تجلى کند و بدين ترتيب خداشناسى را آنکه در عا بى
ّموقوف سازيم، يا براى استخالص از اين همه محاالت عالم حق 
ّرا درعلو تنزيه خود محفوظ داريم و اسماء و صفات را حاصل از 
ّتجلى پرتو حسن او در ازل بشماريم و نمايش فروغ جمال قدم در 

ّتجلى را در عالم شهود ترين مراتب  اين عالم بدانيم و عرفان کامل
عرفان خدا بخوانيم و در زيارتنامۀ مظهر امر الهى چنين به زبان 

اهلل و من فاز بلقائک فقد  ّاشهد بان من عرفک فقدعرف: "آآوريم
خالصۀ مفاد بيان مبارک ) ٩٤ادعيۀ محبوب، ص ". (اهلل فاز بلقاء



دهم که هرکه تو را شناخت خدا را  شهادت مى: اين است
است و هرکه به ديدار تو فائز شد به ديدار خدا راه  تهشناخ
  . است يافته

ّبدين ترتيب اسماء خدا را که فقط در عالم امر وخلق تحقق 
. پذيرد به وى نسبت دهيم، صفات خدا را جز در شأن اوندانيم مى
اهلل را که اگر به معنى لقاى غيب گرفته شود منافى توحيد است  لقاء

انجامد، لقاى او   آن بر آيند به کفر محض مىو اگر در صدد انکار
ّبخوانيم، تا خلوتخانۀ غيب از شائبۀ ادعاى رؤيت برکنار ماند و 
مقام وحدت مطلقه در ادراک ناقص و معرفت محدودۀ ما جاى 
ّنگيرد، و بدين سان از علو تنزيه او نکاهد و حقيقت توحيد که 

  .اساس اديان است خلل نپذيرد
 از آثار قلم اعلى که محض حفظ تنزيه خدا از هر اى ّو اينک شمه

گونه اسم وذکر و نعت و صفت در ضمن آنها اين اسماء حسنى و 
  :است صفات عليا بر حضرت بهاء اهلل اطالق شده

اهلل مظهر امره و مطلع اسمائه الحسنى لمن  ّهذااالسم الذى جعله"
اب  لوح خط٧٢از لوح برهان منقول در ص " (فى ملکوت االنشاء

اين : مفاد بيان مبارک به زبان فارسى چنين مى شود) به آقا نجفى
همان است که خدا او را مظهر امر خود خواسته ومطلع اسماء 

  : و. است حسنى در عالم خلق فرموده
لک الحمد يا محبوب بما اظهرت جمالک و کتبت الصفيائک "

ّالورود فى مقر ظهور اسمک االعظم الذى ناح به االمم اال ّ  من ّ
ًانقطع عما سويک، مقبال الى مطلع ذاتک و مظهر صفاتک ّ ."...

خالصه آيات به زبان )  ادعيۀ محبوب١٤٠دعاى عيد نوروز، ص (
سپاس تو را اى محبوب که جمال خود را : فارسى چنين ميشود



ّظاهر ساختى و برگزيدگان را به مقر اسم اعظمت راه دادى، اسمى 
رياد و فغان آمدند جز آنان که از که با ظهور آن همۀ مردم به ف

. ماسواى تو گسستند و به مطلع ذات و مظهر صفات تو روى آوردند
  : و 

تاهلل قد ظهر محبوب العالمين و مقصود العارفين ومعبود من "... 
ٓالسموات واالرضين ومسجود االولين و االخرين فى ّ سورۀ ...". (ّ

به زبان فارسى خالصۀ مفاد آيات را )  کتاب مبين٣٥هيکل، ص 
سوگند به خدا که آن که محبوب : شايد بتوان چنين نقل کرد

جهانيان و مقصود عارفان و معبود زمين و آسمان و مسجود پيشينيان 
  :و . و پسينيان بود، پديد آمد

ّاتى الرحمن فى ظلل البرهان و اشرقت شمس الوجه من غير "... 
قول به زبان مفاد ) ١٠٣کتاب مبين، ص ...". (سحاب و حجاب 
رحمن در سايۀ برهان آمد و خورشيد وجه او : شود فارسى چنين مى

  :و . پرده آشکار شد بى
ّقل يا قوم هذا ربکم الرحمن قد اتى بالحجة و البرهان ان "...  ّ ّ

ّاقبلوا اليه و ال تتبعوا کل معرض اثيم  لوح احباب، ص ...". (ّ
بگو اى قوم : سىخالصۀ مفاد قول به زبان فار) ، کتاب مبين١٠٧

به . است ّاين پروردگار مهربان شماست که با حجت و برهان آمده
  :و . وى روى آوريد و هر معرض گناهکارى را پيروى نکنيد

ّقل هذا يوم فيه تجلى الرحمن على االمکان، طوبى الهل " ...  ّ
خالصۀ مضمون ) ، کتاب مبين١٠٩لوح احباب، ص ...". (ّالنظر 
ّوزى است که رحمن بر امکان تجلى کرد، خوشا بگو امروز ر: آيات

  :و . بر آنان که اهل نظر باشند



ّقد جعلناک مطلع کل اسم من اسماء الحسنى و مظهر کل "...  ّ
ّصفة من صفاتنا العليا و منبع کل ذکر من اذکارنا لمن فى االرض و 

ّثم بعثناک على صورتى بين السموات و االرض و . ّالسماء
ّلمن فى جبروت االمر و الخلق ليهتدين بک ّجعلناک آية عزى 

، کتاب ٢٧سورۀ هيکل، ص ". (ّعبادى و يکونن من المهتدين
تو را مطلع همۀ اسماء حسنى و : خالصۀ مفاد بيان مبارک) مبين

مظهر همۀ صفات علياى خود ساختيم و منبع هر ذکرى از اذکار 
ر جهان خود براى اهل زمين و آسمان فرموديم و به صورت خود د

ّپديد آورديم ونشانۀ عزت خود در عالم امر و خلق نموديم تا 
  :و . بندگان من با تو هدايت يابند

لوح ". (ّقد طوى بساط االوهام و اتى الرحمن بامر عظيم" ... 
) ، مجموعۀ الواح چاپ مصر١٦٠ّخطاب به عبدالوهاب، ص 

 به امر بساط اوهام برچيده شد و رحمن: خالصۀ معنى آيۀ مبارکه
  :و . عظيم خود فرا رسيد

ّقد اتى الوهاب راکبًا على السحاب طوبى لمن تقرب اليه و " ...  ّ ّ
) ، کتاب مبين٥٨لوح ملک روس، ص ...". (ويل للمبعدين 

خوشا براى کسى . ّوهاب سوار بر ابر آمد: خالصۀ مفاد آيات مبارکه
  :و. مانند که به وى نزديک شود و واى بر آنان که دور مى

ّقد اتى الوهاب فى ظلل السحاب " ...  لوح احباب، ص ...". (ّ
. ّوهاب در سايۀ ابر آمد: خالصۀ معنى به فارسى) ، کتاب مبين٩٧
  :و

لوح احباب، ..." (قد اتى المختار بسلطان العظمة و االقتدار " ... 
مختار به سلطان : خالصۀ معنى آيۀ مبارکه) ، کتاب مبين٩٨ص 

  : و.  آمدعظمت و اقتدار 



لوح احباب، ...". (ّقد اتى القيوم ان انظروا يا اولى االبصار " ... 
  . اى بينايان بنگريد. ّقيوم آمد: خالصۀ معنى) ، کتاب مبين٩٨ص 

ّمظهريت و عبوديت  ّ  
اهلل که از اکثر  هرچند آنچه با استناد به کلمات مبارکۀ حضرت بهاء

شود   شد مانع از اين مىآثار آن حضرت استخراج و بدانها استشهاد
ّکه در اين آيات شبهۀ حلول خدا در اين جهان و تجسد او در جسد 
عنصرى و قالب جسمانى يکى از افراد انسان وارد آيد، با همۀ اين 

اى يا خطابى نازل  اى از اين آيات را که در لوحى يا سوره ّشمه
 ّشده و مشعر به تجلى اسماء و صفات خدا و ظهور ذات او در

وجود جمال قدم است، دوباره نقل مى کنيم و آيۀ ديگرى را از 
همان لوح يا همان سوره يا همان خطاب که براى تأکيد درتوحيد و 

آوريم تا چنين گمانى يکسره  است نيز مى رفع شبهۀ حلول نازل شده
از جمله در . زائل شود و يکبار ديگر در حفظ تنزيه خدا اصرار رود

  : فرمايد لوحى مى
ّقل تاهلل قد انشقت االحجاب و اتى الوهاب راکبًا على " ّ

: مفاد قول به زبان فارسى) ، کتاب مبين٤٢٥ص ". (ّالسحاب
  . ّها دريده شد و وهاب سوار بر ابر آمد بگو سوگند به خدا که پرده

  :آورد در همان صفحه از همان لوح چنين مى
سماء ان اعرفوا يا ّقل ان البالء زينة البهاء فى سبيل اهلل مالک اال"

ّکلما ازداد البالء زاد البهاء فى حب... اولى االنظار  اهلل فالق  ّ
لعمرى يفرح قلب البهاء بما ورد عليه من البالء فى ... االصباح 

خالصۀ ) ، کتاب مبين٤٢٥ص ". (ّاهلل فاطر االرض و السماء ّحب
اى صاحب نظران، بدانيد که بال زينت بهاء در راه : معنى
ّهرچند بال زيادت شود بهاء بر محبت خود به خدا . تخداس



سوگند باد که قلب بهاء بدانچه از بال در راه خدا به وى . افزايد مى
  . شود رسد شادمان مى مى

  : فرمايد و در لوحى که مى
ّقل تاهلل قد اتى منزل االيات برايات الحجة و البيان" ّاتقوا اهلل يا . ٓ

ّمال البيان و ال تکونوا من ال ّذين انتظروا ايامى فلما اظهرت نفسى ٔ ّ
، آثار ٢، ج٤٨ص ". (ّيشهد بذلک من عنده ام البيان. کفروا بها
بگو سوگند به خداى باد : مفاد آيات مبارکه چنين است) قلم اعلى

اى اهل بيان، از . ّکه فرستندۀ آيات با رايات حجت و بيان آمد
 من بودند و همين که ّخدا بترسيد و از کسانى نباشيد که منتظر ايام
کسى که مبدأ بيان نزد . نفس خود را ظاهر داشتم به آن کافر شدند

  . اوست شاهد اين امر است
  :آورد هم در آن لوح خطاب به همان قوم چنين مى

ٓاهلل منزل االيات و  ٔيا مال البيان، تاهلل کنت راقدًا، ايقظنى ارادة"
اد و کنت قاعدًا اقامنى کنت صامتًا انطقنى بما اليعادله ما عند العب

، ٦٨از همان لوح مبارک ص ". (بقدرة منه و هو المقتدر المختار
اى اهل بيان، خفته : خالصۀ مضمون آيات) ، آثار قلم اعلى٢ج

خاموش . فرستد بيدارم کرد بودم، ارادۀ خدائى که آيات را مى
بودم، مرا به سخن گفتن واداشت و گفتارى به زبانم آورد که هرچه 

نشسته بودم، به . تواند کرد  نزد مردم است برابرى با آن نمىدر
و اوست که صاحب اقتدار و . قدرتى از خويشتن بيدارم ساخت

  . اختيار است
  :فرمايد و در لوحى که مى

ّانک انت يا عبد تقربت الى السدرة المنتهى و سمعت منها " ّ ّ
رت ّنغمات ربک العلى االعلى و فزت بلقائه و زرت جماله و حض



، کتاب ٢٥٨ص ". (محضر اهلل المقتدر المهيمن العليم الحکيم
اى بندۀ من، به سوى سدرۀ منتهى : خالصۀ بيان مبارک) مبين

نزديک آمدى، نغمۀ پروردگار على اعلى را از آن شنيدى، به لقاى 
  .در محضر خدا حضور يافتى و کردى زيارت را او ل فائز شدى، جما او

اى  ّوح خطاب به همان بندۀ مقرب که هديهدر صفحۀ بعد همان ل
  :است به حضور او تقديم داشته بود چنين آورده

ّولکن الغالم ما اتخذ لنفسه من بيت ليزينه بطراز الدنيا و ما " ...  ّ ّ ّ
ّاراد لنفسه من حيوة ليستنصر عما خلق فى االرض و السماء ّانه . ّ

ّکان ناظرًا فى کل االحيان الى شطر ربه الرحم ّ ّن و ما اراد اال ان ّ
ّيرتقى اليه و يسکن فى المقام الذى انقطع عنه الذکر و البيان  ّ ."...

اين غالم : خالصۀ بيان مبارک اين است)  کتاب مبين٢٥٩ص (
ّاست تا آن را به زينت دنيا بيارايد، حتى  اى نگرفته براى خود خانه

اند  دهاست تا از آنچه در زمين و آسمان آفري حياتى هم نخواسته
يارى بخواهد، بلکه همواره به پروردگار مهربان خود نظر دوخته و 
جز اين که به درگاه وى روى آورد و در جائى که ذکر و بيان بدان 

  . است رسد، آرام گيرد، اراده نکرده فرا نمى
  :فرمايد و در لوحى که مى

ّفوا حسرة للذين کفروا باهلل بعد الذى اتى بالحق بسلطان مبين" ّ ّ." 
: و خالصۀ آيه به زبان فارسى چنين است) ، کتاب مبين٢٩٩ص (

چه حسرتى است براى کسانى که به خدا کافر شدند از آن پس که 
اگر چه در معنى جزء اخير اين آيه . (به راستى با سلطان مبين آمد

  ). ّچنين نيز مى توان گفت که حق را با سلطان مبين آورد
  :چنين مى آورداى در همان لوح  به اندک فاصله



ّقل ما منع البهاء عما ورد عليه من البالء يدعو من فى االکوان فى "
ّاهلل ربهم الرحمن ّکل االحيان الى ". کذلک امر من لدن مقتدر قدير. ّ

بگو : و خالصۀ مفاد آيه به زبان فارسى) ، کتاب مبين٣٠٠ص (
 جهانيان همۀ. است اند فرو نمانده بهاء از بالئى که بر او وارد آورده

خواند  را درهر زمان به سوى خدائى که پروردگار ايشان است فرا مى
  .و از نزد مقتدر قدير به چنين امرى مأمور است

  : فرمايد و در لوحى مى
ّقد اتى الرحمن فى ظلل البيان و الملک هلل المقتدر القهار" ص ". (ّ

ن با رحمن در زير سايه: مضمون بيان به فارسى) ، کتاب مبين٣١٣
  .ّبيان آمد و ملک از خداى مقتدر قهار است
  : آورد و در همان صفحه از همان لوح چنين مى

ّادعوا الناس بما امرت و . ال يمنعنا البالء عن ذکر مالک االسماء"
ّال يمنعنى اعراض من على االرض و ال سطوة کل متکبر جبار ّ ّ ."

 :مضمون مفاد آيۀ مبارکه چنين است) ، کتاب مبين٣١٣ص (
هيچ بالئى ما را از ذکر خدائى که مالک اسماء است باز 

کنم و  است مردم را دعوت مى بدانچه او مرا مأمور کرده. دارد نمى
اعراض مردمان و قدرت سرکشان و ستمگران مرا از اين کار باز 

  .دارد نمى
  :فرمايد و در لوحى که مى

ّان، انه ّقل يا قوم دعوا الموهوم، قد اتى القيوم على ظلل البره"
ّلربکم الرحمن الذى علق به البيان ّ ّ ) ، کتاب مبين٣٤٨ص ". (ّ

ّقيوم . بگو اى قوم، موهوم را وا گذاريد: خالصۀ مفاد بيان مبارک
او پروردگار مهربان شماست و هموست که کتاب . آمد و برهان آورد

  .بيان به قول او موکول بود



 چنين در صدر همين لوح و در ابتداى همان صفحۀ کتاب
  : آورد مى

ّقد حضر کتابک تلقاء الوجه فى السجن و کان مزينًا صدره " ّ
ّبالکلمة التى احببناها فى سبيل اهلل المهيمن القيوم و اردناها  ّ
ّلنفسى و لمن معى و ربک الرحمن هو العليم على ما اقول و هى  ّ

، ٣٤٨ص ...". (يا ليتنى کنت من المستشهدين فى سبيلک: هذه
مفاد قول شريف به زبان فارسى خطاب به شخصى که ) کتاب مبين

نامۀ تو در زندان در برابر : است در نامۀ خود آرزوى شهادت کرده
شود که حاکى از امرى است که ما خود  اى آغاز مى با کلمه. ماست

ايم و براى نفس خود و هرکسى که با  در راه خدا همان را پذيرفته
گويم  ان تو بر آنچه که من مىو خداى مهرب. ايم من باشد خواسته

گواه است و آن اينکه کاش از کسانى بودم که در راه تو به شهادت 
  : فرمايد و در لوحى که مى. رسند مى

ّقد تصادف هذا الذکر يومًا فيه ولد مبشرى الذى نطق بذکرى و " ّّ
ّسلطانى و اخبر الناس من سماء مشيتى و بحر ارادتى و شمس  ّ

ّ آخر الذى فيه ظهر الغيب المکنون و السر ظهورى و عززناه بيوم ّ
مفاد ) ١٧٦، ص ٢آثار قلم اعلى، ج". (ّالمخزون و الرمز المصون

ّاين گفتار من به روزى برخورده که مبشرم در : قول به زبان فارسى
است و او کسى بود که به ياد من و به ياد سلطنت  آن روز رخ گشوده

ياى ارادۀ من و خورشيد ّمن ناطق بود واز آسمان مشيت من و در
ظهور من براى مردم خبر آورد و ما چنين روزى را به روز ديگرى 
ّعزت بخشيديم که در آن غيب پنهان و سر ناپيدا و رمز نهفته پديد  ّ

  . آمد



ّو در پايان همان لوح خطاب به حق مطلق چنين مناجات 
  : نمايد مى

ّسبحانک يا الهى بارک على احبائک ثم انزل عليهم"  من سماء ّ
آثار قلم اعلى، ...". (عطائک ما يجعلهم منقطعين عن دونک

اى : و مضمون مناجات را شايد بتوان چنين آورد) ١٧٦، ص ٢ج
خداى بزرگ من، اين عيد را بر دوستان خود مبارک دار و بر 
ايشان از آسمان بخشش خود چيزى بفرست که آنان را از هرچه 

  .غير تو باشد بگسلد
  :فرمايد مىو در لوحى که 

ّسبحانک الذى اظهر نفسه کيف شاء و اراد فى حين ما ادرکته "
مفاد آيۀ ) ، مجموعۀ اقتدارات١٤٣ص " (افئدة اولى الحجى
پاک است آن کسى که نفس خود را چنانکه : مبارک به فارسى

خواست پديد آورد و در روزگارى که او چنين کرد دلهاى خردمندان 
  .نداز دريافت او ناتوان ماند

: آورد اندکى بعد خطاب به کسى که مخاطب لوح است چنين مى
طوبى لک بما حضر کتابک فى السجن االعظم اذا يدعوا "

ّالمظلوم ربه فى السر و االجهار  ّکذلک تموج بحر عطاء ربک اذ ... ّ ّ
، مجموعۀ ١٤٧ و ١٤٦ص " (ّکان مطلع امره بين ايادى الفساق

ات در  خوشا به حال تو که نامه: مضمون بيان به فارسى) اقتدارات
زندان به حضور رسيد در حالى که اين مظلوم پروردگار خود را در 

درياى عطاى پروردگار تو چنين موج ... خواند  نهان و آشکار مى
  .مطلع امر او در دست بدکاران گرفتار است که آن هنگام در زند مى

به يکى از و شايد لطف کالم او را در جائى بهتر نتوان يافت که 
خواهد که  از اين بنده مى. بندگان خود تعليم مناجات مى کند



نيايش کند، به درگاه خدا روى آورد، خدا را شاهد بگيرد که به 
ّخدا را به حق کسى بخواند که با . است مطلع امر او ايمان آورده

است و بدين سان به  ظهور او غيب مکنون و کنز مخزون ظاهر آمده
آموزده که غيب مکنون نيز از آن حيث که ظهور  بندۀ خويش مى

شود، جز آن خدائى است که در  ّمى کند و تا آن حد که شناخته مى
ّماند و علو جالل او را بايد  ّمقر قدس و مقعد صدق پنهان مى

  .مصون از نزول و حلول دانست
  :قوله تعالى

ّقل سبحانک اللهم يا الهى و مقصودى و رجائى و محبوبى، ترى "
ّو نداء امرک ايقظتنى فى ايامک ...  نفحات وحيک جذبتنى ّان
ّباسمک الذى اذ ظهر، ظهر غيب المکنون و الکنز ... اسألک ... 

 ١٥٢ص ...". (ّالمخزون ان تجعلنى فى کل االحوال ذاکرًا بذکرک
خالصۀ مضمون آيات مبارکه به ) ، مجموعۀ اقتدارات١٥٣_ 

، اى مقصود من، اى بگو اى خداى من: شود فارسى چنين مى
بينى که بوى خوش وحى که از سوى  اميد من، اى دوست من، مى
ّنداى امرت مرا در ايام تو بيدار کرد ... تو وزيد مرا مجذوب ساخت 

ّخواهم، به حق اسمى که با ظهور آن غيب پنهان و  از تو مى... 
گنج نهفته پديد آمد، که مرا در همۀ احوال به ذکر خود ذاکر 

  .نمائى
و نظير اين قول را به يکى از تاجداران جهان تعليم مى کند تا زبان 
ّنيايش بگشايد و از خدا بخواهد که به حق اسم اعظمى که مظهر 

هائى را که در ميان من و  نفس تو در آسمان و زمين است، پرده
ّمظهر آيات تو وجود دارد از ميان بردارى و مرا به شناختن او موفق 

 يکبار ديگر به لطف بيان اين حقيقت را سازى و بدين سان



آموزد که مظهر نفس خدا و مطلع آيات او و مشرق جمال او را  مى
ّدر عالم امر و خلق بايد جز از خود او چنانکه در عالم حق است، 

  .بدانند
  :قوله تعالى

ّاى رب اسألک باسمک الذى جعلته سلطان االسماء و مظهر " ّ
بان تحرق االحجاب التى ّنفسک لمن فى االرض و السماء 

ّانک . حالت بينى و بين عرفان مطلع آياتک و مشرق وحيک،
  ).، کتاب مبين٥٦لوح ملکه، ص ". (انت المقتدر الکريم

  آيد  خدا مى
اى که به  عالوه بر وعده" قرآن"ناگفته نماند که در بعضى از آيات 

 امر در ظهور. اند نيز سخن گفته" آمدن خدا"اند، از  لقاى خدا داده
ّبديع اين آيات را نيز مانند آيات داله بر لقاى خدا به ظهور مظهر 

ّاند تا مبادا تصور هبوط و نزول و حلول که دور از  امر او تعبير فرموده
ّشأن حق است به قلوب کسانى خطور کند و آنان را به ورطۀ شرک 

  . فرو افکند
 موارد آن از جمله اين آيات آيه اى است که قلم اعلى در بعضى از

  .است را به عين الفاظ نقل فرموده
  :قوله تعالى

ّ◌هل ينظرون اال ان يأتيهم  ّو همچنين ائمۀ هدى و انوار التطفى ٰ" ٰ
ّرا که مسلمًا از ) ٢١٠سورۀ بقره، آيۀ (ٰ◌  ٰ◌ اهلل فى ظلل من الغمام

امورات محدثه در قيامت مى دانند، به حضرت قائم و ظهور او 
  )١١٢کتاب ايقان، ص  (".اند تفسير نموده

ّو در موارد ديگر، با توجه به همين آيه و آيات ديگرى از اين قبيل 
يوم يأتى اهلل فى ظلل من "مفاد اين قول را نقل به معنى فرموده و 



، ٣ّشرح قصيدۀ عز ورقائيه، آثار قلم اعلى، ج. (است آورده" الغمام
  )١٩٢ص 

 اين رساله منحرف در اينجا ناگزير از روش اصلى خود در تدوين
شويم و به جاى ادامۀ بيان به طرز سابق، يعنى شرح عقايد اهل  مى

بهاء با استناد به آثار قلم اعلى و تبيين حضرت عبدالبهاء، به بحث 
. پردازيم مى" قرآن"مجملى در بارۀ معنى حقيقى يکى از آيات 

شايد روا باشد که قبل از طرح اين مطلب از خوانندگان معذرت 
واهيم، و اين اعتذار بيشتر بدان سبب است که معنى آيه از بخ

غايت وضوح احتياج به توضيح ندارد و توضيح واضحات محتاج 
  .تقديم معذرت است
آيا جز اين انتظار دارند که خدا براى : "فرمايد خداى تعالى مى

بعضى در اين اواخر مى گويند که سؤالى " ايشان در سايۀ ابر بيايد؟
البته چنين است، ولى . است، استفهمام انکارى استکه در آيه 
معنى اين سؤال انکارى " ّاال"توان غافل بود که با کلمۀ  چگونه مى
" آيا جز اين انتظار دارند؟: "يعنى همين که بگويند. کند تغيير مى

بدين ترتيب " جز اين انتظار ندارند: "شود که معنى قول چنين مى
کنند که اهل کتاب با تأکيد و  ظارى را مىدر اين آيۀ مبارکه ذکر انت

  .اصرار براى آمدن خدا در سايۀ ابرها دارند
آورند که  ّاما اگر گفته شود که اعتقاد اهل کتاب را بدان سبب مى

اى در خود آيه و  تکذيب و ترذيل و تقبيح نمايند، هيچگونه قرينه
 محتمل سوابق و لواحق آن وجود ندارد تا اين معنى را ثابت کند يا

ّسازد، بلکه قراين و حتى دالئلى براى اثبات خالف اين ادعا  ّ
  : از جملۀ دالئل اينکه. وجود دارد



ًاوال يهود و نصارى بر طبق آيات تورات و نصوص انجيل واقعًا  ّ
ّثانيًا اکثر مفسرين . الجنود و پدر آسمانى را دارند ّانتظار آمدن رب

عى بر آن بوده است که ّاز عامه و خاصه، جملگى را س" قرآن"
را در اين آيه به صورتى تأويل کنند که با اعتقاد " آمدن خدا"

ّصحيح موافق باشد و با تنزيه و تقديس حق مطلق، که فرود آمدن 
  .بدين جهان در شأن او نيست، مخالفت نيابد

از تفاسيرى که در اين مجلس در دسترس نگارنده است تفسير کبير 
اى اسالم است که درذيل اين آيۀ مبارکه فخر رازى، از کبار علم

يا آن را بايد : است چندين وجه مختلف براى تفسير آن را ارائه کرده
ّبه همين صورت بخوانند و بپذيرند، بى آنکه حق بحث در بارۀ 
معنى آن يا تأويل آن را به خويشتن بدهند و اين به اعتقاد وى 

عنى آمدن آيات است، يا آمدن خدا را به م" سلف صالح"مذهب 
او، يا آمدن عذاب او بگيرند، يا قصدشان اين باشد که رسيدن روز 
ّقيامت را براى تصوير عظمت و ابهت و جاللت آن به آمدن خدا 

  ). ٧(تعبير نمايند 
ّالکشاف عن "تفسير ديگر که اينک در مقابل نظر است، کتاب 

ّحقائق غوامض التنزيل و عيون االقاويل فى وجوه التأويل لالمام " ّ
ّجاراهلل تاج االسالم محمود بن عمر الزمخشرى، معروف به 

گويد که  او در ذيل اين آيه مى. است" تفسير زمخشرى"يا " ّکشاف"
اوست و در تأييد " بأس"او يا " امر"مقصود از آمدن خدا، آمدن 

کند که در ضمن آنها  مى" قرآن"قول خود استناد به دو آيۀ ديگر 
جائهم "و ) ٣٣سورۀ نحل، آيۀ " (ّتى امر ربکاو يأ: "است آمده
همچنين او و ) ٥ و سورۀ اعراف، آيۀ ٤٣سورۀ انعام، آيۀ " (بأسنا

ان "گويند که ممکن است ظاهر آيه را به صورت  ديگران مى



يا " بأس"کلمات  بگيريم و" بنقمته او يأتيهم اهلل ببأسه
  ). ٨(ذوف بينگاريم امثال آنها را مح و" آيات" يا "امر" يا "نقمت"

البى البرکات " ّالتأويل ّمدارک التنزيل و حقائق"تفسير ديگر کتاب 
ّعبداهلل بن احمد بن محمود النسفى است که در ذيل همين آيه 

نويسد که مقصود از آمدن خدا، آمدن امر او يا بأس اوست و باز  مى
 که دهد کند و همان احتمال را نيز مى به همان دو آيه استشهاد مى

کلماتى محذوف باشد و آيه را بتوان چنين معنى کرد که بايد امرى 
  ). ٩(با خدا بيايد يا خدا آن امر را بياورد 

ّلباب التأويل فى معانى التنزيل"تفسير ديگر کتاب  ّلعالء الدين " ّ
ّعلى بن محمد بن ابراهيم البغدادى الصوفى الخازن، معروف به  ّ

ه مذهب اسالف امت اين است گويد ک است که مى" تفسيرخازن"
که اين آيات را به ظاهر آنها بگيرند و به هيچ گونه تأويل، چنانکه 
هست، بپذيرند و ضمنًا اعتقاد به تنزيه خدا از آمدن به اين جهان 
را نيز محفوظ دارند و در صدد بحث براى توفيق اين دو معنى با 

يابند، آمدن وليکن اگر بخواهند معنى آن را در. يکديگر بر نيايند
خدا را بايد به معنى آمدن آيات او يا امر او يا عذاب او بشمارند 

)١٠ .(  
ّاما از تفاسير خاصه، در کتاب  " تفسير حسينى"يا " ّمواهب عليه"ّ

ّتأليف مالحسين واعظ کاشفى در ذيل اين آيه آمدن خدا را به 
تأليف " صافى"و در تفسير ). ١١(اند معنى آمدن عذاب او گرفته

ّالمحسن فيض کاشانى، از بزرگان علماى شيعه، در ذيل همين م
اند که منظور از آمدن خدا، آمدن امر خدا و بأس اوست و  آيه آورده

کند که بر حسب آنها آمدن خدا يا امر  احاديثى در اين باره نقل مى
او در هفت قبۀ از نور که معلوم نيست که او در کدام يک از 



االخره آمدن خدا يا امر او را همان ظهور آنهاست، خواهد بود، و ب
  ). ١٢(شمارد  ّقائم آل محمد مى

ّبا توجه به اين مطالب که يافتن نظائر آنها در تفاسير ديگر نيز بر 
انتظار آمدن "شود که  خوانندگان ما آسان خواهد بود، معلوم مى

به معنى اعتقادى که آن را در اين آيه انکار يا تقبيح کرده " خدا
نگارنده فقط در يک مورد يعنى در تفسير ابوالفتوح . د، نيستباشن

است بگويد که تفاسير  ّرازى به اين مطلب برخورد که مفسر خواسته
است  مورد بوده و منظور از آيه را چنين دانسته ديگران جملگى بى

وجه و  که انتظارى که براى آمدن خدا در سايۀ ابرها دارند، بى
و . ۀ انتظارى است که وقوع آن امکان نداردمورد است و به منزل بى

حال آنکه هيچ گونه مدرکى براى چنين استنباطى نداشته و تفسير 
  .است به رأى کرده

ناگفته نماند که فخر رازى بعد از ذکر وجوه سابقه وجهى را اختيار 
توان گفت که آيۀ مبارکه فقط داللت بر  است که مى کرده و گفته

برند  وهى از مردم آمدن خدا را انتظار مىاين معنى دارد که گر
اى در اين آيه بتوان يافت که اين مردم در اين انتظار  آنکه قرينه بى

است که به صرف  ّاند، اما نگفته ّبر حق بوده يا به راه باطل رفته
توان يکى از اين دو وجه را اختيار کرد و همان را صحيح  ّادعا مى

ود از اين آيه اين است که انتظار ّشمرد و به جد تمام گفت که مقص
  .روزى براى آمدن خدا، انتظار باطلى است

ثالثًا تنها در اين آيه نيست که از آمدن خدا در روز جزا سخن 
مجيد وارد شده و از " قرآن"است، بلکه آيات ديگرى نيز در  رفته

از جملۀ آنها اين آيۀ مبارکه است، . است اين معنى حکايت کرده
ّهل ينظرون اال ان تأتيهم الملئکة او يأتى ربک او : "ىقوله تعال ّ



ّيوم يأتى بعض آيات ربک ال ينفع نفسًا . ّيأتى بعض آيات ربک
آيا جز : مفاد آيۀ شريفه اين است) ١٥٨سورۀ انعام، آيۀ ". (ايمانها

اين انتظار دارند که فرشتگان براى ايشان بيايند يا خداى تو يا 
 بيايد؟ در چنين روزى که آيات خدا برخى از آيات خداى تو

  .رسد آيد از ايمان کسى سودى به وى نمى مى
شود اين آيه نيز بر حسب الفاظ عينًا به همان  و چنانکه مالحظه مى

طريق استفهامى ترتيب يافته و با انتظار آمدن فرشتگان يا آمدن خدا 
است که  يا بعضى از آيات او تصريح شده و بالفاصله چنين آمده

ًقبال اشاره . رساند کس سودى به وى نمى ر چنين روزى ايمان هيچد
ّشد که بعضى از مفسران در تفسير آيۀ سابقه به همين آيه استناد 

اند که مقصود از آمدن خدا ظهور آيات او يا  کرده و احتمال داده
و چون طرز اداى مطلب . نزول مالئکه يا امورى از اين قبيل باشد

محکم است و صراحت بيشتر دارد، ابوالفتوح در اين آيه بسيار 
قول سابق خود " آمدن خدا"است که در تفسير  رازى نيز وادار شده

را تعديل کند و انتظار آمدن خدا به معنى آمدن آيات او يا امر او يا 
در : "عذاب او را نيز احتمال دهد و به عين الفاظ چنين گويد که

عاد است، يعنى مگر انتظار اين دو قول گفتند يکى آنکه مرا استب
قولى . کنند که آنچه ممکن نيست با ايشان کرده شود محال مى

و قولى دگر ... ّدگر آن است که او يأتى امر ربک و حکمه و عذابه 
  ) ١٣...". (ّآن است که او يأتى ربک ببعض آياته او بعظيم آياته 

" صفًاّجاء ربک و الملک صفًا : "و از جمله اين آيۀ مبارکه است
کند  معنى آيۀ شريفه که اخبار از روز قيامت مى) ٢٢سورۀ فجر، آيۀ (

و اين آيه به صراحت و . خداى تو با صفوف مالئکه آمد: اين است
ّبا جملۀ خبريه حاکى از آمدن خداست و ناگزير همۀ مفسرين به 



اند که آمدن خدا و صفوف و مالئکه به معنى آمدن امر  ّاتفاق گفته
  . آيات خدا و امثال آنهاستخدا و 

  آمدن خدا بمعنى آمدن مظهر امر او 
ّبا توجه به آنچه از پيش گفته شد، آمدن خدا در روز واپسين که به 

شود، بر طبق معتقدات اهل بهاء  اثبات مى" قرآن"مدلول آيات 
ّتواند به هبوط ذات الهى از عالم حق به عالم خلق تعبير شود  نمى

که حفظ توحيد را مستلزم اين مى دانند که آمدن و ناگزير با کسانى 
ّهمزبانند و مسلم است . خدا را به آمدن امر او و آيات او تفسير کنند

که امر خدا جز با مظهر امر او، و آيات خدا جز با مطلع وحى او 
  ". بيايد"نمى تواند 

ًآنچه از آيات اين ظهور بديع قبال در اين خصوص آورده شد براى 
ّاما چون تنزيه خدا در نظر اهل بهاء .  معنى کافى استاثبات اين

مطلب اصلى اين رساله است، بهتر آنکه هر فرصتى را براى تأکيد 
در بارۀ اين مطلب مغتنم شماريم و در اين مورد به آيۀ ديگرى از 

  .قلم اعلى که تصريح به اين معنى دارد، استناد کنيم
  :قوله تعالى

ّحق جل جالله از براى ظ" . هور جواهر معانى از معدن انسانى آمدهّ
ّاهلل آنکه مذاهب مختلفه و سبل متعدده را  اهلل و مذهب اليوم دين

اين اصول و قوانين و راههاى محکم . ّسبب و علت بغضاء ننمايند
و ) مقام توحيد(متين از مطلع واحد ظاهر و از مشرق واحد مشرق 
ون و اعصار بوده اين اختالفات نظر به مصالح وقت و زمان و قر

ّاى اهل بهاء کمر همت را محکم نمائيد که شايد ). مقام تحديد(
ّحبًا . جدال و نزاع مذهبى از بين اهل عالم مرتفع شود و محو گردد

ضغينه و بغضاى . هلل و لعباده بر اين امر عظيم خطير قيام نمائيد



مگر يد . سوز و اطفاء آن بسيار صعب مذهبى نارى است عالم
 _ ١٣٣ص ". (ّلهيه ناس را از اين بالء عقيم نجات بخشدقدرت ا
  )، مجموعۀ اشراقات١٣٤

در نقل آيات برخالف آنچه معمول ماست قائل به تفصيل شديم 
اى از تعاليم  ّتا اندکى از مقصد صاحب اين امر آگاه شويم و شمه

او را در بارۀ وحدت اديان و لزوم ترک نزاع دينى و اجتناب از 
ّو صرف نظر از اختالف در فروع و تمسک به اساس بغض مذهبى 

و آنگاه دوباره بدانچه مربوط به بحث . واحد امر الهى به ياد آوريم
  .کنونى ماست باز گرديم

ّحق جل جالله از براى ظهور : "اند در ابتداى اين آيات فرموده ّ
اگرچه بر اهل بهاء مطلب به " جواهر معانى از معدن انسانى آمده

ر است که حاجت به توضيح ندارد وليکن چون ممکن قدرى آشکا
ّاست ديگران را چنين گمان رود که آمدن حق جل جالله مستلزم  ّ
ّحلول و نزول ذات حق است و اين معنى با تنزيه و توحيد منافات 
دارد، قلم اعلى همين آيه را در لوح ديگرى بعينها نقل فرموده و 

تا چنين گمانى را باطل است  مراد از آن را بشخصه تعيين نموده
اى را در اين باره زائل فرمايد و خود او  نمايد و هرگونه شبهه

معنمعنى حقيقى تمام آياتى را که در بعضى از موارد در آثار قلم 
ّاعلى آمده، و در طى آنها به نحوى از انحاء به آمدن خدا در يوم 

  .است، روشن سازد لقاء اشاره شده
  :قوله تعالى

ّحق جل جال" . له از براى ظهور جواهر معانى از معدن انسانى آمدهّ
ّيعنى مشارق امر و مخازن لئالى علم او، چه که انه غيب مکنون 

ٰ◌ال تدرکه   ٰ:ّانظر ما انزله الرحمن فى الفرقان. مستور عن االنظار



لوح ( " ٰ◌ ٰ◌ ّاالبصار و هو يدرک االبصار و هو اللطيف الخبير
نى معروف به آقا نجفى، ص ّخطاب به شيخ محمد تقى اصفها

شود، خداى تعالى  مفاد کلمات عربى اواخر آيات چنين مى). ١٠
آنچه را که خدا در . پنهان و ناپيدا و پوشيده از ديدگان است

او را به ديدگان ادراک نمى توان کرد و : فرمود به ياد آوريد" قرآن"
  . کند و اوست لطيف و خبير او ديدگان را ادراک مى
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  عالم انسانى محتاج استفاضه از 
  القدس است  نفثات روح

 روح انسانى. انسان به روح انسانى ممتاز از موجوات ديگر است
پس . کنيم ّمبدأ عقل است و ما عقل را به قوۀ کاشفه تعريف مى

منظور . ّتوان موجودى ممتاز دانست که قوۀ کاشفه دارد انسان را مى
ّاز قوۀ کاشفه اين است که انسان قادر به کشف مجهوالت با استناد 

يا به عبارت ديگر، انسان مى تواند آنچه را که . به معلومات است
ّنيست با اتکاء به معلومات خود استنباط کند، دامنۀ بر وى معلوم 

ّتر سازد و بر اثر آن حيات مادى و  اين استنباط را رفته رفته وسيع
معنوى خويش را مدام دگرگون نمايد و در سير تکامل و تعالى 

در حالى که جانوران ديگر همچنان پاى بستۀ وضع . راهبرى کند
مانند، او   ساکن و راکد مىطبيعى خويشند و پيوسته بر يک حال

هردم خويشتن را به وضعى بديع در مى آورد و در مراحل متوالى از 
ّسير او در اين طريق منجر به توقف . برد ّتجدد و ابتکار پيش مى ّ

در راهى که . پذيرد ّشود و قدرت او به طى اين مسير انتها نمى نمى
ارد، پيش د با نيروئى که زوال بر نمى. پايانى براى آن نيست

مثال و  ّبدين ترتيب گوئى حق آن دارد که از اين قدرت بى. رود مى
  . اليزال بر خويشتن ببالد و خود را اشرف کائنات بداند

آزمايد و از اين آزمايش پيروزمند و  چون قدرت عقل خود را مى
آيد، به تدريج به عقل خود مغرور مى شود و از  سرافراز بيرون مى

کند،  قدرتى است، احساس فخر و شرف مىاين که صاحب چنين 
عقل را . پندارد و با وجود آن خود را از هرچيز ديگر بى نياز مى

ّبيند و توانائى آن را محدود به هيچ حدى  گشائى توانا مى مشکل
توان  ّو انصاف بايد داد که در شرافت عقل شکى نمى. نمى داند



توان  نمىفضيلت علم که از آثار عقل است، بحثى  داشت و در
  .کرد

يابد که عقل او اينهمه آثار را تنها به  ّاما اگر درست بينديشد، در مى
است، از اين همه مجهوالت تنها به  نيروى خود به دست نياورده

دست خود پرده برنداشته و در راهى چنين دور و دراز تنها به پاى 
 را است، بلکه ابتدا نيروئى تواناتر از عقل او خود خود پيش نرفته

دست او را گرفته و . است ها را به يک سو زده نمايان ساخته و پرده
. است ها به راه انداخته از اين درها به درون آورده و رو به آن منزل

ها به جنبش پرداخته و براى  آنگاه او به نيروى خرد در اين راه
  .است ها به کوشش برخاسته رسيدن بدان منزل

شرفت او در راهى است که به وى در واقع عقل انسان مايۀ پي
اند و نظر او قادر به ادراک افقى است که در پيشاپيش او  نموده
اى را به  از اينرو همواره انتظار آن دارد که چون مرحله. اند گشوده

پايان رساند، بار ديگر آن دست راهنماى رازگشا را باز يابد تا 
 برابر او نمايان ها را به يک سو زند و راه ديگرى در دوباره پرده

هرگاه او را نبيند، يا ببيند ونشناسد، يا غرور و لجاج وى . سازد
اجازت آن ندهد که سر به فرمان او سپارد و گوش به سخن او فرا 

عقل او به جاى اينکه مايۀ . شود سرگشته و گمراه مى. دارد
آورد و به جاى اينکه سودى ببخشد،  رستگارى باشد، آوارگى مى

  . سازد  خسران گرفتارش مىبه زيان و
اندازد و  اى نقاب از رخ مى اين راهنماى رازگشا که در هر دوره

کيست؟ و . سازد چهرۀ تابناک خود را به پسران آدم نمايان مى
پيوندد تا مايۀ توانائى  زند و به عقل انسان مى نيروئى که از او سر مى

با ّآن باشد، چيست؟ وجودى است که در وى طبيعت آدميت 



معبرى است که نور فائض از . است ّحقيقت الهيت به هم پيوسته
. است ّمبدأ متعال براى اتصال به عقل انسان در آن به سريان آمده

پايان غيب راه جسته و از  ايست که از يک سو به جهان بى واسطه
اگر انسان حيوانى . است سوى ديگر با عالم شهود تجانس يافته

است، او انسانى است که  ّوى تعلق گرفتهباشد که روح انسانى به 
ّاگر انسان را به قوۀ کشف . است روح قدسى از او تشعشع يافته

ّمجهوالت تفوق بر ساير موجودات باشد، او با قدرت به تجديد 
عقل را . ّحيات عالم بر ساير افراد بنى آدم امتياز مسلم دارد

ى از وى دست نياز راهنمائى او کارى بر نيايد و انسان را بى بى
ناظر به همين معنى است بيانى که مولى الورى در تبيين . ندهد

عالم انسانى محتاج : "است، و آن اينکه تعاليم جمال ابهى فرموده
  ". القدس است نفثات روح

ّجويد، قوت ايمان  ّانسان با روح قدسى به قوت ايمان ارتباط مى
ّبا توجه و تمسک محفوظ مى ه دائم را تعبير ّماند و آنچه اين توج ّ
  .اند بر آنها نهاده" عبادات"مى کند، مناسکى است که نام 

عبادت حاکى از احساس احتياج انسان به نفثات روح قدسى 
است و مداومت در آن مانع از قطع ارتباط وى با مبدأ فيض الهى 

ايمان به مظهر فيض الهى امرى نيست که چون يک بار . است
ود باقى باشد، بلکه هر آن بايد با ّحاصل آيد، مدام به قوت خ

ّتجديد توجه مايه گيرد و با تحکيم تمسک قوام پذيرد آبى زالل . ّ
که از سرچشمه اى بيرون آيد و درجويبارى به راه افتد، در معرض 
آن است که در بستر خود به گل و الى آلوده شود و صفاى آن به 

چشمۀ خود ّولکن مادام که اتصال آن به سر. ّکدورت تبدل جويد
ها زدوده شود و  رود که اين آلودگى پيوسته اميد مى. محفوظ باشد



ّاين اتصال را به هر . صفاى اصلى و جالى حقيقى آن باز آيد
کوششى که الزم آيد محفوظ بايد داشت و اين رشتۀ آب باريک را 
بر سرچشمۀ زايندۀ آن همواره مربوط بايد ساخت تا بيم آن نرود که 

آلودگى بر آن چيرده شود و چنان با خاک وخاشاک رفته رفته 
  .بياميزد که سرانجام ديگر نتوان نام آب بر آن نهاد

اگر رشتۀ ارتباط خويش را با . حال انسان نيز بدين منوال است
مبدأ واالتر که مظهر فيض پروردگار است، بگسلد و قدرت عقل را 

ّبا قوت ايمان متبرک نسازد، بتدريج آثار انساني ّ ت در وى رو به ّ
اى براى فساد و ضالل او در راه  رود و عقل خود وسيله زوال مى

ّاما اگر ايمان خود را که . شود ناپيدا کران زندگى اين جهان مى
ّاست، با عبادت خداى متعال و تمسک به  يک بار حاصل شده

ّالجالل و توجه به درگاه غنى اليزال تقويت نکند،  ّالطاف رب ذى
ّاينکه شايد در بدايت حال از قوتى بسيار برخوردار ايمان او با 

افتد تا آنجا که چون به خود باز آيد، از  در سراشيب مى. است بوده
ّگمراهى و سرگشتگى خويشتن به تعجب و تحير دچار مى در . آيد ّ

شمارد و از  چنين موقعى است که غرور نابجاى خود را زشت مى
ود داشت، سرافکنده و اين همه کبر و ناز که به عقل قاصر خ

بايد دعا کرد که آنان که عقل جزئى خود را کافى . شود شرمسار مى
شمارند و با وجود آن از هر عامل مددبخش ديگرى استغناء مى  مى

پندارند و عبادت را در  ّجويند و ايمان را خاص ضعفاى ناس مى
دانند، اندکى زودتر به خود باز آيند و احتياج  شأن خود نمى

را به استفاضه از روح قدسى و ارتباط با مظهر فيض الهى خويش 
  :به چشم دل باز بينند، و به زبان حال باز گويند

  همرهى خضر مکن ّطى اين مرحله بى



  ظلمات است، بترس از خطر گمراهى       



  توافق علم و دين 
ّعلم مجموعۀ معارفى است که انسان به روابط کلى در بين ظواهر 

علم ناشى از به کاربردن عقل در هدايت .  کنداشياء حاصل مى
ّتجارب و تنظيم و تلفيق و توحيد آنها با اتکاء به اصول بديهى 

ّمادۀ علم تجارب متعدد و متفرق و مختلف . فطرى ضرورى است ّّ
صورت علم . ّانسان از ظواهر حسى و عوارض وجدانى است

ّو متفرق اتحاد و ّايست که در قالب آنها اين امور متعدد  ّروابط کليه ّ
ّوسيلۀ برقرار ساختن اين روابط قوۀ عقليۀ انسان . يابد ارتباط مى ّ

ّمبناى اعتبار اين روابط اتکاء آنها بر اصول بديهى ضرورى . است
داند، مانند  ًاست که انسان فطرة خود را ملزم به تصديق آنها مى

 از علم نتيجۀ حاصله. ّاصل عليت و اصل عدم تناقض و نظائر آنها
مظاهر اين قدرت فنون . قدرت انسان بر تسخير قواى طبيعى است

  .ّعلمى و صنايع مادى است
ّدين مجموعۀ عقايدى است که توسل بدانها به حيات انسان معنى 

ّغايت قصوى و کمال مطلوب او را در عالم معين . مى دهد
وى را از بقاى خودى مطمئن . بخشد به قلب او اعتماد مى. کند مى
رابطۀ او را با . نمايد ّمحل و موقع او را در عالم معلوم مى. سازد مى

است،  مبدأئى که از آن برخاسته و مقصدى که بدان روى آورده
با حفظ اين دو رابطه که چندان دور از هم . محفوظ مى دارد

سازد که  ّپذير است، او را موفق مى نيست، بلکه به يکديگر تأويل
م بيفشرد، سرتاپا اميد باشد، پريشانى و دل قوى دارد، قدم محک

نگرانى را به يک سوى نهد، از وجود پايدارى و روشنائى و 
ّها مطمئن باشد  ها و جدائى ها و تاريکى يگانگى در وراى دگرگونى



و اين اعتماد و اعتقاد و اطمينان موجب انبساط و انجذاب و 
  .ابتهاج در وى شود

که هردو کاشف مجهوالت دين و علم وجه مشترکشان اين است 
ّاست، هر دو موجب قدرت است، هردو مميز انسان و عالمت 

است،  ّانسانيت است، و بنا بر آنچه موالى تواناى اهل بهاء فرموده
وجه تغايرشان اين است که ). ١(هردو نداى نجاح و فالح است 

منظور از علم پى بردن به . گيرد علم از عقل و دين از وحى مايه مى
 امور تجربى است و منظور از دين معنى دادن به حيات ظواهر
کند بدون اينکه  علم وسيلۀ وصول به غايت را حاصل مى. انسانى

ّتوان هم وسيلۀ موفقيت  از اين رو علم را مى. غايت را معلوم دارد
در قتل و رقت و جنگ و جنايت دانست و هم در حفظ حيات و 

دين غاياتى را که بايد . تّسالمت و عمران و امنيت به خدمت گرف
مطلوب انسان باشد و علوم و فنون و صنايع وسايلى براى تحصيل 

ّزمينۀ علم واقعيت است، يعنى از . ّآنها به شمار آيد معين مى سازد
بريم، از آن حيث که چنان  طريق علم جهانى را که در آن به سر مى

ان است، خواه نيک وخواه بد، خواه زشت وخواه زيبا، مى تو
زمينۀ دين حقيقت است، يعنى از راه دين جهان راچنان . شناخت

که بايد باشد تا مطابق با مطلوب و مأمول ما جلوه کند، باز 
  . جوئيم مى

پيداست که اين دو را جانشين يکديگر نمى توان ساخت و با يکى 
نه دين براى . نياز دانست توان خود را از ديگرى بى از آن دو نمى
در واقع . است و نه علم مى تواند جاى دين را بگيردانسان کافى 

. آنکه مخالفت داشته باشد اين دو امر با يکديگر مغايرت دارد بى
همين قدر که دو چيز عين . چه هر مغايرتى به معنى مخالف نيست



يکديگر نبود و مفهوم متفاوتى داشت و در دو مورد مختلف به کار 
ا براى اينکه دو چيز را مخالف ّام. آمد، آن دو را مغاير مى دانيم

يکديگر بتوان دانست يا به اصطالح اهل منطق، تقابلى از نوع 
ّتضاد و تناقض در بين آنها بتوان يافت، بايد يکى از آنها ديگرى 
را طرد کند، از وجود يکى عدم ديگرى الزم آيد، يکى از آن دو 

ايد ب. جاى ديگرى را بگيرد، امکان سازش در ميان آنها نباشد
از اينجا . يکى از آن دو را انتخاب کرد و از ديگرى دست برداشت

آيد که با اهتمام تمام معلوم سازد که کدام يک  بر انسان الزم مى
  .از آن دو را بايد نگاه دارد و کدام يک را به کنار گذارد
به . دانستند در قرون وسطى دين وعلم را مخالف يکديگر مى

. کردند و بدان اعتبار مى دادند تيار مىاقتضاى آن زمان دين را اخ
بايست جانشين  وحى مى. اختيار دين به منزلۀ اعراض از علم بود

داد، آن  اگر اجازۀ حضور به عقل مى. عقل و يا فرمانرواى آن باشد
. خواست ساخت و مطيع و منقاد خود مى ّرا محدود و مقيد مى

. ود تجاوز کندّمدام در پى آن بود که نگذارد که علم از حد خ
نتائجى را که از علم به دست مى آمد، در حوزۀ نظارت خود نگاه 

سپرد تا  داشت و هر مطلب علمى را به دست ضابط وحى مى مى
بدين ترتيب تفتيش آراء علمى و سنجش . ّاعتبار آن را معين سازد

چه بسا تحقيقات . اعتبار آنها از لحاظ دينى رواج کامل داشت
 خود خفه شد وچه بسا اهل تحقيق و اصحاب علمى که در نطفۀ

  . نظر که طعمۀ آتش جانسوز گشتند
دانند، منتهى  در قرون جديد نيز دين و علم را مخالف يکديگر مى

. جويند کنند و بدان اعتماد مى به اقتضاى زمان علم را اختيار مى
عقل . شمارند روى آوردن به علم را مستلزم روى برتافتن از دين مى



ّاگر قائل به حق . دانند انشين وحى و فرمانرواى ايمان مىرا ج
در حدودى است که خود را ملزم به . حيات براى ايمان باشند

پيوسته در پى آنند که دين را محصور و محدود . مراعات علم بداند
آنان که اهل . و محبوس دارند و در حيطۀ نظارت عقل نگاه دارند

رسند و در بعضى  کت مىدين باشند در بعضى ممالک به هال
  .گيرند ديگر در معرض استحقار و استهزاء قرار مى

اهل بهاء بر طبق آثار قلم اعلى دين و علم را موافق يکديگر 
دست . بينند خالف و نزاع و جدالى در ميان آنها نمى. شمارند مى

ترک . شمارند شستن از علم را براى راه يافتن به دين الزم نمى
با اين همه هرگز در پى آن . دانند  حفظ عقل نمىايمان را وسيلۀ

گويند که  اينان نمى. روند که اين دو را عين يکديگر بدانند نمى
تواند به حکم عقل به حقايقى راه يابد که دين از راه  علم مى

و همچنين بر آن نيستند که دين مى تواند . برد وحى بدانها پى مى
 که علم از راه عقل بدانها به حکم وحى مقاصدى را بر آورده سازد

پذيرند و مختار و متبوع و  علم را در زمينۀ خود مى. شود واصل مى
دهند ومطاع و  دين را در مقام خود جاى مى. شمارند معتبر مى

دهند که  به يکى از آن دو اجازت نمى. شناسند مقبول و محترم مى
ياست بر ّبه ديگرى تجاوز کند يا براى خود قائل به حق نظارت يا ر

  .ديگرى باشد
بينند که با عقل به  ّاما از يک طرف الزم نمى. خود اهل ايمانند

مخالفت برخيزند و با اهل علم بستيزند، و از طرف ديگر صحيح 
دانند که مثل بعضى از تنگ نظران هرکدام از عقايد دينى يا  نمى

ّفرائض ايمانى را فورًا به علم و عقل عرضه کنند تا صحت و سقم 
فکران هرکدام از آراء علمى   را معلوم دارد، يا مثل برخى از کوتهآن



را فورًا با يکى از عقايد دينى منطبق سازند و عالئمى از آراء 
جديدۀ علماء را در عقايد قديمۀ خود باز يابند و مانند خردساالن 

اند، ما  بر خود ببالند که آنچه اهل علم به تازگى بدان دست يافته
زيرا که علم اگرچه . ايم از ديرباز در دين خود داشتهعين آن را 

ّکاشف حقايق است، اما سير او در اين طريق به صورت حرکت 
چه بسا که آنچه امروز اهل علم آن . نسبى تدريجى ارتقائى است

شمرده و امکان دارد که  علم ديروز خطا مى. دانند را حقيقت مى
.  به نقص آن حکم کندعلم فردا دوباره به بطالن آن رأى دهد يا

بنابراين روا نيست که حقايق اديان را با حقايق علوم به هم بياميزند 
تا اگر اعتبار احکام علم از ميان رود يا نقص آنها مکشوف شود، 

  .اعتماد ما به معتقدات خود زوال يابد
ّالبته در آثار مبارکۀ اين امر اعظم از مطابقت علم و دين نيز سخن 

است که منظور  ّاما در خود اين آثار تأکيد شده. است به ميان آمده
ّاز اين تطابق اين است که ايمان دينى با عقل کلى هردو به يک 

وليکن چه بسا که اهل بهاء با بعضى از مطالب که . معنى است
رسد و فقط در  علوم بشرى در سير نسبى تدريجى خود بدانها مى

واقع مقتضاى عقل جزئى همان اوضاع و احوال اعتبار دارد، و در 
است و حاکى از اهتمام ناقص عقل قاصر انسان در مورد محدودى 

ّاما در همين حال . است، به حکم معتقدات خود موافق نباشند
کنند و نظارت بر آن را الزم  نيز با چنين علمى مخالفت نمى

شمارند و علم را به دستاويز اين مطالب محکوم ومطرود  نمى
گذارند تا با ادامۀ   آن را به سير طبيعى خود وامىسازند، بلکه نمى

ّروشى که دارد، حقيقت را چنانکه هست، باز يابد و مطمئنند که 
رسند و عقل و  در انجام کار، علم و دين هردو به يک سرمنزل مى



ايمان در حضور حقيقت واحدۀ مطلقه دست در آغوش يکديگر 
  . شوند مى



  يادداشت 
    
  : لوح حضرت عبدالبهاء با اين مطلعاشاره است به _ ١
اى اهل ملکوت ابهى، دو نداى فالح و نجاح از اوج سعادت "

خفتگان بيدار کند، کوران بينا نمايد، . عالم انسانى بلند است
غافالن هوشيار فرمايد، کران شنوا نمايد، گنگان گويا کند، مردگان 
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  ّدين بايد سبب الفت و محبت باشد 
دانيد که روح امر بهائى همين تعاليم روحانى است، همين  مى

اينکه عرض کردم روح امر بهائى مبادى . مبادى اساسى است
ّجا هست اما  روحانى است، براى اين بود که ساير مطالب در همه

که اين تعاليم همه در يک جا و به اين صورت فقط در اينجاست 
.  وجود دارد و آنچه به امر بهائى اختصاص دارد همين تعاليم است

منظورم اين بود که شما در . محور عقايد بهائى همين تعاليم است
کنيد، به اينجا  ديانت بهائى چون از شناختن خدا شروع مى

شويد  چون به توحيد خدا قائل مى. رسيد که انسان را بشناسيد مى
  .که انسان را نوع واحدى بدانيداين نتيجه را مى گيريد 

بر همان اساس وقتى که به روح و بقاى آن در دنياى ديگر قائل 
ّشويد، در واقع براى اين است که روحانيت را در زندگى انسان  مى

اساس و مبنا بدانيد و از همان جا نتيجه بگيريد که چون انسان 
ّحل ّتواند همۀ هم او مصروف  جسم محض نيست، بنابراين نمى

ّمشکالت مادى باشد، بلکه روحانيت مبناى حيات اوست، اساس 
در واقع هرآنچه از معتقدات در ديانت بهائى وجود . حيات اوست

دارد، در اديان ديگر هم وجود دارد، چون جزء مبادى همۀ اديان 
منتهى اختصاصى که در اين دور . است، و مبادى تغييرناپذير است

ين معتقدات با اين تعاليم پيوند مى شود اين است که ا پيدا مى
  .شود گيرد، اين تعاليم از آنها نتيجه مى

ّاما . کدام دين است که به خدا قائل نباشد و خدا را يگانه نداند
کدام دين است که انسان را يگانه دانسته يا به اين مطلب تصريح 
ّکرده باشد و در مراتب توحيد از يگانگى ذات حق شروع بکند و به 

ّنگى انسان برسد و تأسيس وحدت نوع بشر را وجهۀ همت يکا



خودش بداند و اين کار را در زمانى انجام دهد که هنوز به فکر 
ّحتى مطلب بر . کرد که بايستى اين کار بشود کسى خطور نمى

فالسفۀ کرۀ ارض و سياسيون بسيار بزرگ آنقدر مجهول بود که آن 
در همان حين که در . کردند ّدانستند، تصورش را نمى ّرا توهم مى

فرمودند در کليساها، در  اروپا و آمريکا حضرت عبدالبهاء سعى مى
ها، در محافل علماء مطلب را ايضاح کنند و به عقالء و  اونيورسيته

حکماء بفهمانند که نوع انسانى يکى بيشتر نيست و نبايد باشد، 
وحدت " در همان حين در شهر کاشان مدرسۀ بهائى به اسم مدرسۀ

مدرسۀ وحدت بشر در شهر کاشانى که  فرض ). ١(بود " بشر
  .بفرمائيد آن وقت بيش از پانصد نفر باسواد نداشت

فرمائيد که اين تعاليم از کى و چگونه شروع شده  حاال مالحظه مى
ّو تا چه اندازه در بين افهام و عقول افراد متوسط جامعۀ بهائى با 

جدائى انداخته و فاصله ايجاد کرده فهم و عقل حکماى ساير ملل 
در سيسان ما زنان دهاتى . است و اين جامعه را جلوتر و باالتر برده

: بافند اهلل را مى هاى کوچک تعاليم حضرت بهاء روى قاليچه
زن دهاتى که تازه از ..." ّوحدت عالم انسانى، ترک تعصبات "

دستش به کوه برگشته فرض بفرمائيد به طويله رفته و در اصطبل 
کرد روى قاليچه  شست و شروع مى تپاله آلوده است دستش را مى

اساس اديان "يا " ّترک تعصبات"يا " وحدت عالم انسانى"بنويسد 
  " ...ّوحدت زبان و خط"يا " الهى يکى است

ّشما به خالقيت کلمۀ الهيه توجه بفرمائيد که چه تعاليمى را از کجا  ّ
اء مى کند تا معلوم دارد که و چگونه و به دست چه کسانى اجر

از . ّوسائل ظاهرى در اين ميان بهيچوجه دخيل و مؤثر نيست



اند بنده در بارۀ آن مطلبى  است که فرموده يکى همين تعليمى جمله
  ".ّدين بايد سبب الفت و محبت باشد"عرض کنم و آن اينکه 

آنقدر تأکيد در بارۀ اين تعليم مبارک شده که بيان مشهور حضرت 
اى  بخش خطابه ايم زنيت عبدالبهاء که همه به گوش جان شنيده

است که اين تعليم در ضمن آن القاء شده که اگر دين  واقع شده
در کدام دين ). ٢(دينى بهتر است  سبب اختالف بشود، بى

تابحال همچو کالمى تعليم شده که اگر دين سبب اختالف شود 
 ديانت بهائى نسبت به خواهند در دينى بهتر است؟ آنها که مى بى

اديان ديگر مزايائى بيابند، نشان بدهند که در کجا چنين تعليمى 
  .دينى بهتر است وجود دارد که اگر دين سبب اختالف بشود، بى

سابقه است که نظيرش را چون در  آنقدر مطلب بکر و بديع و بى
گويند که اين تعليم صحيح  توانند پيدا کنند، مى اديان ديگر نمى

. گويند که مطلبى نظير آن بيابند ّت و البته تا وقتى چنين مىنيس
زمين، که اخيرًا به  دانيد شأن مردم غير بهائى در مشرق چون مى

ّاروپا سرايت کرده و بيشتر از اين هم خواهد کرد و البته هرچه 
ّشعشعۀ تجلى شمس حقيقت بيشتر باشد اين قبيل مخالفتها بيشتر 

 امر است، اين بود که هروقت تعليمى خواهد شد و نشانۀ عظمت
ّکردند رد بکنند و بگويند  ّشنيدند اول سعى مى از ديانت بهائى مى

کردند  ّمدتها مجاهده مى. معنى است درست نيست، خطاست، بى
ّديدند موفق نشدند و  بعد که مى. تا بطالن آن تعليم را اثبات کنند

ت خودش را اثبات ّدهد حقاني ّخود تعليم با خالقيتى که نشان مى
نمايد سعى مى کردند نشان بدهند که اين را ما هم داشتيم،  مى

  . شد ّباعقايد ما عجين بود و حتى جزء بديهيات محسوب مى



ّمثال تساوى حقوق زن و مرد را اوائل به جد انکار مى بعدًا . کردند ً
به لطائف حيل و انواع و اقسام تدابير خواستند نشان بدهند که 

ًيا مثال با وحدت . است ًوق زن و مرد قبال پيش بينى شدهتساوى حق
کردند و وقتى اسم صلح  عالم انسانى در اوائل جدًا مخالفت مى

کردند نشان بدهند که دين بايد دين  آمد، سعى مى به ميان مى
جنگ باشد، چون جنگ ناموس خلقت است، دين صلح دين 

ناتوانى زنانه است، دين صلح دين عجز است، دين صلح دين 
بعد که ديدند به جائى نرسيد، . است و از اين حرفها زياد زدند

ًآنوقت سعى کردند نشان بدهند که اگر صلحى هم باشد، قبال 
  . است بينى شده و دين خود ايشان هم دين صلح بوده پيش

ّحتى اصطالحات را هم اول از ما به عاريه گرفتند و بعد غصب  ّ
يا . است ً گفتند اصال مال ما بودهّاول قرض نمودند و بعد. کردند

) ٣(فروشى که در کتاب اقدس جواز آن منع شد  ًمثال مسألۀ برده
ًچون هنوز در موقعى بود که برده عمال هم وجود داشت، سعى 

بعدًا گفتند دين . کردند نشان بدهند که بايد وجود داشته باشد مى
 فروشى و برده ًما از ابتداء فطرة با برده فروشى مخالف بود و برده

توانسته است با حکم دين ما معتبر باشد با اينکه برده  دارى نمى
دارى جزء احکام اديان سابقه است، بحث در بارۀ آن جزء ابواب 

  . فقه است و قس على هذا
برگرديم به اصل مطلب و اين تعليم مبارک که دين بايد سبب 

. بهتر استدينى  اگر باعث اختالف شود بى. ّالفت و محبت باشد
ام در جائى نشان داده باشند که چنين تعليمى هم  هنوز بنده نديده

کنند که  است، اما باالخره سعى مى در اديان سابقه وجود داشته
ّمنتهى شما بدانيد و توجه بفرمائيد که . پيدا بکنند و نشان بدهند



کند که به  اهلل است، براى ما فرق نمى اين تعليم که از حضرت بهاء
هر سابقه هم نسبت داده شود چون حقيقت همۀ مظاهر امر مظا

ًمثال عرض کردم وحدت اساس اديان . دانيم ّالهيه را يکى مى
بنابراين همۀ اديان را دين . اثباتش جزء اصول شعائر ماست

ّپس اگر هر دينى اثبات مزيت براى . دانيم اهلل مى حضرت بهاء
است، هيچ  ّات مزيت کردهّخودش بکند براى کلمۀ واحدۀ الهيه اثب

ّاگر موفق بشوند که اثبات بکنند که همۀ . فرقى به حال ما نمى کند
تعاليم هميشه وجود داشته و معتبر بوده حرف ما اثبات شده که 

  .گوئيم اساس اديان الهى واحد است مى
ّبعد از اين مقدمه ببينيم واقعًا اين مطلب درست است که بايد دين 

دينى بهتر است يا خير؟   باشد و اگر نباشد بىّسبب الفت و محبت
ّتا بعد برسيم و ببينيم که در ديانت بهائى چه وضع خاصى براى 

  .بينى شده است اين امر پيش
ّاند و متکى بر  اهلل فرموده خدمتتان عرض کردم که حضرت بهاء

ّاحاديث سابقه هم هست که غرض از خلقت کائنات محبت 
ّ خالق از خلق محبت باشد، چطور پس وقتى که غايت). ٤(است 

ممکن است غايت او از ارسال رسل و تشريع شرايع غير از آن 
باشد؟ چيزى که هدف خلقت است، چطور ممکن است هدف 
. ديانت نباشد، چون خلق هم از خالق است و امر هم از اوست

اگر . هدف خلق و امر ممکن نيست با هم منافات داشته باشد
ّبراى حب است، ديانت هم على خلقت براى عشق است، 

ّالقاعده بايد براى محبت باشد واال تناقض پيش مى آيد، خلقت  ّ
  . براى چيز ديگر، ديانت براى چيز ديگرى



ّدانيد که پاى محبت که به ميان آمد، پاى اين تصور به  ّالبته مى ّ
اى که باشد بايد از ميان  آيد که بيگانگى را به هر بهانه ميان مى

هرگونه اختالفى به ظاهر وجود داشته باشد، آن اختالف برداشت و 
هرگونه بيگانگى . اى براى التيام و ائتالف دانست را بايد وسيله
باشد، آن بيگانگى بايد راهى براى رسيدن به يگانگى  وجود داشته

اين معنى را حضرت عبدالبهاء در تمثيل به طبيعت و در . باشد
  ). ٥(اند  سان نشان دادهتمثيل به حيات جسمانى حيوان و ان

در حيات نباتى ريشه غير از ساقه است، غير از گل است، غير از 
همۀ اينها غير از هم است، هرکدام ساختمان ديگرى . ميوه است

ّدارد، بوى ديگرى دارد، کار ديگرى دارد، مقر ديگرى دارد، 
کنيم در بينشان بيگانگى است،  هرچه نگاه مى. ّمحل ديگرى دارد

اند براى اينکه  ّ آنچه مسلم است اين که اينها از هم جدا شدهّاما
دهند، و  هرکدامشان کارى انجام بدهند که ديگران انجام نمى

همۀ اين کارها وقتى با هم مجتمع شد اين حيات واحد مؤتلف 
همۀ اين کارهاى ديگر براى حفظ حيات . بتواند معنى پيدا بکند

  . ستا به صورت واحد خود ضرورت داشته
ّعالم حق وحدت محض است، چون هيچگونه بيگانگى و 

تواند  جدائى و کثرت در آن وجود ندارد، اما عالم خلق نمى
کند،  وحدت محض باشد، خواه ناخواه کثرت در آن راه پيدا مى

اقسام کثرت . شود ًيعنى مثال چند جزء و چند گونه و چند رنگ مى
ر اين کثرت بخواهد کثرت ّاما اگ. يابد خواه ناخواه در آن راه مى

. شود ّافتد و مغاير حق مى ّبماند، خود بخود از عالم حق دور مى
همين را . ّپس در همين کثرت بايد محلى براى وحدت باشد

در خود کثرت بايد وحدتى باشد تا اين . گوئيم وحدت در کثرت مى



عالم . ّوحدت نشانۀ اين باشد که اين خلق ناشى از حق است
اين وحدت در کثرت در همۀ اجزاى عالم ظاهر . استناشى از خد

  . شود مى
تر وجود، يعنى در مرحلۀ  ّشما دقت بفرمائيد در مراحل پائين

جا کثرت و اختالف و تفاوت  جان، همه جمادات و اشياء بى
ّاما وحدتى هم وجود دارد و آن وحدت همان است که . بينيد مى

ّين در مسير منظم ّباعث تعين موجودات شده، باعث حرکت زم
ّخودش شده، باعث گردش فصول به صورت مرتب خودش شده، 

يعنى ارتباطى که بين اجزاء مختلف موجودات . و قس على هذا
است و  ايجاد شده، در کنار اختالف، آثار ارتباطى را نشان داده

کند و به صورت  همين روابط بين اشياء است که علم کشف مى
دهد که اين روابط وجود دارد و   مىآورد و نشان قوانين در مى

اين وحدت . هاى استوار به همديگر پيوسته است چيز با رشته همه
جانند و زنده نيستند، وجود دارد، منتهى  در جمادات هم که بى

ترى است و در مرحلۀ موجودات  ضعيف است، در مرحلۀ پائين
راى چرا؟ ب. شود زنده در نباتات و حيوانات اين وحدت بيشتر مى

اينکه آثار حيات ظاهر است و حيات محتاج درجۀ شديدترى از 
  .وحدت است

پذيرد،  ّرسيم، اين وحدت شدت بيشترى مى چون به انسان مى
آيد و فکر و عقل چيزى جز  براى اينکه فکر و عقل به ميان مى

کنيد، در واقع  وقتى شما فکر مى. کشف وحدت در کثرت نيست
مديگر مربوط کنيد، غير از اين کار خواهيد چند چيز را به ه مى

فکر کردن ربط دادن است، به هم پيوستن چند . کنيد ديگرى نمى
. اش معلوم نبود ًچيز است که قبال جدا از همديگر بود، رابطه



و انسان بودن انسان هم به همين (کند  بنابراين انسان وقتى فکر مى
، يعنى در خواهد روابط را پيدا کند در واقع مى) فکر کردن است

دهد  هائى را که پيوند مى ها را بيابد، رشته ها يگانگى بين جدائى
ّهرچه انسانيت مرتبۀ . ّاين در مراتب عادى انسانيت است. بفهمد
ترى پيدا کند، ربط دادن و وحدت بخشيدن و جدائى را از  عالى

تر خواهد  ميان بردن بيشتر خواهد شد، شديدتر خواهد شد، قوى
تر  ّل بايد بيشتر بشود، بايد شديدتر بشود، بايد قوىشد، يا ال اق

  . بشود
تنها به حکم عقل نيست، اين دفعۀ ديگر به حکم دل است، به 
حکم حال است، به حکم وجدان است، به قصد رسيدن به 

ّخواهد خود محبت را، خود  منظور ديگرى نيست، بلکه انسان مى
خودش بداند، ارتباط را، خود وحدت را، خود الفت را، غرض 

ّشناسد، فقط به خود محبت توجه  وسيله براى چيز ديگر نمى ّ
معنى  ّبطورى که واقعًا اگر محبت نباشد، زندگى را بى. کند مى
ّانسان تشنۀ محبت است، . شود شمارد، از حيات سير مى مى
ّحتى کسى که انسانيت در . ّتواند بدون محبت زندگى کند نمى ّ

ّسبت به آنچه بايد انسانيت وجودش خيلى ضعيف است و ن
بينيد در  ّاعتناست، وقتى تفحص بکنيد مى محسوب بشود، بى

ّگوشۀ دلش يک جاى خالى وجود دارد که همان جاى محبت 
خواهد يا نمى تواند بفهمد و همۀ  منتهى خودش نمى. است

ها،  اغلب اين جانى. هايش هم از همين است ناراحتى
ّاند محبت داشته  ناسبت که نتوانستهگناهکارها، خطاکارها به اين م

اين . اند باشند، يا الفت به دست بياورند، به اين روز افتاده
است از گم کردن  ّتالشهاى مخالف محبت هم در واقع نشانه



چون آنجا . شود ّمحبت و نااميدى که از اين راه بر انسان چيره مى
 ّکه محبت نيست، عرض کردم که انسان ديگر حيات را موجود

  .داند نمى
اين رتبه . اش عشق است عالى ترين مرتبه. ّالبته محبت مراتب دارد

آيد، اما هرچه  شود، خيلى مشکل به دست مى خيلى کم پيدا مى
تر بشود، همانقدر مغتنم است و بايد در  انسان به آن مرحله نزديک

تنها  بنابراين نه. ّهمان مرحله و در همان مقام محبت را نگه دارد
ّيد سبب الفت باشد، بلکه اگر الفت و محبت نباشد، دين با

ّاصوال انسانيت وجود ندارد ّتنها انسانيت وجود ندارد، بلکه  نه. ً
گاهى بعضى از آنچه که بدان الفت . ّموجوديتى در کار نيست

ّکنيم، خيلى بيشتر از حد خودش  ّگيريم يا محبت پيدا مى مى
کند، خيلى   رشد مىّيابد، خيلى بيشتر از حد خودش ّاهميت مى

  . شود ّبيشتر از حد خودش قوى مى
ّيکى مثال محبتش به . گيرد بنابراين جاى چيزهاى ديگر را هم مى ً
رسد که ديگر جائى براى  ّزن بيش از حد است، به جائى مى

ّيکى محبتش . خواهد ماند و فقط همان را مى چيز ديگر نمى هيچ
فقط . خواهد ّاز حد مىّبه پول است، پول را دوست دارد اما بيش 

ّيکى محبتش فقط به مقام است، به جاه . دود در پى پول مى
ّيکى محبتش . خواهد ّاست، يا حتى به رياست، فقط همان را مى

خواهد،  ّفقط به بچۀ خودش است، همۀ کائنات را براى او مى
ّيکى محبتش فقط به . گذارد چيز مى براى خاطر او پا روى همه

خواهد کتاب بخواند، کتاب داشته باشد و  مىکتاب است، فقط 
همۀ اينها غلط است، . چيز در نهانخانۀ دلش نيست جز آن هيچ
  . معنى است همۀ اينها بى



يکى از دوستان جوان بهائى که بسيار اهل مطالعه است و اهل 
ّتفکر است و بنده خيلى به او ارادت دارم و البته در اين مجلس 

. ها دعوت شده بود ت يکى از لجنهّحضور ندارد، به عضوي
ّگفت عضويت اين لجنه براى من ايجاب فعاليت مى مى کند و اين  ّ

دانست  دارد و البته اين را فضيلتى مى ّفعاليت مرا از مطالعه باز مى
بنده به ايشان عرض کردم مگر . چون علم واقعًا فضيلت است

طلب ديگرى خواهيد چنين باشيد، م ّخواهيد مال بشويد، اگر مى مى
ّخواهيد مال بشويد، تنها کتاب خواندن از شما  است، اما اگر نمى

ّبايد اين علم در جائى به کار بيايد و اگر فعاليت . سازد انسان نمى
آموزيد در  مناسب روحانى و امرى در مقابل آن نباشد که آنچه مى

اين راه به کار بريد، راه ديگرى جز آنچه خود شما هم آرزو داريد 
  . برد کند، شما را به مقصد ديگرى مى دا مىپي

ّبه همين جهت است که هيچ محبتى نبايد آنقدر رشد بکند که 
ّهاى ديگر را بگيرد واال سلب انسانيت از آدم مى ّجاى محبت . کند ّ

ّالبته . گفتم که اعتدال اساس اخالق است، معنيش همين است
 از جميع شود ها که به حال معتدل تقويت مى ّخود اين محبت

ّرساند که در آن مقام علو  جهات رفته رفته انسان را به مقامى مى
رود و  تر کنار مى کند و مراتب پائين شأنى در خودش احساس مى
  .گيرد درجات باالتر جاى آنها را مى

. کنم نه از مراتب هم عرض همديگر تر مى صحبت از باالتر و پائين
ّتر البته مورد غفلت  رحلۀ پائينرويم، م ما هرچه به مرحلۀ باالتر مى

شود و بايد هم بشود براى اينکه اعتنائى به شأنش  واقع مى
اى که هستيم، هرچه براى بودن در  ّاما در همان مرحله. کنيم نمى

ّبشريت هم اينطور . ّآن مرحله الزم است، بايد به آن توجه کنيم



 از وقتى که در يک قسمت رشد بيش. است، دنيا هم اينطور است
ّحد بکند بدون آنکه چيزهاى ديگر را هماهنگ با آن بياورد و به 

ّسازد، حتى مريض  آن پايه برساند، خودش را دچار زحمت مى
  . پذيرد شود و اختالل مى مى
دانيد در دنياى امروز صنعت، صنعت ناشى از علم، رشد  مى

بسيارى کرده تا آنجا که رشد ساير جنبه هاى فرهنگ بشرى 
به همين جهت گرفتارى ايجاد کرده، .  آن نيستمتناسب با

ّصنعت به حدى پيش . مصيبت ايجاد کرده، بحران ايجاد کرده
رفته که پيشرفت اخالق با آن قابل مقايسه نيست، پيشرفت 
ّتشکيالت با آن مقايسه نيست، پيشرفت طرز تفکر با آن قابل 

 قس ّمقايسه نيست، پيشرفت روحانيت با آن قابل مقايسته نيست و
. بنابراين خود بخود ايجاد اختالف و انحراف کرده. على هذا

    
ّدهم مطلب طبى عرض کنم  بنده خيلى کم به خودم جرأت مى

ّولى اين ديگر مطلب واضحى است، شايد اطباء هم خرده بر بنده 
ّدر بدن انسان بعضى از اوقات يک عضو رشد بيش از حد . نگيرند

. شود ّر از حد معمول بزرگ مىيکى از انساج بيشت. کند پيدا مى
کند و اگر بتوان گفت هرآنچه براى همۀ  همين ايجاد مرض مى

کند و به نام مرض ناميده  اعضاى ديگر الزم است، جذب مى
  . دهد شود، اختالل و اضطراب به حيات مى مى

در امور معنوى و وجدانى شما اين قاعده صادق است و بسيار هم 
وقتى ما نسبت به . ى و جسمانى استّصدقش بيشتر از امور ماد

ّيک امر در حيات خصوصى خودمان بيش از حد لزوم عالقه نشان 
چيز را در دل ما گرفت،  ّداديم، محبت نشان داديم و جاى همه



ّرسد که حتى معنى خودش را هم از  ّآنوقت کم کم به حدى مى
تواند پايدار بماند و ناچار از  دهد، يعنى خودش هم نمى دست مى
ّبه همين سبب است که اين محبت کم کم تبديل به . رود بين مى

  . شود عداوت مى
خواهد  ّعرض کردم مادرى به بچۀ خودش آنقدر عالقه دارد که مى

. ّچشم و چراغش همين بچه است. همه نباشند و فقط او باشد
زندگيش غير از او نيست، اميدش همان است، آرزويش اوست و 

چرا؟ . کند وحال آنکه هيچ افتخار ندارد مىبه اين امر افتخار هم 
ّبراى اينکه مهر فرزند به حد اعتدال الزم است و بيش از حد  ّ

يک از  پس در هيچ. طبيعى، يعنى بطور غير عادى صحيح نيست
ّاما اين مادر به قدرى اين محبت را باال . اين دو حال افتخار ندارد ّ

کس  چيز و همه مهرسد که نسبت به ه برد که کار به جائى مى مى
اى در بيرون کنار  ّبچه. عداوت دارد، خصومت دارد، کينه دارد

ّگردد و فکرش را متوجه بچۀ  بيند، فورًا بر مى کسى ديگر مى ّ
تر است، با او کينه  اگر بفهمد که او از اين خوشکل. کند خودش مى
ّبچۀ ديگرى در محلى استعداد نشان مى. کند پيدا مى ًدهد، مثال  ّ
شود،  تواند ببيند، سرخ مى زند، اين مادر نمى  حرف مىخوب

زنى خون  شود، برايش دست مى شود، ناراحت مى کبود مى
. خواهد ّها، بچۀ خودش را مى ّخورد، چون جاى همۀ بچه مى

ّبنابراين محبت او به بچۀ خود تبديل مى شود به عداوتى نسبت به  ّ
براى . د از اين موارد استتازه اين بهترين مور. هاى ديگر ّهمۀ بچه

فکر کنيد اين امر را انسان . اينکه باز پاى يک انسان در ميان است
ًمثال نسبت به يک فلز زرد رنگ پيدا بکند، فقط همان را بخواهد 
ّو همان را دوست دارد، از شکل پول حظ برد، با شنيدن صداى 



داى از لمعان سکه خوشش بيايد و يا از ص. پول روح او پرواز کند
ّمخصوص اسکناس در موقع شمردن آن لذت برده، از رقمهاى 
درشتى که پشت سر هم صفرهايش در سمت راست بيشتر 

  .شود، جان بگيرد مى
ّالبته پول تا آنجائى که براى آسايش زندگى الزم است، بسيار 

ّاما آنجائى . خوب است و اگر کسى از آن خوشش نيايد غلط است
آسايش بگذارد، آن ديگر از اختالل که پول خودش بندى به پاى 

بنابراين . و اضطراب باالتر است و بهتر آنکه بگوئيم جنون است
ّمحبتى که در حد طبيعى خود صحيح و حتى الزم بود، چون اين  ّّ
ّبيش از حد شود و جاى همۀ محبتهاى ديگر را بگيرد، ايجاد 

نظام حيات را . کند خصومت و عداوت نسبت به هرچيز ديگر مى
ها  هاو جدال ها و جنگ ها و ستيزه جا دشمنى از همين. زند بهم مى
  . خيزد که آن سرش ناپيدا است بر مى
ها بخاطر  ًچيز که معموال همۀ جنگها و مصيبت گويند سه مى

تر  اوست، مقام است و پول است و زن است، و اگر صحيح
ول بخواهم ادا کنم و هر دو جنس را در نظر بگيريم بايد بگوئيم پ

گرفتارى آنجاست که بيکى از . است و مقام است و شهوت است
چيز بيشتر از همۀ  چيز بيشتر از دو چيز ديگر و تازه بهرسه اين سه

ّپس حتى محبت هم که هدف وجود است، . چيزها دل ببنديم ّ
ّهدف حيات است بايد با توجه به همۀ . هدف خلقت است

شود که به  اصل مىاطراف و جوانب باشد و اين بدان ترتيب ح
آل انسان باشد بکمال مطلوب انسانى بشمار  چيزى که بايد ايده

ّرود، تعلق يابد و هرچيزى به هر نسبتى که سهمى در رساندن ما به 



ّهدف را بايد انسانيت . ّآن کمال مطلوب دارد مورد محبت باشد
  . اى دوست داشت دانست و ساير چيزها را بعنوان وسيله

ّتوجه باين مطلب کرده و ) ٦( اروپا بنام کانت يکى از فالسفۀ
ّاست که يکى از سه قانون اخالق اين است که انسانيت را  گفته

اى که  ّبصورت هدف تلقى کنيم و ساير چيزها را بصورت وسيله
ّاگر انسانيت . براى وصول به آن هدف ضرورت دارد دوست بداريم
د بخود از بين ّرا وسيله قرار دهيم آنوقت است که انسانيت خو

کنيم، براى اين باشد که استفاده  ًمثال اگر خدمت مى. است رفته
کنيم نه براى آنکه خدمت کنيم و اگر سالم کنيم، نه به قصد اين 
باشد که انس و الفت پديد آوريم، بلکه مقصد اين باشد که 

و شايد بتوان گفت که . اى بوجود آوريم و قس على هذا سابقه
نماى زندگى شخصى و عمومى  واقع آينۀ تمامخالف اين امر در 
  . مردم زمان ماست

ّاند حتى خدمت به اشخاص  دانيد که حضرت عبدالبهاء فرموده مى
صريح . ّو محبت به اشخاص به قصد بهائى کردن آنها نبايد باشد

ّبيان مبارک است، اگر به کسى خدمت مى کنيم، محبت 
ر نزديک شود فورًا عمل کنيم، دوستش داريم، براى اينکه به ام مى

تمثيل مبارک اين است که در اين صورت دام . شود ما ساقط مى
ايد براى اينکه کسى را گرفتار سازيد  ايد و دانه در آن پاشيده گسترده

کند، اثر  ّهمچو محبتى تأثير نمى. ّنه بقصد اينکه باو محبت کنيد
ها ّپس حتى بخاطر بهائى کردن اشخاص هم بآن. مخالف هم دارد

ّمحبت کردن، محبت نيست ّخود محبت بايد هدف باشد، خود . ّ
چون شما انسان هستيد . ّمحبت بايد قصد و غرض و غايت باشد



ّچون او انسان است بايد از شما محبت . ّبايد باو محبت کنيد
  . ّببيند، همين والسالم

ّوقتى کمال مطلوب ما اين باشد، آنوقت هرچيز تا آن حدى که مرا 
اى براى  تواند وسيله کند و مى ل مطلوب نزديک مىباين کما

حصول بآن باشد، اهميت دارد و بايد بهمان نسبت دوست داشته 
  . بشود

ّپول را بايد تا آن حدى دوست داشت که ما را بکمال انسانى 
مقام را بايد تا . اى براى وصول بآن باشد نزديک بکند و وسيله

. ّه انسانيت يارى گرفتّحدى دوست داشت که بتوان از آن در را
عشق زناشوئى تا آنجا مى تواند خوب باشد که بتواند ما را به 

هاى خودمان يا  ّدوست داشتن بچه. همين هدف نزديک کند
تر  ّهاى ديگران تا حدى مى تواند صحيح باشد که ما را انسان ّبچه

  .کند، و قس على هذا
 پيش چيز در جاى خودش معتدل و هماهنگ  بهمين ترتيب همه

اگر اين اعتدال بهم بخورد اساس . ماند رود و محفوظ مى مى
ًاين معنى را معموال در . شود حيات دچار اختالل و اضطراب مى

شود  عشق جسمانى، عشق ظاهرى، عشق زن و مرد بهمديگر، مى
مخصوصًا . شود، شهوت است خيلى از آنچه عشق گفته مى. ديد
گويند از دل  ست که مىهاى سنين هفده، هجده، نوزده و بي عشق

بيرون راندن آسان نيست، عين اشتباه است مگر اينکه سطح فهم 
انسان آنقدر باال رفته باشد که خودش را بتواند از لحاظ فکرى و 

ّروحى در حد باالترى قرار بدهد و حق داشته باشد اين کار را  ّ
اين مطلب . بکند، يعنى رشد عقلى او از رشد سنى او باالتر باشد

آمدنش  آنهم در هر دو طرف پيش. گرى است، استثنائى استدي



بينيد که عشق  طرف مى بنابراين الاقل از يک. بسيار دشوار است
است  اشتباه بوده، يا بهتر بگوئيم، چيز ديگرى با عشق اشتباه شده

هرچه تندتر باشد زودتر تمام . و اغلب بعد از وصال تمام است
کند  فورانى مى. رود ر از ميان مىهرچه شديدتر باشد سريعت. شود مى

زدگى و  آنوقت است که زندگى توأم با افسردگى و يخ. و مى نشيند
  . شود خاموشى مرگبار مى

. کند گذارد و آن را ضعيف مى گاهى عادت در اين عشق اثر مى
کم اين  گاهى فراق آن را از بين مى برد و گاهى کثرت مؤانست کم

آورد، تازگى آن  مر مبتذل در مىعشق را براى انسان بصورت يک ا
همۀ اين عوامل . کند گيرد و بهمين سبب زائلش مى را از دست مى

ّکافى است که آن را از بين ببرد، چون از اول عشق نبوده و با عشق 
فقط در صورتى عشق است و لطيفترين اقسام . است اشتباه شده

ى آل مشترک حاصل بشود، يعن ّعشق است که با توجه به ايده
گيرند،  وقتى دست هم را مى. دوطرف يک چيز را بخواهند

ًو حال اينکه معموال . روند دانند که هردو رو به يکجا مى مى
هائى است که دست  شود عشق هائى که به ازدواج منتهى مى عشق

گيرند براى اينکه هرکدام ديگرى را بطرف ديگرى  هم را مى
 ببرد، و در اين بکشاند، يعنى هريک زورش چربيد، بطرف خودش

وقتى عشق محفوظ . رود عشق است کشاکش آنچه از بين مى
شود، رو بيک جهت باشد،  ماند که دو دستى که بهم داده مى مى

در يک مسير به راه بيفتد، يعنى هدف مشترک و غايت واحد در 
گويند عشق حقيقى،  به همين جهت است که مى. مد نظر باشد

 وقتى از اين عشق مايه گرفت، ها هم عشق بخدااست و ساير عشق



و به همان نسبتى که مايه گرفت، مى تواند عشق باشد، براى اينکه 
  .وحدت اصليه همان است که در خداست

وحدت . ّعرض کردم عشق وحدت است، توجه مبدأ مشترک است
اصلى و حقيقى در ذات الهى است و هرچيزى بهمان نسبت که 

 درواقع هر عشقى که .بخدا نزديک است نشان از وحدت دارد
ّنشانى از توجه بخدا يا توجه بسوى مظهر امر او دارد، عشق است و  ّ
ّيا در جائى که بحسب ظاهر تفکر دينى وجود نداشته باشد توجه به  ّ

گوئيم بحسب ظاهر براى اينکه  مى. آل انسانى عشق است ايده
ّهرجا که صحبت از انسانيت است، در واقع تفکر دينى وجود  ّ

در چنين . اند منتهى اسمش را اشتباهًا چيز ديگرى گذاشتهدارد، 
جاهاست که عشق پايدار است و مقصد اساسى دين هم همين 
است که اين وحدت هدف را، اين کمال مطلوب واحد را و اين 

شود و  غايت مشترک را، ايجاد کند و جز اين از دين خواسته نمى
 نشود، يعنى بهمين سبب است که اگر از دين اين نتيجه حاصل

ّدين طورى نباشد که سبب الفت و محبت باشد، وظيفۀ خود را 
انجام نداده و در واقع از معنى خود منحرف شده، چون معنيش 

اند، يعنى همين  همين بوده است همۀ اديان هم اين کار را کرده
است، هرکدام  ّالبته حدود و مراتب داشته. اند وحدت را پديد آورده

ّبيش از آن حد ميسر . اند اين کار را انجام بدهند تهّدر حدى توانس
  .است نبوده

دينى وحدت قبيله ايجاد . دينى وحدت خانوادگى ايجاد کرده
ّدينى وحدت ملت ايجاد . دينى وحدت شهر ايجاد کرده. کرده

  .ّخواهد وحدت انسانيت ايجاد کند کرده و اينک دينى هم مى



اش را انجام  ع وظيفهگفتم اگر دين ايجاد وحدت نکند در واق
نداده، پس دين نيست و آنچه از دين ساخته و خواسته بود از آن 

دينى بهتر از  دينى بهتر است؟ چرا بى ّاما چرا بى. حاصل نيست
دينى است که ايجاد اختالف کند؟ ببينيد، اختالفى که بنام دين 

  .تر است تر و موحش تر و مهلک شود خيلى شديد ايجاد مى
گيرد،  ها بنام دين انجام گرفته و انجام مى ترين جنايت انگيز وحشت

ببينيد، بنده وقتى که با . دينى که از مسير خودش خارج شده باشد
زنم،  کنم، تا آنجا که بتوانم صدمه به او مى کسى عداوت پيدا مى

کنم به پولم که  حال اين عداوت بخاطر پول باشد، سعى مى
 اگر از راه ديگرى جز از راه يا. رسيدم ديگر سر جاى خود بنشينم

و در همان حين . دشمنى بتوانم بآن پول برسم، دشمنى نمى کنم
کنم، براى اينکه پول بدست بياورم، پيش خودم  که دشمنى مى

کنم که  کنم، حس مى ناراحت هستم، گاهى خودم را مالمت مى
ام و هرچه دست و پا بزنم  گويم که آلوده شده کنم ولى مى بد مى
يا بخاطر مقام يا بخاطر رياست يا بخاطر زن يا . شوم آلوده مىبيشتر 

  . توانم اين آاليش را از بين ببرم بخاطر هرچيز ديگر نمى
گويم، در راه  کنم، مى ّاما وقتى بخاطر دين با کسى عداوت مى

آيد، او را دشمن  کنم، در راه خدا از او بدم مى خدا با او بد مى
عداوت بنام ديانت است بهمين . رددانم براى اينکه صواب دا مى

کنم بلکه خودم را سرافراز  تنها خودم را مالمت نمى سبب نه
برم و همين است که  ّبرم اما بنام دين مى دانم، سرش را مى مى

دهم و  هاى حيوانى را نشان مى ترين کينه آيد و شديد خوشم مى
دانم  ّخودم را از اينهمه سبعيت و خشونت و عداوت راضى مى



کنم، در حال عبادت هستم و  راى اينکه بحقيقت خدمت مىب
  . آيد براى من اجر دارد و خدا از من خوشش مى

خصومتى . بهمين سبب است که عداوت بنام ديانت مهلکتر است
کسى بدش . تر است گيرد، موحش که بنام حقيقت انجام مى

ّما آيد که خانۀ کسى را غارت کند و از اين راه پولدار بشود، ا نمى
ّاما واى از آن . کند چون انسان است، نفس خود را مالمت مى

روزى که بنام خدا بخواهد غارت بکند و مال ديگرى را حالل 
تاريخ شهداى يزد . توانيد بکنيد ّاگر تصورش را نمى. خودش بداند

بنام دين بنام حقيقت، بنام . اند را بخوانيد و ببينيد چکار کرده) ٧(
واقعًا در اين قيافه . اند ّ اله االاهلل تا کجاها رفتهخدا، بنام کلمۀ ال

شود، دينى که مسخ شده و  يک حيوان مخوف بنام دين ظاهر مى
شکنجه . است صورت آن برگشته و بشکل ديگرى رجعت کرده

زجر . ّاش باشد و لذت ببرد دهد براى اينکه شاهد شکنجه مى
. ر لب بياوردُدهد براى اينکه زجرکشش بکند و لبخند رضايت ب مى

آورد صواب  کند، عبادت خدا را بجاى مى خدمت به حقيقت مى
اين است که واقعًا اگر دين سبب . خواهد جويد، آخرت مى مى

دين بودن  خواهد بشود، چون اين نتايج را دارد بى اختالف مى
آيد،  هائى که بميان مى ًبهتر است، چون اقال ديگر در عداوت

  . کند تارهاى ما را توجيه نمىخداى دروغين از آن پشت کش
ها و آقايان، اعضاى محافل روحانى، اعضاى لجنات امريه،  خانم

اى بامر جمال  هيچ لطمه. اين مطلب را بعنوان اصل در نظر بگيريد
آيد که در جائى نشانۀ اختالف ديده  مبارک بزرگتر از آن وارد نمى

اند  ودهحضرت عبدالبهاء فرم). ٨(ّنص صريح موالى ماست . شود
دينى بهتر است، يعنى اگر بنام  اگر دين سبب اختالف بشود بى



تنها  نه. بهائى بودن اختالف بوجود آوريم، بهائى نباشيم بهتر است
چون . بهائى نباشيم، ديندار نباشيم، و خدا را نشناسيم بهتر است

. اندازند ها اين اختالف را بخاطر امر جمال مبارک مى بعضى
افکنند و اين  اختالف مى. ايد ال اين امور بودهخودتان شاهد امث

گوئيم از  نمى. نامند اختالف را خدمتگزارى امر جمال مبارک مى
حقوق خود و حقوق امر بهائى دفاع نکنيد، نمى گوئيم بگذاريد 

ّاما اگر مصلحتى را . همۀ مسائل پايمال بشود و از ميان برود
 اختالف تمام بينيد که بقيمت ايجاد دهيد و مى تشخيص مى

بگذاريد اين مصلحت فوت بشود . شود، از آن صرفنظر فرمائيد مى
بنده . و مصلحت بزرگتر که حفظ وحدت باشد محفوظ بماند

دينى را بر اختالف ترجيح  بى. گويد کنم، مواليتان مى عرض نمى
  .  دهد مى

کدام مصلحت امر است که شما آن را ببهاى اختالف قبول 
دين باشيد ولى  گويد بى ه موالى شما مىکنيد، در جائى ک مى

کسى که بايد به  ًمثال بمناسبت اهمال فالن. اختالف نياندازيد
دامن . رود ّفالن ملک امرى توجه بکند، آن ملک دارد از بين مى

البته . کنيد زنيد، شروع مخالفت با آن شخص مى ّهمت بکمر مى
ّ کار کرد اما براى حفظ مصالح امر و امالک امر و اموال امر بايد

اگر باين قيمت تمام شود که ايجاد اختالفى بکند، اختالف 
ّبانشقاق بکشد، وحدت کلمه را بهم بزند و در بين احباء خصومت 
پديد آورد، اصرار را کنار بگذاريد، بوقت ديگر موکول فرمائيد، در 

شما . فرصت ديگرى که چنين نتيجه ندهد مجاهده را از سر بگيريد
  . رود نگه داريد ميان مى که از خواهيد ببهاى وحدتى ىم را چيز چه



ّالبته چون اهل افراط و تفريط هستيم، گاهى از مطالب نتيجۀ 
گيريم يعنى واقعًا وقتى از لزوم الفت و وحدت حرف  معکوس مى

چيز را کنار بگذاريم، در مورد هيچ امرى  زنند، مى گوئيم همه مى
. لف نظر کسى نظر ندهيمهمت نکنيم، هرگز در هيچ موردى مخا

  .نه، اينطور نيست، شما را بخدا عرض مرا باين صورت در نياوريد
اهتمام بکنيد، با هم بحث بکنيد، مخالف يکديگر نظر بدهيد، 

افتد، الفت  کشد، جدائى مى ّاما وقتى ديديد که کار باختالف مى
کار را نه بافراط . رود، آنوقت رأى خود را فدا کنيد از بين مى

وقتى مطمئن شديد که بجميع . سانيد و نه به تفريط بکشانيدبر
ايد، براى اينکه طرف مقابل خود را نجات  ّجهات تشبث کرده

ايد، براى اينکه شخصى يا  بدهيد از جميع وسائل استفاده کرده
اى يا جمعيتى کار خالف نکند يا کار خالف او بامر جمال  لجنه

جات او يا ايشان الزم مبارک لطمه نزند و هرآنچه را براى ن
ايد و تأثير نکرده و در اصرارى هم که  است انجام داده بوده
اى از غرض نبوده و جنبۀ شخصى نداشته  کنيد نشانه ايد و مى کرده

است، کار شما انجام گرفته و حرجى بر شما  و فقط بخاطر امر بوده
دست بدست هم بحکم . ديگر بايد در راه توافق پيش رويد. نيست
رغم تشخيص  ميم جمع که خود شما نيز از اين پس علىتص

کنيد پيش برويد و پيش ببريد و در  سابقتان همين نظر را قبول مى
  . ّموفق باشيد. ّهمين راه است که ارادۀ حق دستگير شما است



  ها  يادداشت
در کاشان " وحدت بشر"ّخواجه ربيع کاشانى مؤسس مدرسۀ ) ١(

 ه ق بدستور وزارت معارف تعطيل ١٣٤٠اين مدرسه در سنۀ . بود
 از حضرت ١٣٤٠ صفر سنۀ ٢٤ّلوحى مفصل بتاريخ . گرديد

معارف مدرسۀ "فرمايند  عبدالبهاء در دست است که در آن مى
رانند  ّاهلل مدنيت بر لسان مى سبحان. را بست" وحدت بشر"مبارکۀ 

 _ ٥٢٧، ص ١محاضرات، ج ." (ّو ريشۀ مدنيت را براندازند
 ١٣ّ ه ق متولد شد و در ١٢٩٣خواجه ربيع کاشانى در سنۀ ) ٥٢٦

  . ه ق صعود فرمود١٣٣٦رمضان 
بعنوان . است مفهوم بيان مبارک در چندين خطابه تکرار شده) ٢(

، ١٥٥، ص ) پ٩٩: ط (، "خطابات مبارک"مثال ن ک ب 
٢٤٨، ٢٣٦، ٢٢٤ .  

ْقد حرم علي: "فرمايند در کتاب مستطاب اقدس مى) ٣( َ َ َ ِّ َکم بيع ُ ْ َ ُ
ِالعماِء والغلمان َليس لعبد ان يشترى عبدًا، نهيًا عظيمًا فى لوح. ِ َ ِ َ ْ . اهلل َ

  ". کذلک کان االمر من قلم العدل بالفضل مستورًا
ّعلت آفرينش : "اشاره است به لوح جمال قدم باين مطلع) ٤(

ّممکنات حب بوده چنانچه در حديث مشهور مذکور که 
َ مخفيًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق ٰ◌کنت کنزًا  ٰ:فرمايد مى ُ

  ) ٤٠٩ادعيۀ حضرت محبوب، ص .." (ٰ◌ ٰ◌ .لکى اعرف
، ج "خطابات حضرت عبدالبهاء"بعنوان مثال ن ک بکتاب ) ٥(
  ). ٤٣ _ ٣٥، ص ١
بزرگترين فيلسوف آلمان در ) ١٨٠٤ _ ١٧٢٤(امانوئل کانت ) ٦(

  .  استCritical  Philosophyقرن هجده و واضع فلسفۀ انتقادى 



ّمحمد طاهر مالميرى است که در  تاريخ شهداى يزد، اثر حاجى) ٧(
  . است  صفحه بطبع رسيده٦٢٣ ه ق در ١٢٤٢قاهره بسال 

ّامروز نظر کل بايد بامورى : "... فرمايند اهلل مى حضرت بهاء) ٨(
ّحق شاهد و گواه است که ضرى . باشد که سبب انتشار امراهلل باشد ّ

 اليوم اعظم از فساد و نزاع و جدال و کدورت و از براى اين امر
کتاب اقتدارات، صفحۀ ." (برودت مابين احباب نبوده و نيست

٢٢٢       (  
   



  اهلل  ّخالقيت کلمة
ّتوان گفت تاريخ دارد و حتى تاريخ مفصلى  يکى از کلماتى که مى ّ

بعضى از کلمات تاريخ دارد زيرا . است" کلمه"همين لفظ . دارد
کند و  ّقيقتى است که در طى زمان فراز و نشيب پيدا مىحاوى ح

آيد، اطالقات  دهد، به اقسام معانى در مى ّحتى تغيير صورت مى
ّشود و تحول اين اطالقات به همديگر سير  ّمتعدد از آن پيدا مى

  . کند که همۀ اينها قابل مطالعه است ّمعينى پيدا مى
در . نيم از يونان شروع کنيمتوا را مى" کلمه"مثل اغلب افکار تاريخ 

 لوگوس لفظى است  Logos" لوگوس"زبان يونانى لفظى بود به نام 
يعنى هم . آيد ّآيد و هم به معنى تکلم مى که هم به معنى عقل مى

به معنى سخن گفتن و هم به معنى فکر کردن به حکم عقل هردو، 
داشت ّالبته بهتر آن است که بگوئيم يک معنى . آمد آيد يا مى مى

ّبراى اينکه به وجه مشترک تکلم و تعقل داللت مى کرد، چون  ّ
ّتکلم و تعقل يک وجه مشترک دارند گوئيم  هر سخنى که ما مى: ّ

کنيم  ّايم، و بر عکس هر تعقلى که مى ّنشانۀ تعقلى است که کرده
منتهى آن سخن ناپيدااست، . گوئيم در واقع سخنى است که مى
ماند، جريان آن سخن گوئى  يده مىآن سخن بر حسب ظاهر ناشن

چگونه و به چه سان؟ بدين ترتيب که وقتى . گذرد در درون ما مى
ّکنيد يک جريان واحد معنوى را به اجزاء متعدد تقسيم  شما فکر مى
هاى منطقى به  کنيد و اين اجزاء را بعدًا با رشته و تقطيع مى

 مرتبط به ّاى مرکب از اجزاء سازيد و مجموعه همديگر مرتبط مى
ّکنيد و ترتيب دادن همين مجموعۀ مرکب از  همديگر حاصل مى

  ". فکر کردن"گويند  اجزاء مرتبط به همديگر را مى



اگر بخواهيم اجزاء فکرى را بگيريم، فکرى وجود ندارد، يعنى اگر 
فکرى وجود ندارد و اگر اين . اى ترتيب ندهند اين اجزاء مجموعه

يب منطقى نباشد، باز هم فکرى وجود مجموعۀ اجزاء تابع يک ترت
که هر جزئى (اى از اجزاء ترتيب داديم  ّاما وقتى مجموعه. ندارد

آن مجموعه فکر مرکبى را ) يک فکرى و يک معنى خاصى است
کند که معنى واحد مرکبى دارد، يعنى معنى واحدى  حاصل مى

 وقتى اين کار را کرديم، در. ّدارد که مرکب از معانى متعدد است
چون سخن گفتن همين است که شما الفاظى . ايم واقع سخن گفته

را جدا از هم در نظر بگيريد، بعد هرکدام از اين الفاظ مناسب را 
  . اى تشکيل بدهيد و بزبان بياوريد با همديگر ترکيب کنيد، جمله

ّپس در واقع تعقل و تکلم هردو يک چيز است، منتهى تکلم روئى  ّ ّ
. اى که دو رو دارد ّل روئى بدرون، مثل سکهّبه بيرون دارد و تعق

ّيک رويش که بسوى درون است نامش تعقل است و يک رويش 
توانيم بگوئيم  بنابراين مى. ّکه بسوى بيرون است نامش تکلم است

ّتکلم است از آن لحاظ نشانۀ تفکر است، يا تفکر است " لوگوس" ّ ّ
بان يونانى لفظ ّاز آن لحاظ که تکلم نشانۀ آنست، و اينکه در ز

ّاند، ناظر به همين ارتباط تکلم و تعقل با  واحدى را اختيار کرده ّ
  . است همديگر بوده

بآن " نطق"بعد عرب وقتى اين کلمۀ يونانى را ترجمه کرد، عنوان 
نطق گفته شد که باين معنى که انسان سخن بگويد، . اطالق نمود

 گفتن طوطى را بطوريکه سخن. منتهى سخنى که نشان از فکر دارد
کند و يا اصوات را حکايت و  که صرف الفاظ و اصوات خارج مى

ّتوانيم نطق بگوئيم، براى اينکه نشان از تفکر  کند، نمى تقليد مى
همينطور آنچه که تعبير لفظى چه در درون و چه در برون پيدا . ندارد



نکند، فکر نيست، زيرا پريشان است، مجموعۀ نظم مرکب از 
ّدد و مرتب بيکديگر نيست، ولى اگر اينطور باشد البته اجزاء متع ّ

  . فکر و نطق است
پس کلمۀ نطق باين ترتيب کلمۀ جامعى است که حکايت از اين 

زنيم، در همان حين فکر  کند که ما در همان حين که حرف مى مى
کنيم خود يک نوع حرفى است که  مى کنيم و فکرى هم که مى

 گفتند و Verb" ورب"را به التين " سلوگو"بعد همين . زنيم مى
  .ترجمه کردند" کلمه"را به عربى " ورب"

ّالبته آن جنبۀ . جنبۀ مذهبى پيدا کرد" ورب"در مسيحيت کلمۀ 
مذهبى هم ارتباط داشت با همان جنبۀ فلسفى يونانى، باين معنى 

و امثال او و بعد با ) ١(که با تعبير حکمائى مثل فيلون يهودى 
يان کار فکر بآنجا رسيد که حکماء توانستند يک نوع تعبير افالطون

و تفسير فلسفى از تورات بکنند، يا بهتر است بگوئيم، فلسفۀ 
افالطون را طورى بيان کنند که با عقايد يهودى سازگار بشود، و از 

يا بهتر است " ورب"يا " لوگوس"جا بهره بردند و گفتند که  همين
ّاى است که بين حق، و خلق  اسطهبگوئيم نطق و کلمه همان و

  :بچه تعبير؟ باين تعبير. وجود دارد
ّاما خلق . ّحق نهان است، ناپيدا است، غيب است، باطن است

پس . پيداست، در عالم شهادت است، آشکار است، ظاهر است
ّرابطۀ بين حق و خلق در مقامى بايد باشد که هم بتواند ناپيدا 

يب باشد و هم شهادت، هم بتواند باشد و هم پيدا، هم بتواند غ
ّچون اگر مطلقًا ناپيدا باشد البته ديگر رابطه . باطن باشد و هم ظاهر

تواند  تواند داشته باشد و اگر ظاهر باشد ديگر نمى با خلق نمى
پس باين ترتيب ناگزير براى اينکه ما بتوانيم او را رابط . باطن باشد



ّهوالظاهر " شأن او بگوئيم ّبين حق و خلق بدانيم بايد بتوانيم در
هم ظاهر است هم باطن، هم پيدا است هم ناپيدا، " والباطن

يعنى روئى بدرون و روئى به بيرون دارد و بهمين جهت است که ما 
روئى بسوى : مثل کلمه که گفتيم دو رو دارد. باو کلمه مى گوئيم

  .درون و روئى بسوى بيرون
ن شما معبر فکر شما شما در همان حال که سخن مى گوئيد، سخ

است و روئى بدرون دارد چون فکر در درون است، و از طرف ديگر 
اگر . معبر فکر شما براى ديگران است، بنابراين روئى به بيرون دارد

کرديم، اين فکرکردن ما  بنا بود ما سخن نگوئيم، اگر هم فکر مى
. رسيد ماند و بخارج از ما نمى گفتن پنهان باقى مى بصورت سخن

گفتيم بدون اينکه فکر بکنيم، اين سخن گفتن  ّاما اگر سخن مى
بهمين جهت . رساند برد و نمى نبود، يعنى باز فکر ما را بخارج نمى

: ّگوئيم آنچه واسطۀ حق و خلق است دو مقام دارد است که ما مى
ّدر يک رتبه که رتبۀ توحيد باشد مرتبط و متصل بعالم باال، عالم 

طن است و در يک رتبه که رتبۀ تحديد باشد يعنى ناپيدا و عالم با
حدود زمانى و مکانى پيدا بکند، روئى بعالم پيدا دارد، و بهمين 

يعنى در واقع . تعبير کرد" کلمه"توان از او به  جهت است که مى
  .رسد کلمه همانجا است که ظاهر و باطن بهم مى

 تالى او همين معنى فلسفى يونانى بدست فيلون يهودى و فالسفۀ
اين فکر در . ّدر نحلۀ اسکندريه با افکار مذهبى تطبيق شد

اى در  که آيه ّمسيحيت هم بر عقايد مسيحى تطبيق شده بود بطورى
ّانجيل يوحنا، که بعضى هم تاريخ تحرير آن را زمان مؤخرى 

باين معنى که در ابتداء کلمه بود، کلمه نزد . دانند، آمده بود مى
  ). ٢(ا بود خدا بود و کلمه خد



فرمايند که کلمه خدا بود، کلمه نزد خدا  فرمائيد که مى مالحظه مى
ّحال چگونه اين مطلب را بفهميم البته . بود، و در ابتداء کلمه بود

ّاصل مطلب را کما هو حقه نمى َ ّتوانيم بفهميم، اما يک نوع تعبير  ُ
ا کنيم براى اينکه درخور فهم ما و در گنجايش فکر م انسانى مى

  :باشد
باز بر مى گرديم به همان تمثيل انسانى که در ابتداى صحبت 

فکر . ّاول آن چيزى که در انسان است فکر است: عرض کردم
بيک اعتبار خود انسان است براى اينکه انسان بودن انسان بفکر 

شود،  ّاز طرف ديگر اولين چيزى که از انسان صادر مى. اوست
چيزى بخواهد بسازد يا ايجاد فکر است، براى اينکه انسان هر

ّاول . آورد کند، اعم از مادى يا معنوى، بواسطۀ فکر آن را پديد مى
ّفعال تفکر و تعقل را در اين بحث به (کند  ّکند، تفکر مى تعقل مى ً

ّو بوسيلۀ تفکر و تعقل ساير آثارش را ) بريم يک معنى بکار مى ّ
ّول فکرى راجع به آن يعنى هرکارى از ما سر بزند، ا. کند ايجاد مى
پس . بعد آن فکر بصورت اين کار مجسم مى شود. ايم کار کرده

فکر در نزد ماست و . شود فکر است  ّاول چيزى که از ما صادر مى
زند، و به يک اعتبار هم خود  ّاولين چيزى است که از ما سر بر مى

ّالبته تا . ماست، براى اينکه انسان در واقع بمعنى فکر کردن است
وقتى که بخواهد . اين فکر در درون است فکر است، عقل است

همين را وقتى تطبيق کنيم بر . شود بيرون بيايد، کلمه و يا نطق مى
ّعالم خلق و امر و حق، توجه مى ّتوانيم بگوئيم اول  کنيم که مى ّ
ّآنچه بر عالم حق پديد آمد حق بود َاول ما خلق: "ّ ََ ). ٣." (اهلل العقل ّ

ّز خدا، از حق پديد آمد عقل بود و بواسطۀ عقل ساير ّاول آنچه ا
. يعنى عقل واسطۀ ايجاد ساير موجودات بود. موجودات ايجاد شد



ّو به يک اعتبار همين امر که نزد خدا بود، نزد حق بود، خود حق  ّ
ّاما وقتى از حق صادر مى. ّبراى اينکه حقيقت حق بود. بود شود،  ّ

). آيد ّورت اولين مرحلۀ خلق در مىيا بص(آيد  بصورت خلق در مى
  .شود جاست که عنوان کلمه بآن اطالق مى و در همين

کنيد، اين فکر  که عرض کردم، وقتى شما فکر مى عينًا همانطورى
کنيد کسى  شما تا فکر مى. آيد و پديد مى آيد ّبصورت تکلم در مى
بصورت (ّبايد اين تفکر از شما ظاهر بشود . ّراه به تفکر شما ندارد

تا بتواند بگويد که شما در چه ) ّعالمات محسوس، مسموع، مبصر
ترين اين عالئم  ترين و منظم ّالبته کامل. فکريد يا فکر شما چيست

شود و  ّهمان تکلم است، يعنى اصواتى است که تنظيم مى
بهمين . کند ّآيد و حکايت از تفکر ما مى ّبصورت تکلم در مى
  .بتداء کلمه بود و کلمه نزد خدا بوداند در ا معنى است که گفته
ّفرمائيد که واسطۀ حق و خلق، يعنى مظهر امر،  پس مالحظه مى

مظهر امر واسطۀ امر و . بچه عنوان و بچه معنى کلمه باو اطالق شده
. باصطالح ساير اديان پيغمبر واسطۀ خدا و مردم است. ّحق است
 اين پيغمبر گوئيم پيغمبر واسطۀ خدا و مردم است، وقتى مى

آيد که واسطۀ ابالغ فکر و عقل  اى در مى بصورت همان کلمه
شود، و چون کلمه واسطۀ ابالغ  بخارج از صاحب فکر و عقل مى

فکر بخارج از صاحب فکر است، بهمين جهت پيامبر هم بخودش 
ّکلمه اطالق کرده، براى اينکه واسطۀ رسيدن حق باطن است 

و چون . طن و ظاهر جمع مى شودبخلق ظاهر، و در اوست که با
شود، پس در  بعقيدۀ ما همۀ صفات الهى در مظاهر امر ظاهر مى

هوالظاهر و "، "هوالباطن و هو الظاهر: "اوست که مى توان گفت
  ." ّو االول و ااالخر" "الباطن



پس باين ترتيب کلمۀ الهى، خود مظهر امر يعنى خود ناطق است 
 و در کتب الهى هم کلمه که به يک اعتبار نطق هم هست

مظاهر امر اطالق شده، على الخصوص بحضرت مسيح که بر  به
حسب ظاهر در محل تالقى فکر فلسفۀ يونانى با فکر مذهبى يهود 
ّقرار داشت و بهمين جهت اصطالحات حاکى از اتحاد اين دو 
فکر فلسفى و مذهبى در عقايد مسيحى و در کتب مسيحى ظاهر 

بود که به مسيح کلمه اطالق شد و در قرآن هم شد، و در همين جا 
" بکلمة منه اسمه المسيح،: "همين معنى تصريح شد باين لفظ

اهلل، يعنى شخص  کلمة. اى از خدا که اسم او مسيح است کلمه) ٤(
  . مسيح، عنوان کلمه باو اطالق شد

شود، قابل  مظاهر امر اطالق مى دانيم که اين کلماتى که به ّالبته مى
کند  ق به همۀ آنها است، براى اينکه داللت بر حقيقتشان مىاطال

يعنى حقيقت مظاهر امر ثابت و واحد . و حقيقت ثابت است
اهلل يعنى  پس مالحظه فرموديد که وقتى گفته مى شود کلمة. است

خدا باطن است، پنهان است، . خود مظهر امر الهى، کلمۀ خدا
 است، پيدا است و ّمعقول محض است، اما مظهر امر او ظاهر

همانطور که فکر از جنبۀ معنوى خود خارج . محسوس است
شود،  شود، يعنى محسوس مى شود و بصورت اصوات تعبير مى مى

همانطور خداى پنهان و باطن هم خود را بصورت مظهر امر ظاهر 
  . کند تا بچشم بيايد و مرعى محسوس بشود مى

کند که ارتباط با خلق  مىباين ترتيب کلمۀ الهى روئى بظاهر پيدا 
ّباشد، و در همان حال روئى بباطن دارد که ارتباط با حق باشد، و 
. ّخود او مظهر امر است، امرى که بين خلق و حق وجود دارد



اهلل  همين مناسبت کلمة ّبنابراين همۀ حقانيت مظهر امر الهى به
  .ّاست، و چون کلمۀ خدااست، مثل خود خدا خالق است

کلمه يکى از اصطالحات پرمعنى دينى و عرفانى و امرى ّخالقيت 
ّاهلل خالق است، يعنى  کلمة. ّاست که پيوسته بايد بآن توجه داشت

ّمظهر امر الهى صفت خالقيت حق را در خود ظاهر مى کند، و  ّ
و از . ّکند و نشان از حق دارد بهمين سبب است که خلق مى

ّالبته از يک .  شود جا است که از ساير کلمات ممتاز مى همين
اهلل است و از طرفى ديگر از  طرف خود وجود مظهر امر الهى کلمة

شود و به  اين وجود انسانى بر حسب ظاهر هم کلمات صادر مى
شود، همانطور که خود او هم  اين ترتيب کالم او هم کالم خدا مى

خود او کالم تکوين الهى است که . به يک اعتبار کالم خداست
يعنى حقيقت . م تدوينى هم دارد که کتاب او باشددر ضمن کال

هردو يکى است که به دو . وجود او از حقيقت کالم او جدا نيست
يکى مرئى است ديگرى مسموع، . شود صورت مختلف تعبير مى

ّو آنچه مسلم است اينکه اين . يکى ديدنى است ديگرى شنيدنى
رگون کند عالم را ديگ ّکلمه خالق است و با ايجادى که مى

  . کند مى
ّکند؟ براى اينکه نشان از حق دارد که خالق است و  چرا خلق مى

بينيم وقتى  و در همين جاست که مى. به کلمۀ او خلق مى کند
شود، از يک طرف جهان در عالم آفاق  مظهر امر الهى ظاهر مى

کلمه، . ديگرگون مى شود و از طرف ديگر انسان در عالم انفس
بخشد براى تبديل انفس و هم براى تبديل  هم تأثير مستقيم مى

  . ّو اعجاز کالم الهى هم در همين خالقيت است. آفاق



. اند کالم خدا، کتاب خدا، معجزه است ايم که گفته بارها شنيده
ّالبته وقتى که گفته شود معجزه است، يعنى عاجز مى کند همۀ 

ايد که کالم  ردهفکر ک. مردم را از اينکه بتوانند نظير او را اتيان کنند
اند که از لحاظ  خدا از چه لحاظ اعجاز است؟ بعضى گفته

کالم الهى فصيح است، . ّفصاحت است، که البته درست است
ّمعنى کافى نيست، براى اينکه حجيت عامه ندارد ولى اين و از . ّ

ّمعنى مشخص و مصرحى نيست که . طرف ديگر قابل تأويل است ّ ّ
 را به يک معنى دقيق آورد و گفت کس بتوان فصاحت از نظر همه

  .شود که اين کالم است که کالم فصيح به آن گفته مى
اند به مناسبت شمول آن است بر اخبار و حوادث آتيه،  بعضى گفته
. کس نمى تواند بکند ها و امثال آنها، که همه ّها و نبوت پيشگوئى

ّچون نبوت بعد از تحق. ّالبته باز درست است ولى کافى نيست ق ّ
تواند دليليت پيدا کند، و حال آنکه کالم الهى در همان  ّنبوت مى

ابتداى اداء، ابتداى نزول بايد بتواند اعجاز باشد و امثال تعبيرات 
اى از حقيقت را  اند، که هرکدام از اينها جنبه ّمتعددى که کرده

ولى به همۀ . دهد بدون اينکه بتواند تمام حقيقت باشد نشان مى
  .ّه بايد توجه کردّاينها البت

است به مناسبت اشتمال کالم الهى است به  از جمله گفته شده
قوانين، احکام، شرايع، آداب، اخالق و به آنچه جامع همۀ 

ّالبته باز درست . تواند باشد موجبات رفاه و نجاح عالم بشر مى
ّاست ولى کافى نيست، براى اينکه کالم الهى حتى وقتى به 

صورت يک سوره در ابتداى امر عرضه صورت يک آيه، به 
شود، باز هم اعجاز است و حال آنکه قوانين و احکام بايد  مى

منتظر بود تا در همۀ اين کتاب که در همۀ دورۀ رسالت تدوين 



و چه بسا خود آن کالمى که در ابتداى امر . شود، گنجانده شود مى
بنابراين اين . ًشود اصال مشتمل بر قانونى و يا حکمى نيست ادا مى

  . اى است که صحيح است ولى کافى نيست هم جنبه
ها را  ّبه يک جنبۀ ديگر هم بايد توجه داشت تا بتوان اين جنبه

اى است که حضرت نقطۀ اولى در کتاب  تکميل کرد، و آن جنبه
فرمايند، و آن اين است که کلمۀ الهى  در بارۀ آن تأکيد مى" بيان"

ون کلمه، کلمۀ مظهر امر است، مظهر يعنى چ). ٥(ّخالق است 
ّامرى که واسطۀ حق و خلق است، مثل خود حق که خالق است،  ّ

و در . ّکلمۀ او هم نشان از آفريدگارى او دارد که خالقيت باشد
يعنى خود " ّخالقيت کلمه"بينيم به نام  همين جا ما تعبيرى مى

د، خلق ده ّشود خالق است، تبديل روحيه مى کلمه وقتى ادا مى
کاود و به دل  گذارد و اين اثر جان را مى کند، اثرى مى بديع مى

دارد و منقلب  گيرد، نگه مى کند، مى رسد، دل را شيفته مى مى
جاست که قلب معنى حقيقى خود  کند، يعنى در واقع در همين مى

شود،  شود، مقلوب مى خود قلب، قلب مى: کند را پيدا مى
  .  اين را انکار کردشود ديگرگون مى شود، و نمى

ّالبته شايد يک تعبير معنى فصاحت و بالغت همين باشد که در 
ّرسد، يعنى نفوذ و تأثيرش به حدى  ّکالم الهى به حد خود مى

کيرد و او را به دم  رسد که اختيار جان را از دست شنونده مى مى
گيرد و به همين  اختيار حياتش را به دست مى. فرستد مرگ مى

چيز  کند، نفوذى که مال خود کلمه است و از هيچ مىجهت نفوذ 
خيزد، براى اينکه آن کلمه همراه با هيچ نيروى  ديگر بر نمى

خارجى ديگرى نيست که بتوانيم تأثيرش را منتسب به آن نيرو 
کند،  کند خود کلمه است که خلق مى بنابراين اگر خلق مى. کنيم



همانطورى که . ّزيرا خود اين کلمه در واقع خداى مجسم است
ّلفظ فکر مجسم است، کلمۀ الهى هم خدائى است که به صورت 
ّاين کلمه مجسم و مسموع شده، به صورت اصوات در آمده، و 

  . شود محسوس مى
در يکى از کتب ابوالفضائل، جناب آميرزا ابوالفضل گلپايگانى، 

اش را  بنده مطلبى ديدم که خالصه" فصل الخطاب"به نام کتاب 
دانيد کتاب بسيار  مى"الخطاب فصل"کتاب . رسانم تان مىبه عرض

بزرگى است، شايد بزرگترين کتاب ابوالفضائل باشد و تا کنون 
ّيک نسخۀ خطى به خط خود مؤلف اخيرًا سواد . چاپ نشده ّ ّ

يعنى مطالب را بيان . عکسيش در دست ما هست که ناقص است
خواهد شروع  ىرسد به جائى که قسمت تاريخى را م مى کند تا مى

کند که بعد از اين قسمت تاريخى، کتاب شروع  بکند  و اشاره مى
ّگذارد، يعنى نسخۀ خطى  ّخواهد شد، اما مطلب را ناتمام مى

ماند که بعد آن صفحه تمام شده، ولى همۀ نسخه  ناتمام مى
  ).٦(تاکنون به دست ما نرسيده 

مان هم است، که خود ه در همين قسمتى که به دست ما رسيده
ّمطلب مفصلى است، در ضمن بيان مطالب متعدد، مرحوم آميرزا  ّ

کند و آن مطلب اين است که  ابوالفضل به يک مطلب اشاره مى
کنند نفوذ ديانت اسالم  گويد بعضى از کوتاه فکران خيال مى مى

ّکه توانست در عرض مدت کمتر از چهل سال امپراطورى اسالمى 
است   بدهد، به اين مناسبت بودهرا در شرق و غرب عالم تشکيل

که قيام به سيف، قيام به شمشير کرده، يعنى در واقع مردم را به زور 
يعنى مردم در واقع تسليم زور . است و از ترس شمشير مسلمان کرده

اند، و براى اينکه کشته نشوند و در امان بمانند مسلمان شدند  شده



آورند  اريخ و از غزوات مىگفتند، و شواهدى از ت" ال اله اال اهلل"و 
براى اينکه اثبات کنند که اسالم به زور خود را حاکم کرده، و مردم 

ًاند، و مثال در مقام مقايسه با مسيحيت  به زور مسلمان شده
گويند که آنجا چون شمشيرى براى تنفيذ مسيحيت به کار نرفته،  مى

  .است پس نفوذ فقط نفوذ معنوى و روحانى محض بوده
گويند اين فکر، فکر درستى نيست، براى  بوالفضائل مىجناب ا

يعنى بر فرض . اينکه بايد ديد اين زور را به آن شمشير چه کسى داد
اينکه بگوئيم شمشير بود که به زور خود مردم را مسلمان کرد، بايد 

زنند  بعد مثال مى. ديد اين شمشير آن زور را از کجا به دست آورد
ّالبته اختالف نظر (پرستيشان  آمدند، با بتکه وقتى مغول به ايران 

دانند  بعضى آنها را بودائى مى. هست که مغول چه دينى داشتند
ّکه در چين و حواليش شايع بود، بعضيها هم عقايد اوليۀ بشرى را 

بينند، کارى به اين بحث تاريخى نداريم،  در آنجا صادق مى
لمه نبودند، ّدانيم که موحد، به معنى کنونى ک قدر مى همين
را به  و به زور شمشير ايران و ساير ممالک اسالمى) پرست بودند بت

دست آوردند، همين قصد را داشتند که ترويج عقايد مغولى کنند، 
و سعى بسيار زيادى هم کردند که در خيلى از جاها بتکده ايجاد 

بسيارى از ) ٧(ّحتى بعضى از اين سالطين، مثل ارغون خان . کنند
کردند، براى اينکه اينها  را وادار به ترک شعائر اسالمى مىمسلمين 

دانيم که در حدود دويست  و مى. را به طرف عقايد مغولى بکشانند
سال در ايران سلطنت کردند و همۀ ممالک ايران وحوالى آن را به 

فرمائيد که  ولى مالحظه مى. ّاختيار گرفتند و حتى قتل عام کردند
ّکه ايران را به دين مغولى در بياورند، بلکه حتى ّتنها موفق نشدند  نه

يعنى بعد از سلطان احمد تگودار . خودشان بعدًا مسلمان شدند



ّو سلطان محمد ) ٩(و بعد از سلطان محمود غازان خان ) ٨(
  .ديگر خود مغول در ايران اسالم آوردند) ١٠(اولجايتو 

جاى  د ولى بهفرمائيد که باز زور بود، باز شمشير بو پس مالحظه مى
اينکه مردم را از اسالم برگرداند به جائى رساند که وادار به اين 

پس در واقع پيشرفت اسالم نتيجۀ زور . کرد که اسالم بياورند
شمشير نيست، بلکه اين زور و شمشير است که نتيجۀ کلمۀ اسالم 

ّخود حقانيت کلمه است که براى او خالقيت مى. است ّّ آورد،  ّ
بود که نافذ بود و شمشيرها را به " ال اله االاهلل"کلمۀ يعنى خود 

گرفت، و اعجاز کلمه هم در همين نفوذ و  نفع خود به خدمت مى
  .ّتأثير و خالقيتى است که دارد

ّالبته هيچ لزومى ندارد تا همۀ کلمه يکجا به صورت يک کتاب در 
دم بيايد و همۀ قوانين و احکامش را تشريع و تدوين کند تا مر

ّچه قوانين متين و دقيق و عالى دارد و به مناسبت علو  که ببينند
همان ابتداء  در بپذيرند، چون آن ديانت را احکامش ّدقت متانت و و

  . شود و تأثير مى کند با يک کلمه، با يک سوره اين کلمه ابالغ مى
خود نفوذ کلمۀ الهى بودن : ّدر ديانت بهائى دقت بفرمائيد

نظامى، سياسى، دولتى، حکومتى، اقتصادى که هيچگونه قواى 
شود و در ضمن همان  بشود آن را عالمت قدرت دانست ظاهر مى

کند و هيچ احتياجى هم نيست به اينکه همه  تقليب قلوبى که مى
کنند که يک نفر  بعضى خيال مى. يکجا عرضه شود تا تأثير کند

کند،  نشيند ماهها، سالها با يک نفر بحث مى شخص بهائى مى
همۀ حدود و اطراف و جوانب ديانت بهائى را به دالئل عقلى و 

کند تا يکى بهائى  نقلى و فلسفى و کالمى و منطقى روشن مى
  .شود بشود، و اگر نتوانست روشن کند بهائى نمى



ّشوند، اما هميشه  ّالبته کسانى هستند که از اين طريق وارد مى
الهى با يک آيه، با يک صرف ابالغ کلمۀ . کنند اينطور عمل نمى

کند،  تعليم، با يک لوح براى تقليب قلوب اشخاص کفايت مى
همانطور که در ابتداى امر، اين تأثير صرف با ابالغ خود امر و با 

آمد و هنوز هم  ابالغ کلماتى که در اوائل ظاهر شده بود، پديد مى
ى جمعى به صورت در اطراف و اکناف عالم تبليغ دسته. آيد پديد مى
اينها . کنند است که هر روز هزاران نفر به امراهلل اقبال مى در آمده

هرگز براى بهائى شدن احتياج به مباحثات فلسفى و کالمى، عقلى 
شنوند  و نقلى ندارند، بلکه گاهى فقط يک لوح و يا يک کلمه مى

  . شوند و بهائى مى
ال "مۀ ّدر زمان ظهور اسالم که کلمۀ اصليه، کلمۀ توحيد بود، کل

امروز هم خود کلمۀ . خود براى تقليب قلوب کافى بود" اله اال اهلل
ّوحدت عالم انسانى و توجه به معنى و مفاد آن، على الخصوص 

ّشود و حق مطلب در  وقتى که در ضمن يکى از الواح الهى ادا مى
گردد، کافى است براى تقليب قلوب و تأثير در نفوس و  آن ادا مى

چرا؟ براى اينکه نافذ .  فکر و تسريع جهت ارتقاءبرگرداندن جهت
ّاست، مؤثر است و خالق است يعنى خود کلمه فقط لفظى . ّ

نيست که معنائى داشته باشد، بلکه لفظى است که معنائى دارد 
چون همانطورى که صاحب . کند که آن معنا در آن لفظ ايجاد مى

د، صادر از اهلل بود، يعنى واسطۀ خلق بو اين کلمه خودش کلمة
ّحق براى ابالغ شدن به خلق بود، خود اين کلمه هم مثل 

ّيعنى کالمى است که از حق صادر شده . صاحبش همينطور است
ّخود خالق  بنابراين مثل مصدر است خلق رسيده به امر وسيلۀ مظهر و به



مظهر امر  توانيم تعبير به اعجاز بکنيم، و مى ّالبته اين معنى را. است
  . ّکند، چون واقعًا نشانۀ حقانيت است ّ تحدى مىهم به آن

ممکن است شما در اينجا بعنوان بحث، بفرمائيد که فقط کلمۀ 
خيلى از کلمات است از . ّمظهر امر الهى نيست که خالق است

ّشعراء، فالسفه، حکماء، ادباء، و از صاحبان افکار حتى از 
هيچ اشکال . ّپيشوايان غيردينى که آنها هم خالق و نافذ است

ندارد که اينطور باشد، منتهى تأثير هرکدام از آنها جنبه اى و جهتى 
ّيک کلمه ممکن است از جهت ادبى مؤثر باشد، خالق . دارد ّ

ّباشد و به همين جهت کلمۀ ادبى بر حقى باشد، کلمۀ ادبى 
يک کلمه ممکن است از . حاکى از جالل و جمال و کمال باشد

يک کالم ممکن است از لحاظ . ندلحاظ سياسى تأثير بک
يک کالم ممکن است از لحاظ فلسفى تأثير . اجتماعى تأثير بکند

ّکند که نشان از خالقيت داشته  و در همۀ اينها وقتى تأثير مى. کند ّ
ّباشد، خالقيت محدود بشرى، و اگر کلمه اى از کسى صادر بشود  ّ

نى باشد، ّکه صاحب آن کلمه يعنى مصدر آن کلمه مدعى مقام دي
ّمدعى مقام قيادت روحانى باشد، آن موقع البته وقتى اثر مى گذارد  ّ

ّکه در همان ادعا بر حق باشد، واال خلق نمى ّ کند و تأثير  ّ
ّدر مقابل محمد ) ١١(ّبه صورت مسيلمۀ کذاب . بخشد نمى
ّآيد، به صورت ساير مدعيان مهدويت در مقابل  اهلل در مى رسول

آيد، به صورت بسيارى از دعاوى براى   مىحضرت نقطۀ اولى در
اهلل در  تشريع شرايع در شرق و غرب عالم در مقابل حضرت بهاء

  .آيد مى
  گويد  مى هرآنچه ّحق کند  مى  ّ اى که گوئى نشانۀ حق چيست 



يعنى صرف گفتن نيست بلکه عمل کردن است، اثر گذاشتن است 
رت اهلل و حض و به همين جهت هم هست که حضرت بهاء

ّعبدالبهاء به صريح بيان در بسيارى از موارد از احباء مى خواهند 
نه . که خودشان را در عمل و از لحاظ حقيقت امر، بهائى کنند

خود همين نمودن هم . تنها بهائى نشان بدهند بلکه بهائى بنمايند
اى است که هم به معنى نشان دادن است و هم به معنى  کلمه

چرا؟ براى . دهند بلکه انجام بدهندفقط نشان ن. انجام دادن
ّاينکه در وجود آنها حقيقت کلمۀ الهى تحقق پيدا کند، يعنى 

اهلل چه کسى  وجود خودشان نشان از اين باشد که وقتى بگويند بهاء
اهلل کسى است که چنين کسى را ايجاد  است، بتوان گفت بهاء

ّالبته با تصنع نمى. تواند بکند مى شود، خود  ىشود، با تظاهر نم ّ
تواند انجام بدهد  همين را هم تأثير حقيقى کلمۀ الهى است که مى

و کافى است که ما فقط خود را در مقابل اين تأثير رها کنيم، خود 
را براى قبول آماده کنيم، آئينۀ دلمان را طورى پاک کنيم که 

ّمستعد قبول تجلى شعاع شمس حقيقت باشد و در همين جاست . ّ
  : افتيم که فرمود اهلل مى اد کلمۀ مبارک حضرت بهاءکه باز به ي

آفتاب حقيقى کلمۀ الهى است که تربيت اهل ديار معانى و بيان "
  ). ١٢" (منوط به اوست
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" فرائد"فارسى مرقوم داشته و حجم آن از کتاب ديگر ايشان يعنى 
را به اضافۀ مطالب ديگر در بر " فرائد"بيشتر است و جميع مطالب 

ّ بطور کامل توسط مؤسسۀ معارف ١٩٩٥اين کتاب در سال . دارد ّ
  .   طبع رسيده است بهائى در کانادا به

ّ م متولد شد و در سال ١٢٥٥ ه ق ٦٥٣ارغون خان مغول در  _ ٧
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 ٦٨٣گردد که از سنۀ  پادشاه از سلسلۀ ايلخانان مغول محسوب مى
  .  م حکومت کرد١٢٩١ ه ق ٦٩٠ م تا ١٢٨٤ه ق 
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ّزردشتيان ويران شد و حتى بتهاى بودائيان در شهر تبريز در هم 
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مان غازان خان به اسالم قريب صدهزار نفر پس از اي. خوانده شد
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  خلق جديد 
رسد، در  وجود، از آن لحاظ که در کسوت طبيعت  به ظهور مى

شود، ثبات مطلق را از  افتد، قرين حرکت مى قالب زمان فرو مى
انواع . گردد ّدهد و تغيير و تجدد از شؤون ضرورى آن مى دست مى

ّگيرد و پيوسته از حدى به حدى فرا مى حدود را به خود مى   .رود ّ
ّد آن به تدريج و با قطع مراحل متوالى و با حفظ اتصال ّگاهى تجد

شود، و گاهى به طور  و ارتباط در بين شؤون جديد و قديم واقع مى
گشايد و به ظاهر  دفعى و بر خالف انتظار به صورت جديد رخ مى

نمايد که دو مرحلۀ سابق و الحق يک سره و يک باره از  چنان مى
  .ر واقع چنين نباشداست، اگرچه د هم انفصال يافته

ّگاهى به صورت تغيير کمى است، يعنى با حفظ ذات شىء و 
ّثبوت ماهيت آن، تنها در مقدار شىء زيادت و نقصان پديد 

ّگاهى به صورت تغيير کيفى است، يعنى يکى از کيفيات . آيد مى
تر يا شديدترى از همان  شود و درجۀ ضعيف شىء ديگرگون مى

است، به ظهور  ذات آن بر جاى ماندهّکيفيت در همان شىء که 
  .رسد مى

ّگاهى به صورت تجدد مکانى يا وضعى است، يعنى با اينکه 
پذيرد و يا  شىء همان است که بود، به مکان جديدى انتقال مى

کند، اگرچه جوهر شىء در همۀ اين  ّوضع جديدى اتخاذ مى
 طريق ّاما در خود جوهر نيز از. احوال و اطوار ثبات و قرار دارد

ّجويد، خواه اين تجدد به قول بعضى از  ّديگرى تجدد راه مى
ّحکماء دفعة حاصل شود و صورتى در ماده اى جاى خود را به  ً

نام " کون و فساد"صورت ديگرى بدهد، و اين همان است که 



گيرد و يا بقول بعضى ديگر بتدريج صورت گيرد و از اقسام  مى
  .حرکت بشمار آيد

ّينکه همۀ اقسام تجدد که بدين ترتيب در ّآنچه مسلم است ا
شود، خارج از اين نيست که استعداد حصول  طبيعت حاصل مى

ّوضع جديد در وضع قديم مستتر بوده و وضع جديد جز تحقق 
استعداد قديم و ظهور در عالم واقع نيست، يا باصطالح فلسفى، 

ّهر امر الحقى فعليتى است که قوۀ سابق يافته ّ که شىء آن است، بى ّ
که از هرجهت تازه باشد و هيچ پيوندى با شىء سابق نخورد و 

بعبارت ديگر، آنجا که پاى . اى در آن ندواند، پديد آيد ريشه
ّطبيعت در ميان باشد، با اينکه تغيير و تجدد از لوازم ذاتيه است،  ّ
ّتعاقب صور و اتصال آنها بيکديگر نيز الزم ذاتى است و امکان 

جا بايد نتيجه گرفت که خلق جديد  و از همين. تّتخلف از آن نيس
  .گردد ّدر عالم اجسام، حتى در حيات نباتى و حيوانى حاصل نمى

ّاما غافل نبايد بود که حيات انسان منحصر بصورت طبيعى و جنبۀ 
ّما بر آنيم، و عقيدۀ حقه را نيز همين . خارجى از آن نيست

ّکه تعلق ببدن دانيم که روح انسانى جوهر مجردى است  مى
ّشؤون و احوال خود را از ممر . آنکه در آن حلول پذيرد گيرد بى مى

بارادۀ خدا . آنکه در آن مستهلک شود سازد بى بدن ظاهر مى
فارغ از اين است که . است تشخص يافته و ببدن عنايت جسته

مجبور به . بقانون طبيعت در همۀ احوال به ضرورت گردن نهد
. عت، تا آنجا که بذات او ارتباط دارد نيستتبعيت از نظام طبي

بلکه با اختيارى که از آن برخوردار است و با شعورى که بدو 
ايستد، براز آن راه  است، در برابر طبيعت فرا مى موهبت شده



خواهد  گيرد و چنانکه خود مى جويد، زمام آن را بدست مى مى
  .اندازد براه

مول جبر علمى در عالم ماديون و کسان ديگرى که مثل اينان بش
کشانند، هرچه  وجود قائلند و دامنۀ آنرا بحيات انسان نيز مى

ما اهل بهاء اعتقادمان بر اين است که روح از . خواهند بگويند مى
عالم طبيعت نيست، بلکه بر طبيعت فائق است، از طبيعت ممتاز 

گوئيم و از آنجا که  است، در برابر طبيعت مختار است، چنين مى
ن مطلب موضوع بحث باشد از عهدۀ تقرير اين معنى با استناد به اي

اينک بايد به اصل مطلب . آئيم الورى بنحو مستوفى برمى آثار مولى
  .باز گرديم

ّانسانيت ما بروح ما است و روح ما فيضى از عالم باال و يا خود 
ّاى که تعلق باضطرار عالم  همان ارادۀ فائقه. پرتوى از خداست

است، روح ما را بخود  ّو تبعيت آن از نظام قهرى گرفتهطبيعت 
. است نشان در او بجاى گذاشته منسوب داشته و نشانى از بى

ّبنابراين چه بسا که همين مشيت نافذه بخواهد بدون توسل به 
و ناگفته پيداست که در اين مورد . اسباب و علل او را منقلب سازد

 است، يعنى امورى که واسطه ّمنظور ما اسباب ظاهرى و علل ثانويه
خواهد،  ّشود، واال آنچه او مى در بين ارادۀ خدا و ماسواى او مى

ّعلت حقيقى و سبب اصلى است و تا بميان نيايد، هرگز در هيچ 
پذيرد، مگر امورى  رسد و امرى وقوع نمى موردى چيزى بظهور نمى

  .باشد ّکه صدور آنها از جانب او به شخص انسان مفوض شده
ّدين ترتيب است که در مورد انسان و آنچه تعلق به روح انسانى ب

پذيرد، و منظور از خلق جديد اينکه  امکان مى" خلق جديد"دارد، 
انسان يکباره چنان منقلب شود که اقتضاى آن در طبيعت سابقۀ او 



روح او بصورتى . است نبوده و اسباب طبيعى آن را ايجاب نکرده
ّجلوه کند که قبال حتى است تا بتوان گفت   استعداد آن را نداشتهً

ارتباطى در بين دو . است اى در او به فعليت مرور نموده ّکه قوه
وضع سابق و الحق نبوده تا بتوان گفت که ذات ثابت او از يکى 

  . است ّاز حدود وجود به حد ديگر حرکت کرده
ن توا اگر بهرکدام از اين اقسام تغييرى در انسان ايجاد شود، نمى

است، زيرا که خلق جديد بدين  گفت که خلق جديدى واقع شده
معنى است که شىء از عدم بوجود آيد و در عالم طبيعت چنين 
امرى ممکن نيست، چه هر شىء طبيعى بايد از تحليل و ترکيب 

است، ظاهر شود و بهمين سبب است  اجزائى که سابقًا وجود داشته
ّان تصور کرد، بلکه بايد تو که خلقت عالم طبيعت را بدايتى نمى

است که عالم شهود  آغاز خاص خدا اين بوده گفت که از آغاز بى
ّداراى صورت معين و پيرو نظام مقرر باشد و روابط علت و معلول  ّ ّ
در آن بنحوى حکومت کند که هرگونه تغييرى اقتضاى ضرورى 

پس خلق جديد، يعنى صدور امر جديد . اوضاع و احوال بشمار آيد
ّدأ غيب و تعلق آن به عالم شهود و تجلى آن بصورت شخص از مب ّ

جديد در قالب قديم، تنها در عالم ارواح که فارغ از قيود طبيعت و 
  . پذيرد ّرابطۀ عليت است، امکان مى

اندازد، او را  روح قدسى نظرى از روى عنايت بنفس ناطقه مى
تبۀ سازد، حيات ايمانى را در اعلى مر ّبخلعت جديده مشرف مى

کند و چنين بدين منظور بظهور  خود به حيات انسانى ملحق مى
رسد که آيات جديدى که سير طبيعى اشياء از وصول بدانها  مى

انقالبى در روح پديد آيد . قاصر است، در عالم شهود جلوه نمايد



توانست، و از آن پس نيز اگر به  که کارى کند که از آن پيش نمى
  . آمد  از او بر نمىشد، طبيعت خود گذاشته مى

در واقع با خلق جديد ارادۀ خدا، يا بهتر آنکه بگوئيم، ارادۀ مظهر 
امر او که در عالم امر و خلق در مقام نفس اوست، از ماوراى 

گر  ّشود و از ممر اين طبيعت  خود را جلوه طبيعت بشر ظاهر مى
 گذارد و از نور اقتضاى طبيعى وجود آدمى را مهمل مى. سازد مى

کند، و يا چنانکه  ّضعيف آنرا در مقابل تجلى شديد خود زائل مى
آيد تا توانائى  گويند، دست خدا از آستين بنده بيرون مى مردم مى

ماند و سير  خود را در جائى که اسباب و وسائل از کار باز مى
گرچه صرف حصول . برد، نمايان سازد طبيعى علوم راه بجائى نمى

ّشرط تعلق روح جديد نيست، بلکه بايد استعداد در شخص انسان 
ّعنايت مظهر امر الهى تعلق گيرد و پرتو روح قدسى بتابد تا چنين 

ّپس براى حفظ اين موهبت در ممر زمان اثبات  شود، وليکن از آن
شود،  است منقطع مى ّاستعداد شرط است، واال فيضى که رسيده

ا بدانسان که از گردد و آدمى را بخود مى گذارد ت بمبدأ خود باز مى
.است، تابع طبيعت باشد و اسير مقتضيات آن بماند اين پيش بوده

    
اند و امرى  بسا که گاهى کسانى مهبط چنين فيضى واقع شده چه

است و آنگاه دوباره به  اهلل از آنان سر زده عظيم باقتضاى ارادة
اند و در عين اقتضاء جان  اند فرو افتاده عالمى که در آن بوده

اند که آنچه در اينان  اند و با حال پرمالل خود اثبات کرده داده
نمايان شده و آنهمه جالل و جمال را پديد آورده بود، بخود اينان 

دليل ناتوانى اين کسان همين بس . ّو روح ناتوانشان تعلق نداشت



ّکه تجلى اين تحمل شديد را نداشته و يا قبول آن را که مستلزم 
  .اند ى است نخواستهترک مقتضيات وجود بشر

پس نبايد هرگونه تغييرى را در اخالق و اطوار و شؤون و آثار بخلق 
جديد تعبير کرد، بلکه بايد بکمال احتياط اين اسم عظيم را 

است، محصور ساخت و  بمواردى که قلم اعلى بدان تصريح کرده
ّبه بعضى از نفوس که نص صريح باطالق اين نعمت کريم در شأن 

همچنين نبايد در صدد . است، اختصاص داد  دادهآنان شهادت
ّتبيين خلق جديد با توسل بعلل طبيعى و قوانين علمى برآمد زيرا که 
اگر از اين راه بتوان امرى را تبيين کرد، ناچار بدين صورت خواهد 
ّبود که موجبات و مقدماتى براى ظهور آن در امور سابقه بجوئيم و 

به تغيير اعراض اشياء و مرور امور از ترتيب خلق جديد را فقط  بدين
ّقوه به فعل تأويل نمائيم و از جملۀ امور عادى طبيعى که اعتنائى 

  .بدانها نيست، بنگاريم
در ختام کالم موردى را که در آن بتصريح قلم اعلى خلق جديد 

اى از  آوريم، و خالصه واقع شده است، بعنوان شاهد مقال مى
ّ الهى و محل تجلى روح قدسى را در مفاد بيان مبارک مظهر امر

گردانيم تا جمال وجالل اين کالم  اين باره بزبان فارسى بر مى
معجز نظام نقصى را که در بيان قاصر وجود دارد بپوشاند و اين 

. مقدار را با حالوت خود مطبوع و منظور انظار گرداند گفتار بى
لئالى " کتاب ٣٩٧لوح مبارک بامضاى خادم، مندرج در صفحۀ (

  "). درخشان
اين بيان بليغ در شأن بديع شهيد، حامل لوح سلطان است که به 
عنايت جمال ابهى خلق جديد شد و باعلى مراتب وجود انسانى 



) ٤١٢ص " (لئالى درخشان"فائز گرديد، و اصل آن را در کتاب 
  :و اينک ترجمۀ مفاد آن. توان يافت مى

 به تنهائى به حضور چون اراده به خلق بديع کرديم، او را"
خوانديم و سخنى بر زبان رانديم که ارکان او را فرا روى ما 

. رفت که منصعق شود باضطراب انداخت، تا آنجا که بيم آن مى
بقدرت خود محفوظش داشتيم، آنگاه خلق او را آغاز کرديم و 
بانجام رسانيديم و روح اقتدار را در او چنان دميديم که اگر فرمان 

چون خلق او ... ساخت  ّ آسمان و زمين را مسخر مىداديم، مى
در برابر ما لب بخنده گشود و بمقر فدا روى آورد، ... بانجام رسيد 

ّبا چنان قدرتى که اهل مال اعلى و سکان مدائن اسماء را منقلب  ٔ
تبارک االبهى : "در اين دم ندا از شطر کبريا برخواست. ساخت

ّالذى خلق ما شاء انه هوالعزيز َ َ چون ملکوت امر را در ." ّ الوهابّ
ّبرابر ديدگان وى نمايان ساختيم و از مشرق وحى بر او تجلى 
ّنموديم، از انوار اشراق منور شد و چنان بابتهاج آمد که به شهپر 

چشم . انقطاع براى نصرت امر مالک ابداع به پرواز آغاز کرد
د وه چه بلن. نصرت بوى روشن شد و هيکل امر بدو زينت يافت

است اين مقام که الواح آن را حمل نکند و اقالم از ذکر آن عاجز 
  . الى آخر قوله تعالى شأنه..." آيد 



  يادداشتها  
  :عين بيان جمال قدم به عربى چنين است _ ١

ّانا لما اردنا خلق البديع، احضرناه وحدة و تکلمنا بکلمة اذا " ...  ّ ّ
عصمناه . صعقاضطربت ارکانه امام الوجه بحيث کاد ان ين

ّبسلطان من لدنا، ثم شرعنا فى خلقه الى ان خلقناه و نفخنا فيه  ّ
ّالسموات و  ّروح القدرة و االقتدار بحيث لو امرناه يسخر من فى

ّان ربک لهو المقتدر المختار. االرض ّفلما تم خلقه من کلمة . ّ ّ
ّربک و خلقه من نسمة الوحى، ابتسم تلقاء الوجه و توجه الى مقر  ّ ّ

ّلفداء بقدرة و سلطان و اقبل بقوة انقلب بها المال االعلى و سکان ا ٔ ّ
تبارک االبهى : ّاذا ارتفع النداء من شطر الکبرياء. مدائن االسماء

ّالذى خلق ما شاء انه هو العزيز الوهاب ّ يا ليت کنت حاضرًا لدى . ّ
ّفلما اريناه . ّالعرش اذ تکلم معه لسان القدرة بما تطير بها االرواح

ّملکوت االمر و تجلينا عليه من مشرق الوحى، انار من انوار ذاک 
قد اخذه االبتهاج بحيث طار بقوادم االنقطاع لنصرة . االشراق

ّبه قرت عيون النصر و زين هيکل االمر. ّربک مالک االبداع ّ ّ .
ّتعالى هذا المقام الذى ما حملت ذکره االلواح و عجزت عنه 

  ..." االقالم 
ّ، تأليف جناب محمد على فيضى، ص " درخشانلئالى"کتاب (

٤١٣ _ ٤١٢ (  



  اهلل  بحث در بارۀ مقام حضرت بهاء
    ديدن روى ترا ديدۀ جان بين بايد 

  وين کجا مرتبۀ چشم جهان بين منست   
اهلل، آن هم در حضور علماء فى  بحث در بارۀ مقام حضرت بهاء

  ! البهاء آن هم از طرف شخصى مثل بنده
است  اطاعت امر شده. فرمائيد که سکوت اولى است  مىمالحظه

همين جهت وقتى که  به. دارد ولى مطلبى است که بحث بر نمى
فقط به . فرمودند که چيزى در اين باب بنويسم، جرئت نکردم

اى از مستخرجات آيات جمال مبارک و برخى از  تنظيم خالصه
اند،  فرمودهمطالبى که حضرت عبدالبهاء در تبيين اين آيات ذکر 

شود چيزى در اين باب نوشت،  در مقابل اغيار مى. قناعت نمودم
بعنوان جواب، بعنوان بحث، بعنوان دعوت، بعنوان تبليغ، ولى 
ّبراى احباب، در جمع احباء ذکر مقام جمال قدم فقط بايد با 

على الخصوص بحثى . ّتوجه به آيات و آثار جمال قدم باشد الغير
جرئت کردم و . آيد بحث خطرناکى است ش مىکه در اين مورد پي

عرض کردم بحث خطرناکى است چون اگر ادامه يابد کم کم 
اى مثل دورۀ اسکوالستيک پيش  ممکن است خداى نکرده دوره

بحث در بارۀ مظهر امر و ساير مباحث از اين قبيل، در امر . بياورد
  .  برسدبهائى يا هنوز وقتش نرسيده يا اينکه هيچوقت نبايد وقتش

منظورم اين نيست که آيات را نبايد . کنم بحث نبايد کرد عرض مى
مطالعه کرد يا در فهم معانى آنها بطور صحيح نبايد سعى داشت، 
بلکه مقصودم بحثى است که به حکم عقل و ادراک قاصر 

. ّدو عيب ممکن است بر اين مباحث مترتب شود. شود انسانى مى
رسانم و ذکر هر دو عيب را   عرض مىًاين دو عيب را بنده قبال به



کنم تا از خودم چيزى نگفته  هم مستند به تعاليم قلم اعلى مى
لوح . فرمايند يکى مطلبى است که در لوح حکماء مى. باشم

). ١(شناسند  حکمت يا لوح حکماء را همۀ خانمها و آقايان مى
ّاما در . بحث اصلى بيان مبارک در اين لوح لحن فلسفى دارد

ين لوح قلم اعلى وقتى به بحث راجع به طبيعت و خلقت و هم
اى در غايت لطافت دارد، که شايد  رسد، اشاره امثال ذلک مى

ّتوجه به اين اشاره بيشتر از ذکر مطالب و جواب مسائل بايد مورد 
ّان البيانات : "فرمايد ّتوجه اهل بهاء قرار گيرد و آن اين است که مى

لمقامات تخمد حرارة الوجود و لک ان و االشارات فى ذکر هذه ا
  ).٢" (تنطق اليوم بما تشتعل به االفئدة و تطير به اجساد المقبلين

کنند ولى ضمنًا  فرمايند، بحث فلسفى هم مى جواب مسائل را مى
بيانات و اشارات در ذکر اين مقامات حرارت وجود را : گويند مى

د، پر و بال را آور آورد، سکون مى کند، يعنى خمود مى خاموش مى
لک ان تنطق اليوم بما تشتعل به االفئدة و تطير به "شکند،  مى

بر تو باد که امروز حرفى بزنى که قلوب با آن " اجساد المقبلين
ّحرف شعله برزند، اجساد به پرواز در آيد، نه اينکه آتش محبت با 
ّپرداختن به آن مباحث، که ممکن است منجر به مباحث لفظى 

يعنى در واقع آنچه امروز بايد ذکر نمود . ه خاموشى رودبشود، رو ب
مطالبى است که افئده و قلوب و ارواح را به طيران و اشتعال در 

ًمبادا بحثهائى که قبال در هر ديانتى پيش آمده و روح حيات . آورد
است، هنوز ديانت بهائى در عالم  را از آن ديانت سلب کرده
  .هل بهاء راه پيدا بکنداستقرار کامل نيافته، به جمع ا

عيب ديگر اين مباحث مخصوصًا ادامۀ آنها به صورت جدل يا به 
تطويل و تفصيلى بيش از آنچه در الواح داده شده، و مخصوصًا 



تفريع مطالب، يعنى فرعى را از اصل در آوردن و از آن فرع به فرع 
ًديگر رسيدن و همينطور نتائج مسلسل گرفتن و پيش رفتن و مثال 

نوشتن است که ممکن است اين کار ) ٣" (االسفاراالربعة"تاب ک
به اختالف بيانجامد، براى اينکه مقام خدا و مظهر امر او مقامى 

ّالطرق الى اهلل . "نيست که بشود در بارۀ آن وحدت نظر پيدا کرد
است و هنوز هم معتبر  ًقبال گفته شده" على عدد انفس الخالئق

 خداوند دارد، هرکس جمال است که هرکس راهى به سوى
تواند  سان مى مبارک را به يک ترتيب، به يک نحو، به يک

همين . شود بشناسند و بپذيرد، و به همان نحو هم از او پذيرفته مى
ّقدر که به حقانيت و صداقت او قائل باشد و به احکام و اوامرش  ّ

اهلل اگر درست  عامل شود کافى است يعنى مقام حضرت بهاء
م بگوئيم و در يک کلمه بگوئيم، همان مقامى است که بخواهي

هرکس در دل خودش دوست دارد او را به آن مقام بستايد و 
  . بپرستد

سابقًا بارها به نام اينکه بيائيد تا وحدت در عقايد ايجاد بکنيم، 
تاريخ . بندى کشيدند همين مباحثه را به دسته. مباحثه پيش آوردند

ل اختالفات که به مناسبت بحث در بارۀ کليسا پر است از اين قبي
ّاب و ابن و ام و روح القدس، يا به عبارت ديگر در بارۀ مقام 

و . اند خدا، مقام عيسى، مقام مريم و مقام روح القدس پيش آورده
تاريخ اسالم هم . اند فرمائيد که چه جنجالى برپا کرده مالحظه مى

 آنها مناقشاتى است ها خالى نيست و از جملۀ از اين قبيل صحنه
شود ديد يا خير و آياتى که  که آيا خدا را مى(که بر سر رؤيت خدا 

تواريخ ملل و . اند پيش کشيده) ّدال بر رؤيت است چه معنى دارد
  .اند نحل را بخوانيد تا ببينيد چه بر سر مردم آورده



ّيکى از ائمۀ اربعۀ اهل سنت و جماعت را تازيانه ) ٤(امام حنبل  ّ
. شود رؤيت کرد ند به اين مناسبت که اقرار داشت که خدا را مىزد

و در آن موقع غلبه با معتزله بود که منکر اين امر بودند و از اين قبيل 
به همين جهت جمال اقدس ابهى به اثر . موارد بسيار زياد است

توانيد او را به هر مقامى  فرمودند که مى" در لوح جمال"قلم اعلى 
ّور آن را کرد بشناسيد و به هر مقامى که بشناسيد از شود تص که مى

اى  ّاما اگر بر سر اين مقام بين دو نفر مباحثه. شما پذيرفته است
براى اينکه مبادا ). ٥((پيش بيايد، طرفين مباحثه هردو مردودند 

اين مباحثه به همان اختالفى بيانجامد که نبايد در امر بهائى پيدا 
 که در اين بحث هرگز از حدود آيات به همين سبب است. بشود

شويم بلکه حضرت  تنها ما خارج نمى نه. شويم خارج نمى
  .اند عبدالبهاء، مولى الورى هم خارج نشده

اى که داشتم در اين اواخر خيلى در اين موارد  بنده در اثر وظيفه
در هيچ کتابى، در هيچ اثرى، در هيچ لوحى، در . مطالعه کردم
حضرت عبدالبهاء مطلبى در بارۀ مقام حضرت اى از  هيچ خطابه

اهلل در آيات خودشان  اهلل نيافتم که آن مطلب را حضرت بهاء بهاء
حضرت عبدالبهاء فقط تبيين فرمودند، . ًقبال نازل نفرموده باشند

ّيعنى مبين آيات هم خودش را به . تشريح نمودند و توضيح دادند
لم اعلى نازل است که در آثار ق همان حدود محدود کرده

  . است شده
تواند  ّعلت اين امر اين است که مقام او را جز خودش کسى نمى

تفاوت مراتب موجودات در ديانت بهائى تصديق . تعيين نمايد
به اين معنى که مرتبۀ مادون مرتبۀ مافوق را ). ٦(است  شده
تنها به حکم قلم اعلى در بين مخلوقات  تواند بشناسد و اين نه نمى



تواند بشناسد و  تنها حيوان انسان را نمى ق است، يعنى نهصاد
تواند بشناسد و انسان مظهر امر الهى را  نبات حيوان را نمى

تواند بشناسد، بلکه به همان عنوان و به همان دليل مظهر امر  نمى
الهى هم ذات غيب منيع اليدرک را، چنانکه خود اوست، 

ما عرفناک "از حديث . اردهمۀ اينها شواهد د. تواند بشناسد نمى
ّکه از حضرت محمد روايت شده است گرفته )" ٧(ّحق معرفتک 

تا ٓايات بسيار زيادى که حضرت بهاءاهلل و حضرت نقطه اولى در 
قصور خودشان از معرفت ذات غيب منيع اليدرک نازل 

  .به همين جهت تفاوت مراتب محرز است). ٨(فرمودند
ت، بنابراين نوع انسان به مقام چون تفاوت مراتب ادراک محرز اس
عرض کردم در بين عرايضم که . مظهر امر الهى نمى تواند پى ببرد

حتى مظاهر امر الهى هم از معرفت ذات غيب منيع ال يدرک و 
ادراک او، على ما هو عليه، يعنى همانطور که در عالم حق است، 

ه يعنى خودشان فرمودند ک. خودشان را قاصر مالحظه فرموده اند
و شايد در هيچ ديانتى اينقدر در بارۀ تنزيه ذات غيب . قاصرند

  .الهى تاکيد نشده باشد
ّآيات داله بر تنزيه خدا و تقديس او در غيب هويت خودش به  ّ

اى  اى پر معنى است و به اندازه اندازه اى زياد است و به اندازه
ّمفصل است که شايد کتابها مى شود از مجموعه هاى چنين آيات 

. ّذات خدا منزه است، منزه از همه چيز است). ٩(تأليف کرد
اقتضاى توحيد در ديانت بهائى اينست که شما ذات غيب را تنزيه 

. هيچگونه صفتى به خدا نمى شود نسبت داد: از صفات بکنيد
هيچگونه اسمى بر روى خدا نميشود : تنزيه از اسماء بکنيد

يچ راهى خدا را نمى هرگز از ه: تنزيه از ادراک بکنيد. گذاشت



اگر : و همه اينها را با دالئل اثبات فرموده اند. شود ادراک کرد
شما به خدا اسمى اطالق بکنيد، خدا را به معنى همان اسم 
محدود کرده ايد، و چون خواه ناخواه اين اسم لفظى است و هر 
ّلفظى معنى محدود دارد، به اين ترتيب محدوديت در ذات الهى 

  .ايدايجاد کرده 
. ًاوال دربارۀ خدا سخن نبايد گفت، بهيچوجه سخن نبايد گفت

ّحتى توجه به ذات غيب معنى ندارد، براى اينکه توجه خود بخود  ّ ّ
. ّجهت الزم دارد، يعنى شما براى توجه بايد جهت اختيار بکنيد

وقتى از خودتان به سوى خدا جهت اختيار کرديد، خود بخود 
 و خدا در همان جهت قائل شده ايد و اى بين خود نسبتى و رابطه

  .اين خالف تنزيه و خالف تقديس و خالف توحيد است
حضرت بهاءاهلل در سراسر آيات خودشان هميشه اين مطلب را 

به همين جهت به صريح کالم در حضور جميع . تاکيد نموده اند
دوستان بايد عرض بکنم که هرگز حضرت بهاءاهلل در هيچ مقامى و 

ّنى و در هيچ لوحى و در هيچ اثرى  ادعاى الوهيت در هيچ مکا ّ
اين را فقط در مقابل اغيار بعنوان بحث نمى گوئيم، . نفرموده اند

بلکه در جميع احباب مى گوئيم و شاهد مى آوريم که اينطور 
  .      است

ّاهلل ذات الوهيت راهميشه منزه و مقدس دانسته حضرت بهاء ّ . اند ّ
خدائى را که در . اند نع و محال شمردهعرفان غيب را هميشه ممت

ّمقام غيب است، در عالم باطن است، در سر هويت است، و به  ّ
توان شناخت، در کجا بايد جست؟  همين سبب ذات او را نمى

جاست که  در همين. چون ديندارى به معنى خداشناسى است
براى ) ١٠(اند راهى به شناختن خدا جز در خلق او نيست  فرموده



تأکيد " ّتجلى"در بارۀ کلمۀ . است ّ خدا در خلق تجلى کردهاينکه
بين ظهور و صدور . است اند خدا در خلق ظاهر شده نفرموده. بکنيم

). ١١(اند  اند و تأکيد بسيار زيادى در اين باره کرده فرق گذاشته
بنابراين . بايد گفت خلق از خداست، نبايد گفت خلق خداست

اهلل و  ّ و تجلى را حضرت بهاءّجا صبحت از تجلى است همه
اند،  حضرت عبدالبهاء با مثال معروف خورشيد و آئينه روشن داشته

  ).  ١٢(کند  و هيچ مثالى بيش از آن حقيقت اين امر را واضح نمى
خودش متعالى . کند خورشيد در همان حال که در آينه جلوه مى

از خودش جدا . بيند شخصى که خودش را در آئينه مى. ماند مى
بنابراين اگر انسان به صورت و مثال خداست، . ماند آن تصوير مى

نه تنها انسان به صورت و . نه به آن معنى است که خدا در اوست
مثال خداست، بلکه به صريح کتاب الهى همۀ خلق آيات 

است، بطورى که حضرت  خدا در همۀ خلق جلوه کرده. خداست
بينى مگر آنکه  ىء را نمىفرمايند هيچ ش اهلل در يک جا مى بهاء

خدا در عين تنزيه در ). ١٣(ّجلوۀ مجلى را در آن مشاهده کنى 
. شود دريافت ّاست و همين تجلى را مى ّخلق خودش تجلى کرده

  . شود شناخت ّهمين تجلى را مى
ّالبته موجودات تفاوت مراتب دارند و به همين جهت جلوۀ وجود 

ّدت وجود و قوت وجود در ش. هم در آنها به تناسب مراتب است ّ
ًاصوال وجودى که هر شىء دارد درواقع فيضى . آنها مساوى نيست

ّاست که از تجلى الهى گرفته است و هرقدر رتبۀ موجودى کاملتر و 
ّعلو او بيشتر باشد، به همان اندازه جلوۀ الهى در او باالتر و بيشتر 

لوقات فرمايد انسان اشرف مخ به همين سبب است که مى. است



سيانتيسم "اى را که در اين اواخر  يعنى همان کلمه). ١٤(است 
Scientisme  "اند تأييد فرموده. ّاروپا در صحت آن ترديد کرده بود.  

انسان اشرف مخلوقات است، اکمل مخلوقات است، غايت 
ّبه همين جهت آنچه بطور اعم . خلقت است، خالصه خلق است

او جمع است، کلمات مکنونه در همۀ موجودات وجود دارد، در 
ايد و به خاطر داريد که در آنجا چه مقامى براى  را همگى خوانده

بنابراين خدا را ). ١٥(اند  ّانسان و تجلى خدا در انسان قائل شده
توان شناخت، يا چون انسان  در خلق او يا در جلوۀ او در خلق مى

در اکمل مخلوقات است، اشرف خلق اوست، بنابراين خدا را 
  .شود شناخت انسان مى

اند به آن حديث معروف  در اينجا در يکى از آيات اشاره فرموده
که معنى آن اين است که ) ١٦" (ّمن عرف نفسه فقد عرف ربه"

و . شناسد خداى خودش را مى. کسى که نفس خودش را بشناسد
ّاند در معنى اين حديث که البته سابقۀ فلسفى  بيان بليغى فرموده

چون سابقًا اين مطلب را طور ديگرى . ثار يونانيان داردهم در آ
اهلل در لوحى که در مجموعۀ چاپ  کردند، حضرت بهاء ّتلقى مى

  ). ١٧(اند  است، مطلب را توضيح فرموده مصر مندرج شده
فرمايند هرکه نفس خودش را شناخت، خداى خودش را  مى

ن بيان را به اي. فرمايند ولى حدود اين معرفت را بيان مى. شناخت
توان درآورد که ما نفس خودمان را هم تا حدود  اين صورت مى

. شناسيد آنچه شما از نفس خودتان مى. توانيم بشناسيم ّمعينى مى
ّتعلق نفس است به حالتى از . ّتوجه نفس است به امرى از امور

حاالت، يعنى شما در خودتان چيزى به نام روح يا نفس ادراک 
چيز به نام نفس  هيچ: ّن توجه به خودتان بکنيداال. فرمائيد نمى



کنيد  آنچه شما در درون خود ادراک مى. شود آنجا ديده نمى
خشمى است که . آوريد فکرى است که در بارۀ چيزى به عمل مى

کنيد، تصميمى  ترسى است که پيدا مى. دهد به شما دست مى
 يعنى آن چيزى است که نفس در جهتى از. گيريد است که مى

ّواال ذات نفس کما . گيرد ّکند و تعلق مى ّجهات به آن توجه مى
من عرف "به همين سبب . ماند کان بر خود انسان هم مجهول مى

همانطور که نفس : شود به اين معنى مى" ّنفسه فقد عرف ربه
شناسيم و به نام شناختن نفس فقط با آثار و احوال  خودمان را مى

کنيم، در مورد خدا  شنائى پيدا مىّنفس و تجليات و ظهورات آن آ
و در لوح . شويم هاى امر اوست که آشنا مى هم فقط با جلوه

" نفس"کلمۀ " من عرف نفسه" فرمايند که در حديث  ديگرى مى
) ١٨(گردد  به نفس مظهر امر الهى در اعلى مرتبۀ خودش بر مى
شناسد و شما  يعنى هرکه نفس مظهر امر را شناخت خدا را مى

اهلل  ايد که جمال مبارک خودشان را نفس ا در آيات ديدهباره
ّالبته تفسير به رأى نبايد کرد ولى خودشان گاهى ). ١٩(اند  ناميده

از جمله در يک مورد در . اند بعضى از آثار را تأويل و تعبير فرموده
ّاند که نفس توجه روح است به جهتى از  تعريف نفس گفته

گويد که من  مر الهى وقتى مىجهات، و به همين سبب مظهر ا
اى از ذات  نفس خدا هستم، مقصود او اين است که جلوه

است،  ّخداست که در جهتى از جهات توجه کرده و به ظهور رسيده
  ).٢٠(ّيعنى تجلى اوست الغير 

گاه خدا باشد، انسان کامل، اکمل نوع انسان،  وقتى انسان جلوه
به طريق اولى چنين فرد اشرف انسان که مظهر امر الهى است، 

يعنى وقتى که خدا را در خلق او بشناسيم، در اکمل . خواهد بود



خلق او بشناسيم، در اشرف خلق او بشناسيم، و اشرف خلق او را 
ناچار بايد بگوئيم که ادراک خدا منحصر به . مظاهر امر او بدانيم
گردد، شناختن خدا منحصر به شناختن مظاهر  ادراک مظاهر او مى

  .شود و مىامر ا
صفات و اسماء در خود ذات معنى ندارد و به مناسبت همين 
ّتجلى در وجود و به اختالف مراتب در موجودات مختلفه معنى 

به همين جهت است که صفات و اسماء خدا هم در . کند پيدا مى
اند که  شود، چنانکه فرموده انسان معنى دارد، در انسان ظاهر مى

اى از آن در انسان پيدا  ر آنکه جلوههيچ کمالى در خدا نيست مگ
ّو البته در انسان کامل اين تجلى نيز کامل است. نشود بنابراين . ّ

هر اسمى و هر صفتى . ّاسماء و صفات خدا تعلق به مظهر امر دارد
  .کنيد راجع به مظهر امر است در بارۀ خدا ذکر مى

از اينجا شناسيم،  ّاگر ما مظهر امر را به اسماء و صفات الهيه مى
گمان نبريد که ما مخالف توحيديم، بلکه از همين راه تأکيد توحيد 

کنيم، يعنى با سلب اسماء و صفات از  کنيم، تکميل توحيد مى مى
ذات خدا و تخصيص آنها به مظهر امر الهى خدا را در تنزيه خود 

به همين . دانيم ّداريم، خدا را درعلو مقام خود مستوى مى نگاه مى
ّکه همۀ اسماء و صفات الهيه را به مظهر امر الهى جهت است 

نسبت مى دهيم وقتى که همۀ اسماء بايد به مظهر امر الهى نسبت 
يا " ّرب"و اگر گاهى کلمۀ . ماند داده شود ديگر استثنائى نمى

هم بر مظهر امر اطالق گردد بأسى نيست، زيرا که " اهلل کلمة"ّحتى 
 و معنى مخصوص دارد و هريک از اينها لفظ مخصوصى است

محدود به حدود همان معنى است، و به همان مناسبت اطالقش 
ّبر حق مطلق جايز نيست و فقط به مظهر امر الهى که خلق اشرف و 



گيرد، براى اينکه در شأن  ّفرد اکمل در عالم انسان است تعلق مى
  . او برده شود ذات خدا نيست که اسمى از
کنيم ولى گاهى اجازه بفرمائيد از  ىاشاره به اقوال گذشتگان نم

يکى از فالسفۀ يونان که در دورۀ : اين کار سر باز نزنيم
و از فالسفۀ اسکندرانى بوده و ) ٢١(زيسته  مى" هلنيستيک"

نام ) به قول اعراب افلوطين و به قول فرانسويان پلوتن(پلوتينوس 
که خدا اى که شايسته است  مى گويد تنها کلمه). ٢٢(است  داشته

ضمير است " او"چرا؟ براى اينکه . است" او"را به آن بناميم کلمۀ 
يعنى با گفتن کلمۀ . گيرد اى است که جاى اسم را مى و ضمير کلمه

ايم اسم خدا را به زبان نياوريم، اسمى به او نسبت  ما خواسته" او"
. مخالف احديت خداست. ندهيم، براى اينکه مخالف تنزيه است

تعبير شده و " هو"ت برقرار مانده و در عربى به لفظ ّو همين سن
از جملۀ اسماء متداول در اطالق بر خدا " هو"همين کلمۀ 

است تا هرگونه اسماء و صفاتى از خدا سلب بشود و چيزى در  شده
و اين شايد مأخذ (شأن او نگويند که مخالف توحيد او باشد 

  ). ديگرى جز قول فلوطين نيز داشته باشد
توضيح بيشتر در . ن امر اختصاص به يکى از مظاهر الهى ندارداي

ّهمچو محلى الزم نيست، مقام توحيد و مقام تحديد را احباء  ّ
" ايقان"در کتاب مستطاب . دانند و با اين دو لفظ آشنا هستند مى

دانند که همۀ مظاهر امر در مقام  اند و مى و ساير الواح خوانده
بنابراين همۀ آنها مظاهر ). ٢٣(ستند توحيد يک حقيقت بيشتر ني

" مظهر ذات"تعبير . اند، همۀ آنها مظهر ذاتند ّاسماء و صفات الهيه
گاهى به نظر کسانى که آشنا به اصطالحات نباشند عجيب 

ّبنده اخيرًا يکى از کتابهاى مالمحسن فيض را که در شرح . آيد مى



اى دارد،  ّدمهمق. خواندم است، مى ّيکى از آثار مالصدرا نوشته
رسد،  اى دارد، بعد از حمد خدا چون به درود بر پيغمبر مى خطبه
ّمطلع الصفات و الظاهر فيه الذات: "گويد مى ّ منظورم اين است " ّ

مظهر ذات يعنى ذات . که بگويم که اين اصطالح سابقه دارد
بارها در زيارت آثار . ّظاهر، ذات از آن لحاظ که تجلى مى کند

ّهو االول و : "اند ّتوجه داده" قرآن" را به اين آيۀ جمال ابهى ما
اين آيه صراحت دارد که خدا هم باطن " ّاالخر و الظاهر و الباطن
بنابراين چنانکه باطن خداست، ظاهر . است و هم ظاهر است

  . معنى ندارد" ّهوالظاهر"اگر جز اين باشد در بارۀ او  خداست و هم
ارد و آن ظهور نمى تواند جز در پس ذات باطن او ناچار ظهورى د

به همين . همۀ مظاهر امر چنين مقامى دارند. مظهر امر او باشد
اند که همۀ آنها مظاهر  جهت است که بارها تصريح فرموده

اند، همۀ آنها مظاهر صفاتند، ادراک همۀ آنها ادراک  اسماء
. اهلل است خداست، لقاى همۀ آنها، بدون هيچگونه تفاوتى، لقاء

ّال نفرق : "اند که فرموده" قرآن"در اين مقام توحيد اشاره به آن آيۀ 
  ". بين احد من رسله

فرمايند مردم روزها،  است که مى" ايقان"در اوايل کتاب مستطاب 
بردند و  سالها، قرنها انتظار جلوۀ الهى يا خود انتظار مظهر امر را مى

اهلل است   عين لقاءشدند و از لقاء او که به محض ظهور محروم مى
که از لقاء ). اند در بارۀ همۀ مظاهر ظهور از گذشته تا حال فرموده(

ّماندند تا تصور نرود که اين  اهلل است محروم مى او که عين لقاء
در مقام ). ٢٥(مطلب فقط در بارۀ يکى از مظاهر او صادق است 

  .توحيد همۀ مظاهر امر اينطورند



ديانت بهائى داريم که قبول آن جزء ّما يک حقيقت اصليه در 
حضرت نقطۀ اولى اين حقيقت را اظهار . اصول عقايد ماست

اند، حضرت عبدالبهاء  اهلل تأييد فرموده اند، حضرت بهاء فرموده
اند و آن وحدت حقيقت مظاهر امر الهى است،  تبيين فرموده

ّوحدت روح قدسى است، وحدت مشيت اوليه است، مشيت اوليه  ّ ّ ّ
ّاول صادر از خداست و واسطۀ صدور همۀ مخلوقات ديگر که 

ّبه صريح آثار قلم اعلى اين مشيت . يکى بيشتر نيست). ٢٦(است 
ّاوليه هميشه بوده وهست وخواهد بود و لم يلد و لم يولد است 

)٢٧ .(  
ًها که معموال ما اعتنائى به آنها  در اين اواخر در يکى از اين جزوه

اند  اهلل کرده استناد به يکى از آثار حضرت بهاءديدم که . کنيم نمى
ّاهلل در يکى از الواح نازله به مناسبت يوم تولد  حضرت بهاء). ٢٨(

يعنى امروز " فيه ولد من لم يلد و لم يولد: "اند خودشان فرموده
و بالفاصله . ّدر آن متولد شد" لم يلد و لم يولد"روزى است که 

ّمس فى بحر المعانى من طوبى لمن تغ: "اند چنين آورده
خوشا بحال کسى که در بحر معانى اين بيان ). ٢٩" (هذاالبيان

ّيعنى تعمق در . فرورود و گوهرهاى معانى را از اين دريا بيرون آورد
مظهر امر الهى هم لم . ّحق لم يلد و لم يولد است. معنى آن بکند

 در شب اهلل ّشما تصور نفرمائيد که حقيقت بهاء. يلد و لم يولد است
آنکه در آن شب . ّ هجرى قمرى متولد شد١٢٣٣ّدوم محرم سال 

حقيقت . ّتولد يافت ميرزا حسينعلى، پسر ميرزا بزرگ نورى بود
ّقبل از آن روز وجود داشته براى اينکه محمد . اهلل لم يولد است بهاء

قبل از آن نيز وجود داشته براى . است اهلل بوده مصطفى هم بهاء



اهلل بوده، قبل از آن نيز وجود داشته  سيح هم بهاءاينکه عيسى م
  . است اهلل بوده براى انکه نوح نجى هم بهاء

ظهوراهلل که مراد از : "اند بيان حضرت نقطۀ اولى است که فرموده
ّمشيت اوليه باشد، در هر ظهورى بهاء ّحتى ) ٢٠" (اهلل بوده و هست ّ

لهى در عالم شهادت ّدر ايام فترت که مظهر امر ا. اگر ظاهر نشود
ّظاهر نيست، به حقيقت خودش وجود دارد و حتى تأثير وجود او 

بيان حضرت عبدالبهاء را در تبيين آيات کتاب . شديدتر است
آفتابى که ابر رويش را ). ٣١(به ياد بياوريد " ّايقان"مستطاب 

وقتى که ابر کنار . تر است پوشانده باشد، نورش و حرارتش خفيف
وقتى مظهر امر الهى بدن ظاهرى عنصرى . تابد دتر مىرود، شدي مى

شود،  کند، حرارتش، نورش، ضياءاش شديدتر مى را ترک مى
  .يعنى باز حقيقت واحده در جاى خود باقى و برقرار است

ّلم يلد است، براى اينکه خارج از زمان است، اول صادر از 
 به صريح کالم. ّخداست و اوليت او هم از لحاظ زمان نيست

حضرت عبدالبهاء در تبيين آثار قلم اعلى، انسان کامل قديم 
از لحاظ ). ٣٢(زمانى است و همواره بوده وهست و خواهد بود 

ّاول و آخر جهان آفرينش است، بنابراين نزديکترين خلق به خالق و 
به همين جهت است که در . واسطۀ صدور ساير مخلوقات است
گوئيم که   حسب ظاهر ما مىبه. ّهمچون مقامى تولد معنى ندارد

ّاهلل متولد شد، وليکن حقيقت امر اين است که در ليلۀ  حضرت بهاء
ّدوم محرم در هيکل جسمانى عنصرى يکى از افراد نوع انسان 

ّتجلى کرد واال تولد يافتن براى او که قبل از آن زمان بوده است و  ّّ
ست که به و اين حقيقتى ا. بعد از آن هم خواهد بود، معنى ندارد

  . است تأييد همۀ آيات و الواح رسيده



ّپس تصور فرود که بهائيان خدا را هابط و نازل مى کنند و در 
نامند  اهلل مى آورند واو را به نام حضرت بهاء عاعالم جسدى فرو مى

ّاما لم يلد بدين معنى است . گويند لم يلد است و در شأن او مى
شود، بلکه  ها خودش زاده نمىتن يابد، نه ّکه شخصى او تولد نمى

در . و اين اشاره به مقام عصمت کبرى است. زايد کسى را هم نمى
از حضرت . عصمت کبرى شريکى براى مظهر امر وجود ندارد

به همين سبب است که اگر براى . يابد ّاهلل ديگرى تولد نمى بهاء
مظهر امر در هر دورى در مقام عصمت کبرى شريکى قائل شويم، 

و يکى از معانى توحيد در اين . ايم  راهى مخالف توحيد رفتهباز به
دور مبارک همين است که مظهر امر را فردًا وحيدًا بدانيم و هيچ 

همانطور که لم يولد است، لم . مقامى را به مقام او نزديک نکنيم
يلد هم هست، يعنى حقيقت ديگرى که از او زاده شود، وجود 

و اين در شأن همۀ . ماند ظ مىندارد و او در مقام خود محفو
ّالهيه صادق است و اينکه همۀ مظاهر الهيه مى مظاهر گوئيم، باز  ّ

نسبت به اين جهان و ظهور آن حقيقت واحده در زمان و مکان 
ّگوئيم، واال تعدد در حقيقت مظهر امر راه ندارد، کثرت با  مى ّ

ّمشيت اوليه متناسب نيست ّ ها و به مناسبت ظهور او در مکان. ّ
ّشود، تعدد پديد  زمانهاى مختلف است که کثرت حاصل مى

  . کند آيد و عالم تحديد جلوه مى مى
به . آيد ّدر مقام تحديد البته اختالف مراتب کمال به وجود مى

ّهمين جهت است که در هر کورى يکى از ظهورات الهيه، ظهور 
ّاکمل در آن کور است به مناسبت ظهور مشيت اوليه در مکان  و ّ

ّزمان، از لحاظ عالم تحديد و با توجه به قيد زمانى و مکانى که 
گيرد تا به خلق نزديک شود، تفاوت مراتب کمال در  به خود مى



ّتلک الرسل فضلنا بعضهم على "بين مظاهر امر پديد مى آيد و  ّ
ّدر اينجاست که ظهور کلى الهى، . يابد مصداق مى) ٣٣" (ٍبعض

کنم که در يک کور، براى  تأکيد مى(يعنى ظهورى که در يک کور 
کاملتر از ظهورات ) ّاينکه اکوار مختلف و متوالى و متعدد است

ّو اين کاملتر را ما فقط با توجه به . شود ديگر است، اصطالح مى
ّگوئيم نه با توجه به حقيقت  حدود زمانى و مکانى اين جهان مى

را بيشتر و بهتر و در همين ظهور است که ما خدا . ّواحدۀ اصليۀ آنها
البته همۀ اين عبارات به نسبت شؤونات (صريحتر مى شناسيم 

). ّشود و اال در بارۀ خود او اين الفاظ معنى ندارد خودمان گفته مى
ّاهلل به معنى اخص  ّو به همين سبب است که ظهور کلى الهى لقاء

اهلل  ّگيرد، همانطور که بطور اعم همۀ مظاهر امر لقاء کلمه نام مى
  .اند بوده
اى در  آيات کثيرۀ عديده. است" قرآن"اهلل موعود  دانيم که لقاء مى

ّحتى در جائى . داريم که حاکى از وعدۀ لقاء خداست" قرآن"
اند که کسى که کافر به لقاء خدا باشد، منکر چنين لقائى  فرموده
به منزلۀ کسى است که از رحمت خدا مأيوس گردد و همچو . شود

مالحظه فرمائيد که منکر ). ٣٤(اب اليم در انتظار اوست کسى عذ
اهلل در  حضرت بهاء. کند لقاء خدا را به عذاب اليم تهديد مى

ّدر آنجا که بحث راجع به خاتميت " ايقان"کتاب مستطاب 
ّکنند که علت اينکه اهل اسالم به کلمۀ  فرمايند، بيان مى مى

 اين بود که با ّخاتميت از شناختن حضرت اعلى محتجب شدند
ّآيات مدله بر لقاء را فراموش کردند " ّالنبيين خاتم"ّتوجه به کلمۀ 

)٣٥ .(  



بينيد، به  خدا را مى. کنيد آياتى بود که خدا را ديدار مى" قرآن"در 
لقاء و مالقات دو مصدر است از يک . شويد مالقات خدا نائل مى

ء خواهم که توضيح واضحات در محضر علما عذر مى(باب 
فرمايند اين لقاء در  مى" ايقان"جمال مبارک در کتاب ). دهم مى

اگر در خود ذات باشد که همچو امرى شرک محض . کجاست
شود که خلق بتواند ذات خدا را ديدار بکند؟  چگونه مى. است

ّلقاء ذات در عالم حق، آنجا که مقام . اين حرف معنى ندارد
ّتجلى اخص الهيه در ذات خود اوست، مع ّ پس ناچار . نى نداردّ

اين لقاء در عالم خلق است، يعنى لقاء خلق اوست که به جاى 
اى جز اين اعتقاد  براى حفظ توحيد چاره. شود ّلقاى حق گرفته مى

و اگر لقاء در عالم خلق است، ناچار آنکه اشرف خلق . نيست
است، آنکه اکمل خلق است، آنکه در مرتبۀ کمال وجود است، 

اهلل محسوب شود، لياقتش، شرافتش، فضيلتش  ءبراى اينکه لقا
بنابراين لقاء خدا به معنى ديدار مظهر امر خداست . بيشتر است

. ّو جز اين هيچ معنى ديگر نمى شود براى اين امر تصور کرد) ٣٦(
خالف توحيد عمل . يعنى اگر جز به اين صورت قائل شويم

، يا خودمان را به ايم ايم، يا خدا را به اين جهان پائين آورده کرده
  . ايم ّالوهيت فرا برده

اند که به  اند، يعنى خود را اينقدر باال برده کسانى اين کار کرده
شوند  اند که به ديدار خدا نائل مى ّمقام خداها رسانيده و ادعا کرده

  . رسند ّو حتى با خدا به وحدت مى
 يا کنند، ّاهلل اين اشخاص را که ادعاى وصال خدا مى حضرت بهاء

تشنيع و ترذيل . دانند خود را واصل به ذات غيب منيع اليدرک مى
ّدر آيات عرفانى جمال قدم جل اسمه االعظم ). ٣٧(اند  فرموده



ّتوجه بفرمائيد تا ببينيد که بيان مراتب عرفان را با چه حالوت و 
چهار "و " هفت وادى"جناب دکتر راسخ به . فرمايند لطافتى مى

ّحتى فقراتى از کتاب مستطاب ). ٣٨(د اشاره فرمودن" وادى
نيز از همين قبيل و در همين ) ٣٩" (جواهراالسرار"و سراسر " ايقان"

در اين آثار مبارکه بيان مراتب سير و سلوک را . زمينه است
ّفرمايند، سير و سلوک خلق براى وصول به حق، همۀ مراحل را  مى

ما : "شوند مىّکنند، حتى از اصطالحات قوم هم خارج ن بيان مى
که يعنى حقيقتش همين ) ٤٠" (ّارسلنا من رسول اال بلسان قومه

که مردم اين  است که به زبان مردم با خودشان حرف بزنيد بطورى
ّخارج از حدود ادراک عامۀ مردم سخن نگوئيد و . زبان را بفهمند

آنجا که روى سخن به جمع مخصوصى است، اصطالحات همان 
  . بين خودشان است، به کار ببريدجمع را که متداول در

همان هفت وادى است که به همان اسم و رسم در " هفت وادى"
ايد که  پس مالحظه فرموده. است ّشيخ عطار آمده" ّالطير منطق"

ولى هميشه در همۀ اين . اند مطابق اصطالحات قوم سخن گفته
 اند که مبادا انسان ّاند و حتى تحذير کرده موارد تصريح فرموده

ّتصور کند که در انتهاى اين مراتب، سير و سلوک به لقاء ذات 
. ّمبادا توهم کند که وقتى که به مقام فنا رسيد. شود الهى نائل مى

چنانکه بعضى از عرفاء (شود  کند يا او خدا مى خدا در او ظهور مى
  ). کنند ّاينطور تلقى مى

شروع "  مناى برادر"در ضمن بيانى که با کلمۀ " ايقان"در کتاب 
گويند  فرمايند و سرانجام مى شود، شرايط اين سلوک را ذکر مى مى

. که نهايت اين سير و سفر اين است که انسان به شهر خدا درآيد
اهلل کتاب اوست که در هر هزار سنه، او ازيد،  شهر خدا يا مدينة



اى که همۀ مراتب سلوک به انجام  يعنى مرحله. شود ظاهر مى
شود و به شهر خدا  رسد که فانى مى ن به جائى مىرسد و انسا مى

  ). ٤١(يابد  همان مقامى است که مظهر امر را در مى. آيد در مى
هفت "رسيدن به خدا يعنى شناختن صاحب کتاب و شارع امر، در 

اند که مبادا از ذکر اين مقامات رائحۀ حلول  ًصراحة فرموده" وادى
ّبه مشامتان برسد يا تنزل عالم حق  ّرا در عالم خلق تصور فرمائيد ّ

اهلل  به همين جهت است که ما جمال مبارک را لقاء). ٤٢(
دانيم؟ براى اينکه لقاء خود خدا و  اهلل مى چرا لقاء. دانيم مى

خوانيم، منافى  دانيم، شرک مى وصول به ذات خدا را کفر مى
ّبنابراين در عالم امر و خلق، نه در عالم حق، . شماريم توحيد مى

دانيم و حاکى از همين  جمال مبارک را در مقام نفس خدا مى
فرمايند  آنجا که مى" اقدس"ّعقيده است آيۀ اول کتاب مستطاب 

ّاولين امرى که بر مردم نوشته شد عرفان مطلع امر و مظهر ذات 
). ٤٣(خداست که در مقام نفس خدا در عالم امر و خلق است 

  . هلل چنين استا اعتقاد بهائى در بارۀ حضرت بهاء
ّاند، حتى  اهلل در بعضى از آثار مبارکه شکوه فرموده حضرت بهاء

اين ناله و . اند اگر به زبان خودمان بگوئيم، در اين آثار ناله سر داده
شکوه از دست کسانى است که به مناسبت قصور عرفان خود، 

در يک جا در لوحى که . اند اهلل را منکر غيب دانسته حضرت بهاء
ام، در اين مورد حضرت  ه در خدمت دوستان بارها تالوت کردهبند
آورند که آن کلمه در زبان عربى بسيار  اى به زبان مى اهلل کلمه بهاء

اين کلمه شهرت تاريخى دارد و در يکى از . پرمعنى است
هائى که به حضرت زينب کبرى منسوب است به کار  خطبه
  . است رفته



فله اسراء به شام، زينب کبرى در مى دانيد که در موقع حرکت قا
اين خطبه با همين کلمه . است اى ادا کرده حين ورود به کوفه خطبه

اجازه !" صه يا اهل الکوفة : "گويد دختر على مى. شود شروع مى
باز از اين توضيح در محضر (فرمائيد که اين کلمه را معنى کنيم 

ايد که حرف  دهّالبته شما همين که اجازه دا. خواهم علماء عذر مى
يعنى اى مردم " صه يا اهل الکوفة). "ايد بزنم معذرتم را پذيرفته

. کوفه زبانتان را ببريد، خاموش شويد، دم درکشيد، خفه بشويد
اهلل همين کلمه را که حاکى از نهايت غيظ است  حضرت بهاء

ّمن المشرکين من قال انه انکر الغيب، قل صه : "فرمايند مى
يعنى چنين مشرکى بايد زبانش را ! " لمشرک باهلل ّلسانک يا ايها ا

واقعًا بيان شوقى که جمال قدم در مناجاتهائى . ببرد و خاموش شود
فرمايند، در  به زبان شخصى خود خطاب به ذات غيب الهى مى

  .توان يافت هيچ موردى نظير آن را نمى
هائى است که در ضمن  بعضى مناجات: مناجات بر دو قسم است

اند که با آن کلمات با  ّبه احباء تعليم کرده. است ازل شدهالواح ن
محبوب دل و جان خود راز و نياز کند و به اين بنده اجازه دهيد که 
ّجرأت بکند و بگويد که اين قبيل مناجاتها يعنى آنچه احباء 

اهلل است و بايد هم اينطور  خوانند، خطاب به خود حضرت بهاء مى
 خطاب کردن، خدا را در رابطه و نسبت و براى اينکه به خدا. باشد

اما در . شود جهت قرار دادن است و چنين امرى مخالف توحيد مى
اهلل خودشان خطاب به  آن مناجاتها و دعاهائى که حضرت بهاء

ّاند، دقت بسيار بايد کرد تا مراتب اشتياق و  ذات غيب الهى نموده
  ). ٤٥(انجذاب را تماشا کنيد 



ّى مجموعۀ مناجاتى را مؤسسۀ ملى مطبوعات از حضرت نقطۀ اول ً
اين مناجاتها را بخوانيد، يک مضمون ). ٤٦(است  منتشر نموده

شود، و آن مضمون اين است که حضرت  مشترک در آنها تکرار مى
کنم، نام تو را بر  فرمايند من همينکه ذکر تو را مى نقطۀ اولى مى

دانم، زيرا حاکى از  آورم، همين امر را دليل بر شرک مى زبان مى
ّاين است که من هنوز هستم، يعنى در مقابل تو ادعاى وجود دارم 

)٤٧ .(  
  به جائى که درياست من کيستم؟

  ّگر او هست حقا که من نيستم 
اى  اگر تو باشى من ديگر نبايد باشم و وقتى نباشم ديگر نبايد کلمه

 شرک من کنم، خود دليل بر پس همينقدر که دعا مى. به زبان آورم
ّحسنات االبرار سيئات المقربين. "است . کند در اينجا صدق مى" ّ
اولى از  که براى ديگران جزء حسنات است، براى نقطۀ دعائى

  :رود و يا خود دليل بر شرک است  ّجملۀ سيئات به شمار مى
  خطاست            هستى و هستى دليل   کاين  ثناست  ترک من ثناگفتن ز خود

اهلل هم خيلى زياد  ل مطالب در بيانات حضرت بهاءاز اين قبي
آثارى که در آنجا هرگونه دعائى را، ذکرى را، فکرى را، . داريم
ّشمارند، اما به  دانند، زائد مى اى را، چون دليل بر وجود مى اشاره

بينند از اينکه  کنند، خودشان را ناگزير مى ّزبان خلق تکلم مى
  .رند و پوزش مى خواهندالفاظى به قصد دعا به زبان آو

آيات بسيار وجود دارد و شواهدى از آنها هم اکنون در اين اوراق 
حاضر است که در ضمن آن آيات در يک جا خودشان را به 

براى اينکه اسماء و صفات خدا در شأن . اند ّصفت الوهيت ستوده



اند  مظهر امر اوست، و در همان آيه تنزيه خدا را هم اثبات فرموده
  ). ٤٨(ان بدهند که مظهر امر غير از ذات غيب است تا نش

ّاينک بايد ببينيم آنجا که دعاوى الوهيت در آيات به چشم 
ّاش فکر کنيم، البته ما حق نداريم  خورد، چگونه بايد در باره مى ّ

چند آيه از . اند تفسير به رأى بکنيم، ببينيم خودشان چه فرموده
اند بايد  در ضمن آنها فرمودهام که  چند سوره بنده استخراج کرده

چگونه دريابيم؟ چون ما . معانى اين قبيل آيات و اذکار را دريافت
اند و اين بيان را در  توانيم دريابيم، خودشان بيان فرموده نمى
، در لوح خطاب به "ايقان"در کتاب مستطاب . اند جا فرموده همه

ست که اين و مفاد بيان مبارک اين ا... ّشيخ محمد تقى اصفهانى 
بنا به مضمون يکى از اين الواح، ابن باقر . مقام، مقام فناست

ّارض صاد، يعنى شيخ محمد تقى اصفهانى معروف به شيخ 
نجفى به طهران آمده و در مجامع گفته بود که سورۀ توحيد، يعنى 

را ترجمه کنيد تا " ّقل هو اهلل احد، اهلل الصمد، لم يلد و لم يولد"
اهلل  ّ حق لم يلد و لم يولد است و بابيها حضرت بهاءمردم بدانند که
اشاره به اين بيان شيخ مى کنند و در لوحى . دانند را خدا مى

يا شيخ، اين مقام : "فرمايند ديگر که به نام او معروف است مى
اين مقام ال املک لنفسى نفعًا ... فناى از نفس و بقاى باهلل است 

ًو ال ضرًا و ال حياة و ال نش   ). ٤٩" (ورًا استّ
فرمايد که در چنين مقامى من  فرمائيد که مظهر امر مى مالحظه مى
زند،  آيد، کارى که از من سر مى آنچه به زبانم مى. ديگر نيستم

. شود، جملگى از محبوب من است وجودى که از من ديده مى
مقام فنا براى اهل سلوک منزل آشنائى است، منتهى تفاوتى که 

 است که اهل سلوک وصول به مقام فنا را براى وجود دارد اين



ّهمۀ افراد نوع انسان ميسر ميدانند، اما در ديانت بهائى، چون 
حفظ مراتب وجود الزمۀ معتقدات است، مقام فنا در مقام توحيد 
ّتعلق به مظاهر الهيۀ دارد و مقام تحديد اختصاص به مظهر کلى  ّّ

  . الهى دارد
شنيد " لن ترانى"فرمايند موسى  هلل مىدر چند مورد حضرت بهاء ا

"  ارنى ّرب: "چون موسى گفت. با اين آيات آشنا هستيد). ٥٠(
" لن ترانى: "يعنى خدايا خودت را به من نشان بده خدا گفت

فرمايند در اين دوره به جاى کلمۀ  ولى مى. يعنى مرا نخواهى ديد
اگر گفتند مرا آنجا . شود شنيده مى" انظر ترانى"کلمۀ " لن ترانى"

اين ). ٥١(شود نگاه کن تا مرا ببينى  نخواهى ديد، امروز گفته مى
لذا خودشان تفسير . ّبه چه معنى است؟ ما حق نداريم تفسير کنيم

ّاند و آن اينکه موسى سى روز تأمل کرد، سه عشره تأمل کرد فرموده ّ .
 در عشرۀ. ّدر عشرۀ اول افعال خودش را در افعال خدا فانى کرد

در عشرۀ سوم . دوم صفات خودش را در صفات خدا فانى کرد
ذات خودش را در ذات خدا فانى کرد ولى چون آثار وجود در او 

  ).٥٢(شنيد " لن ترانى"باقى بود، به همين سبب نداى 
فرمايند ذات خودش را هم فانى کرد ولى آثار  ّدقت کنيد، مى

 حکيم اهل بهاء .وجود با ذات فرق دارد. وجود در او باقى بود
بنده ديگر ) ٥٣(جناب سليمانى در اين جلسه تشريف دارند 

. توانم در محضر ايشان فرق ميان ذات و وجود را عرض کنم نمى
ّذات ماهيت متحقق در خارج است و وجود در مقابل ماهيت  ّّ

موسى ذات خودش را هم . بنابراين ذات با وجود فرق دارد. است
ثار وجود در او باقى بود به همين سبب ّفانى کرد اما چون هنوز آ

آثار وجود را " انظر ترانى"گويم  پس من که مى. شنيد" لن ترانى"



فرمايند آثار وجود در ايشان  جمال مبارک مى. ام در خود محو کرده
ّمحو شده، يعنى مقام جمال مبارک با همۀ علو و سمو آن، مقامى  ّ

نى در آن باشد، نيست که حکايت از رعونت نمايد، نشان فرعو
ّاست، مقام محويت  بلکه مقام نفسى است که خود را فانى کرده

دارد، مقام زوال هستى محدود بشرى در مقابل ارادۀ خدا و در 
مقابل ذات الهى است، و به همين مقام است که ما او را 

اهلل در هيکل بشرى بودند و  شناسيم، چون حضرت بهاء مى
ء مى کند که آنچه مربوط به ّخصوصيات وجود انسانى اقتضا
  . انسان است به او نسبت داده شود

اى نيست  بنا براين در مقام تشبيه، در مقام ذکر، در مقام بيان چاره
جز اينکه الفاظ به زبان بيايد و در اين الفاظ گاهى شوؤن بشرى به 
ايشان نسبت داده شود و البته چون به ايشان نسبت داده شد، در 

يا بهتر آنکه بگوئيم آنچه در . است شده بت دادهواقع به خدا نس
اين قبيل آيات به خدا نسبت داده شود، به ايشان نسبت 

اين امر در کتب . ّزيرا غيب منزه از نسبت است. است شده داده
دست خدا، روى خدا، چشم خدا، همگى . آسمانى سابقه دارد

ن عليها ّکل م"و " يداهلل فوق ايديهم. "آمده است" قرآن"در آيات 
  . و امثال ذلک) ٥٤" (ّفان و يبقى وجه ربک ذوالجالل و االکرام

ّالبته در عالم معنى خدا اسماء و صفاتى ندارد ولى به حسب ظاهر 
و در مقام الفاظ ناگزيريم از اينکه اسماء و صفات به خدا نسبت 

دانيم که  بينيم و مى منتهى در مقام عرفان و عالم معنى مى. بدهيم
ّء و صفات تعلق به خلق دارد، و يا به اشرف خلق که اين اسما

دست "به همين سبب مى توانيم از . مظهر امر اوست راجع است
سخن گوئيم، منتهى از دست خدا قدرت خدا را اراده " خدا



ّافتد و البته  کنيم، زيرا که توانائى انسان با دست او به کار مى
از قدرت خدا دست انسان کامل يا مظهر امر خداست که نشان 

بدان سبب و از آن " روى خدا"يا " اهلل وجه"و به همين ترتيب . دارد
کند که انسان در جهتى به خدا روى  لحاظ مفهوم پيدا مى

ّآورد، و چون خدا منزه از جهت است، در اين توجه روى انسان  مى ّ
  . گردد به سوى مظهر امر او بر مى

. اند ّ معنى آنها توجه کردهّاند و موحدين هم به همۀ اينها را گفته
سخن به ميان " رنگ خدا"هست که از " قرآن"اى در  ّحتى آيه

ّشايد اين يکى را بعضيها نشنيده باشند و تصور نکنند . است آمده
اهلل و من  صبغة: "است وارد شده" قرآن"نيز در " رنگ خدا"که 

تر  رنگ يعنى رنگ خدا، و کيست که خوش" ًاهلل صبغة احسن من
. اند ّحاال ببينيد مفسرين چه غوغائى کرده). ٥٥(خدا باشد؟ از 

  ). خواهم عذر تعبير مى(چند تا تفسير بخوانيد، مزه دارد 
اند که رنگ خدا که در اينجا گفته شده، منظور اين  بعضيها گفته

است که اهل کتاب در موقع تعميد با آب رنگين اطفال را غسل 
، و رنگى که در ديانت دهند، و اين رنگ گويا زرد باشد مى

اسالم، پسر مسلم بايد بدان آغشته شود تا جزء مسلمين به حساب 
اند و بعضى  يک همچو حرفهائى هم زده. آيد، رنگ سرخ است

يعنى که کيست که بهتر . آميزى خداست اند منظور رنگ ديگر گفته
  .آميزى کند از خدا در عالم طبيعت به اين صورت رنگ

ها  ن عرض کردم که باز در يکى از اين جزوهاين مطلب را براى اي
چند آيه از آيات جمال مبارک نقل . کنيم که ما اعتناء نمى

و اين " اهلل به شأن عرف: "اند است که در ضمن آنها فرموده شده
. اند ّآيد به استهزاء تلقى کرده بوى خدا را که به مشام اهل بهاء مى



آنجا رنگ خدا .  استغافل از اينکه رنگ از بو جسمانيتش بيشتر
و همين بوى خدا هم در اسالم . اند گفته و اينجا بوى خدا فرموده

ّانى اجد "نباشد در احاديث هست، " قرآن"سابقه دارد، اگر در 
پيغمبر ). ٥٦(حديث معروفى است " ّالرحمن من قبل اليمن رائحة
همۀ اينها به . شنوم است من بوى خدا را از جانب يمن مى فرموده

شود و  سبت اين است که کماالت خدا در انسان ظاهر مىمنا
به بيان . يابد تعبيرى که در انسان مى کنند به مافوق او انتشار مى

توان  حضرت عبدالبهاء معقوالت را جز در قميص محسوسات نمى
به همين سبب است که ما الفاظى که داللت بر ). ٥٧(تعبير کرد 
منتهى در همۀ اين . آوريم  مىبراى داللت بر معانى. کند اجسام مى

ّالفاظ به معانى استعارى آنها توجه داريم و آن معانى هم فقط در 
  . شود مظهر امر الهى ظاهر مى

اى ندارد، خدا سوار شتر  خدا در جائى ساکن نيست، خدا خانه
اهلل  به صراحت خانۀ خدا آورده و از ناقة" قرآن"شود، ولى در  نمى

شتر صالح پيغمبر را شتر خدا ). ٥٨(اند  يا شتر خدا نام برده
اهلل را موى خدا بدانيم به ما  اند، ولى اگر ما موى حضرت بهاء گفته

گيرند و حال آنکه خودشان دست حضرت امير را دست  ايراد مى
  . دانند خدا مى

اى وجود دارد که عبادت را به سمت  در هر امرى و در هر دينى قبله
 بايد در ضمن عبادت روى به خدا آورد، ّالبته. کنند همان قبله مى

ولى مى خواهيم ببينيم خدا مگر جهت دارد؟ و اگر جهت ندارد 
روى به خدا آوردن به چه معنى است؟ شما وقتى در جهتى 

ام براى اينکه نماز  گوئيد رو به خدا ايستاده ايستيد و مى مى
 بخوانم، آيا اين به اين معنى نيست که خدا را در آن جهت قرار



ايد؟ و اين شرک نيست؟ کفر نيست؟ خالف تنزيه نيست؟  داده
شود و  خالف توحيد نيست؟ بنابراين همينقدر که قبله اختيار مى

کنيد، دليل بر اين است که آن  شما عبادت را رو به آن قبله مى
. است، مناسبتى با مظهر امر خدا دارد جهتى که اختيار شده

آوردن که با ظهور امر  ى به جائىبنابراين رو به خدا آوردن يعنى رو
و امر الهى هم با مظهر امر . اهلل مناسبتى دارد الهى و ابالغ کلمة

کنيم، يعنى  کنيم و عبادت مى قبله اختيار مى. شود الهى ظاهر مى
ّآوريم در حالى که رو به مقر مجسم محسوسى آورده  رو به خدا مى ّ

نۀ خشت و گل و بنابراين اگر مجاز باشد که رو به يک خا. ايم
ايم، چه اشکال دارد روى  سنگ بايستيم و بگوئيم رو به خدا آورده

ايم؟  به هيکل مظهر امر الهى بايستيم و بگوئيم که رو به خدا آورده
آيا واقعًا عناصرى که در ترکيب مزاج انسان، که اشرف مخلوقات 
است و اکمل نوع انسان که مظهر امر الهى است، به کار 

پست تر از خشت و گل و سنگى است که در بناى است،  رفته
است؟ اگر چنين نيست، چرا روى آوردن به اين  اى به کار رفته خانه

خانه در حين نماز موافق توحيد باشد، و اختيار آن هيکل بعنوان 
  قبله منافى توحيد جلوه کند؟ 

ّپس توجه فرموديد که درهيچ امرى به اندازۀ ديانت بهائى در بارۀ 
اهلل را ما به مقاماتى  و اگر حضرت بهاء. است د تأکيد نشدهتوحي
شناسيم که مستلزم نسبت دادن اسماء و صفات الهى به آن  مى

حضرت است، بدين مناسبت است که تنزيه و تقديس ذات الهى 
کنيم براى  ّتوجهمان را به مظهر امر مى. را محفوظ نگاه بداريم

قدس او را محدود در ّاينکه با توجه خودمان به خدا، ذات ا
پرستى، بت  ادراک ناقص خودمان نکنيم و از اين راه به بت



ّموهوم که حتى به فرمايش حضرت عبدالبهاء وجود جسمانى هم 
  ). ٥٩(ّندارد بلکه فقط در وهم ماست، متصف نشويم 

تان عرض مى کنم و تقاضا  در خاتمه مطلب کوتاهى را با اجازه
باشد، اين مطلب را  من هم تمام شدهدارم از ناظم محترم اگر وقت 

ّهل ينظرون اال : "فرمايد مى" قرآن"مجاز باشم به عرض برسانم، در 
اين آيه در کتاب ) ٦٠" (ان يأتيهم اهلل فى ظلل من الغمام؟

و در بعضى از آيات ديگر ) ٦١(به اين صورت نقل شده " ايقان"
قصيدۀ "اهلل بر بعضى از آيات  از جمله در شرحى که حضرت بهاء

يوم : "اند  اند، در آنجا اين آيه را چنين آورده نوشته" ّعز ورقائيه
ّيعنى کالم سابق خدا در کالم الحق او نقل به ). ٦٢" (ّيأتى ربک
ًاند که آيه اصال به اين  بر اين نقل ايراد گرفته. است معنى شده

معنى نيست بلکه استفهامى که در آيه است، استفهمام انکارى 
غافل " ّاال"و حال آنکه از کلمۀ . آيد نى خدا نمىاست، يع

ّهل ينظرون اال ان يأتيهم : "کنم دوباره آن را تکرار مى. اند مانده
آيا جز اين انتظار دارند که : "معنى آن به فارسى چنين است" اهلل؟

جا  در همه. ام بنده تقريبًا به ده تا تفسير مراجعه کرده"خدا بيايد؟ 
منتهى . اند که حاکى از آمدن خداست عنى گرفتهآيه را به همين م

اند منظور از آمدن خدا، يعنى آمدن امر خدا،  گفته: اند تفسير کرده
براى آنکه خدا را از آمدن که از . ّبعث خدا، حتى عذاب خدا

و پيداست که امر خدا هم به . شوؤن جسمانى است، تنزيه کند
مورد و آن تفسير جز در يک . شود ّتوسط مظهر امر خدا ظاهر مى

رسد به جائى  ابوالفتوح است که بعد از بيان چندين نحوۀ تفسير مى
ّکه مى گويد ممکن است در اينجا اينطور هم تصور کرد و يا ما 

بايست همچو اعتقادى  کنيم که اين اشخاص نمى ّاينطور تصور مى



داشته باشند و اين انتظار درست نبود که منتظر آمدن خدا بودند 
ّ همين مفسر نيز چون در موارد ديگر به آيات ديگرى ).٦٣(

است که صراحت دارد و بدون استفهام و به صورت جملۀ  برخورده
ّکند، ناچار با مفسرين ديگر اتفاق  خبريه از آمدن خدا حکايت مى ّ

کند و آمدن خدا را به آمدن امر خدا يا به بعضى از  کلمه پيدا مى
مايد و از جملۀ آن آيات اين است ن ّشوؤن متعلق به خدا تعبير مى

ّو جاء ربک و الملک صفًا صفًا"که  ّ ّ) "٦٤ .(  
ّاهلل بطور ملخص و موجز و تحصيل  ّبراى توجه به مقام حضرت بهاء

ّاعتقاد صحيح در اين مورد اگر ما فرصت مطالعۀ مفصل در آيات و 
کلمات را نداريم، در دو مرجع مختصر و مجمل فقط در دو 

يکى خطبۀ فاتحۀ لوح . د اين مطلب را زيارت کردشو صفحه مى
اين خطبۀ مبارکه . است" ١٠١نوروز "ّقرن احباى ايران يعنى لوح 

بعد از حمد . کنند ّامراهلل اول با حمد خدا شروع مىّ را حضرت ولى
فرستند، بعد از درود به حضرت  خدا درود به حضرت بهاء اهلل مى

فرستند، و بعد  هى در ادوار گذشته مىاهلل درود به مظاهر امر ال بهاء
فرستند، بعد درود بر ساير اولياء و  درود به حضرت عبدالبهاء مى

فرستند و بعد درود به افنان سدرۀ مبارکه و ايادى امر  اصفياء مى
فرمائيد که در همان ابتداى  و مالحظه مى. فرستند ّوعموم احباء مى

اهلل زبان به حمد و  ءکالم، قبل از درود فرستادن به حضرت بها
ّاما نص ديگر، يعنى . اند ستايش ذات غيب منيع اليدرک گشوده ّ

اى  امراهلل در رسالهّ کالم صريحتر ديگر کالمى است که حضرت ولى
اى از الواح آن حضرت که به نام  از آن حضرت يعنى در مجموعه

نى در آنجا بيا. اند است، آورده به فارسى ترجمه شده" اهلل دور بهاء"
الخطاب است و شما با  اند که فصل اهلل فرموده در بارۀ حضرت بهاء



بعد از اينکه . شويد ّزيارت آن در واقع از مطالعۀ مفصل مستغنى مى
ّعظمت اين ظهور را بيان مى فرمايند و صفات و اسماء الهيه را در 

کنند از  نمايند، اهل بهاء را تحذير مى شأن حضرت بهاء اهلل ذکر مى
يعنى . مسيحى دچار شوند" آنکارناسيون"اى از نوع  ه به عقيدهاينک

خدا را در جسد انسانى ظاهر شده و گوشت به خود گرفته پندارند و 
مبادا : "و تحذير مبارک اين است. از زمرۀ اهل توحيد خارج بشوند

يعنى آياتى که داللت بر (نفوسى که بر اثر مطالعۀ آيات فوق 
ّاهلل تفکر و تعمق  ّفيت ظهور حضرت بهاءدر کي) عظمت ظهور دارد ّ

نمايند، به خطا رفته و مقصود شارع را بر خالف حقيقت تعبير  مى
ّذکر مقام الوهيت بر آن نفس اعظم و اطالق جميع اسماء و . کنند

ّصفات الهيه بر آن ذات مکرم نبايد بهيچوجه به خطا تفسير شود  ّ ...
ّيکل بشرى مجسم الحقيقه خدائى که ذات خويش را در ه فى

الحين نسبت خدائى از او  اهلل فى سازد بر وفق تعاليم حضرت بهاء
ّاين نظريۀ عجيب و سخيف، يعنى تجسم ذات . گردد منقطع مى

ّخداوند در عالم کون نيز مانند عقايد وحدت وجود و تجسم 
خداوند به صورت انسان، مخالف عقيدۀ اهل بهاء و غيرقابل قبول 

ّ از نقل شواهدى از آيات يکى از عقايد اساسيۀ و بعد). ٦٥(است 
ّکنند که اين عقيدۀ اساسيه  تأکيد مى. فرمايند اهل بهاء را بيان مى

. ّهمواره بايد مورد توجه باشد و هرگز احدى از آن انحراف نجويد
ّاز احباى جمال مبارک . نمايند اين خطاب را به اهل بهاء مى

از اعتقاد صحيح منحرف خواهند که در بارۀ آن حضرت  مى
فرمايند تا مغرضى بگويد که شما  در مقابل اغيار نمى. نشوند

از جملۀ عقايد : "قوله االحلى. زنيد مصلحتًا اين حرف را مى
ّاساسيۀ اهل بهاء که بايد همواره مورد توجه بوده و بهيچوجه  ّ



انحراف از آن حاصل نگردد، آن است که حضرت بهاء اهلل با 
ّظهورًا ظاهر گشته، يکى از مظاهر الهيه است که با ّآنکه اشد 

ّحقيقت غيبيۀ ذات الوهيت بکلى متفاوت و متمايز است ّ ّ) "٦٦ .(  
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  . ٤٢ _ ٣٠، ص ١، ج "امر و خلق"نيز کتاب 
  . ٣٠ _ ٢٦، ص ١، ج "امر و خلق"ن ک به کتاب _ ) ١٠(
  .١٥٦ _ ١٥٤، ص "مفاوضات"_ ) ١١(
  . م ف_ ) ١٢(
  . ٣٥٣، ص "مجموعۀ الواح مبارکه"ن ک به _ )١٣(



  .٢٣١، ص ١، ج "امر و خلق"_ ) ١٤(
  . ٢٢ _ ١٨، ص "مجموعۀ الواح مبارکه"_ ) ١٥(
  . ١٥٣٨ ص ،٤، ج "قاموس ايقان"ن ک به کتاب _ ) ١٦(
  . ٣٦٢ _ ٣٤٦، ص "مجموعۀ الواح مبارکه"_ ) ١٧(
  . ٣٥٤ _ ٣٥٣م ف، ص _ ) ١٨(
  .م ف _ ) ١٩(
  . ٩٩م ف ، ص _ ) ٢٠(
. ّمراد از دورۀ هلنيستيک، دورۀ برقرارى تمدن يونانى است_ ) ٢١(

ّبراى مالحظۀ تأثير تمدن يونانى در شرق و برخورد آن با جهان 
 ٣٤٧، ص "اريخ فلسفه در جهان اسالمىت"اسالم ن ک به کتاب 

، فصول دوم تا "انتقال علوم يونانى به عالم اسالمى"و کتاب 
  . چهارم

براى مالحظۀ شرح حال و آثار و افکار افلوطين ن ک به _ ) ٢٢(
  . ٨٣، ص "تاريخ فلسفه در جهان اسالمى"
  . ١٤٠ _ ١٣٦ و ١١٨ و ١٧، ص "ايقان"کتاب  ن ک به_ ) ٢٣(
  ). ٥٧(، سورۀ حديد ٣ آيۀ_ ) ٢٤(
  . ٣، ص "ايقان"کتاب _ ) ٢٥(
ّاثبات مظاهر مقدسۀ الهيه"ن ک به رسالۀ _ ) ٢٦( پيام "در کتاب " ّ

  . ٣٤٩ _ ٣٤٦، ص "ملکوت
 و ١٠٦ _ ١٠٤، ص ١، ج "امر وخلق"کتاب  ن ک به_ ) ٢٧(

١٠٨ .  
  . ٤٢٠، ص "بهائيان"ن ک به کتاب _ ) ٢٨(
  . ٥١_  ٥٠، ص "ّايام تسعه"_ ) ٢٩(
  . ّ، واحد اول١٥، باب "بيان فارسى"کتاب _ ) ٣٠(



  . ١٠٧ _ ١٠٣، ص ١، ج "مکاتيب عبدالبهاء"ن ک به _ ) ٣١(
  . ١١٧ _ ١١٢، ص ١، ج "امر و خلق"ن ک به کتاب _ ) ٣٢(
  ). ٢(، سورۀ بقره ٢٥٣آيۀ _ ) ٣٣(
 سورۀ ٢٣و ) ٦( سورۀ انعام ٣١اشاره است به آيات _ ) ٣٤(

براى مالحظۀ آيات ديگر ). ٣٠( سورۀ روم ١٦و ) ٢٩(عنکبوت 
يوم "قرآنى و نيز مطالعۀ آثار بهائى در اين خصوص ن ک به 

  .  به بعد٦٩٤، ص ٢، ج "رحيق مختوم"در کتاب " ّاللقاء
  . ١٣٢ _ ١٣١، ص "ايقان"کتاب _ ) ٣٥ (
  . ١١٤ _ ١٠٧م ف، ص _ ) ٣٦(
  . ١٧٦ _ ١٧٢، ص ١، ج "امر و خلق"ن ک به کتاب _ ) ٣٧(
ّظاهرًا اشارۀ دکتر داودى به نطق افتتاحيۀ نمايندۀ محفل _ ) ٣٨(

ّمقدس روحانى ملى بهائيان ايران، جناب دکتر شاپور راسخ است  ّ
که در بيانات خود در دومين مجمع تحقيق آثار جمال قدم را به 

" الواح عرفانى"پانزده دسته تقسيم نموده و در ضمن اشاره به 
 تحت عنوان دستۀ سوم بطور نمونه از هفت وادى و جمال قدم در

مجموعۀ مباحث در دومين "ن ک به . اند چهاروادى نام برده
  . ٦، ص "مجمع تحقيق

 _ ٤ ، ص ٣ج " (آثار قلم اعلى"را در " جواهراالسرار"_ ) ٣٩(
  . مطالعه نمائيد) ٨٨

  ). ١٤(، سورۀ ابراهيم ٤آيۀ _ ) ٤٠(
  . ١٥٣ _ ١٤٨، ص "ايقان"کتاب _ ) ٤١(
  . ١١٦ _ ١١٤، ص ٣، ج "آثار قلم اعلى"_ ) ٤٢(
  . ٢، ص "اقدس"کتاب مستطاب _ ) ٤٣(
  . ١٠٧، ص ١، ج "آثار قلم اعلى"_ ) ٤٤(



 ١١٨، ص ٢، ج "آثار قلم اعلى"به عنوان نمونه ن ک به _ ) ٤٥(
 _١٣٠ .  
 صفحه منتشر ١٩٧ بديع در ١٢٦اين مجموعه در سنۀ _ ) ٤٦(

  . است شده
مجموعۀ مناجات حضرت نقطۀ "به عنوان نمونه ن ک به  _ )٤٧(

  . ١١ _ ٩، ص "اولى
ّمظهريت و عبوديت"براى مطالعۀ اين نصوص ن ک به _ ) ٤٨( ّ "

  . ١٤٠ _ ١٣٤، در همين کتاب، ص "ّالوهيت و توحيد"در مقالۀ 
  .٣١، ص "لوح شيخ"_ ) ٤٩(
  . ٣٠٩ ، ص"مجموعۀ الواح مبارکه"براى مثال ن ک به _ ) ٥٠(
  .٣٦٧، ص "ادعيۀ محبوب"_ ) ٥١(
  . ١٤٣، ص "مجموعۀ الواح مبارکه"_ ) ٥٢(
ّاشاره است به جناب عزيزاهلل سليمانى اردکانى مؤلف _ ) ٥٣(

  ". مصابيح هدايت"و " رشحات حکمت"کتبى نظير 
   سورۀ رحمن ٢٧و ) ٤٨( سورۀ فتح ١٠آيات _ ) ٥٤(
اثر " مفردات"تاب ن ک به ک. حديث شريف نبوى است_ ) ٥٥(

  . ٥٢٣راغب اصفهانى، ص 
  . ٦٦ _ ٦٤، ص "مفاوضات"_ ) ٥٧(
و عهدنا الى : "اشارۀ دکتر داودى به آياتى است نظير_ ) ٥٨(

ّابراهيم و اسماعيل ان طهرا بيتى للطائفين و العاکفين و الرکع و  ّ
ّربنا انى اسکنت من ذريتى "و يا ) ، سورۀ بقره١٢٤آيۀ " (ّالسجود ّ ّ

  ...اد غير ذى زرع عند بيتک المحرم بو
، سورۀ ٧٣آيۀ ..." (اهلل لکم  هذه ناقة"و يا ) ، سورۀ ابراهيم٣٦آيۀ (

  ).اعراف



  . ٣٠ _ ٢٨، ص ١، ج "امر و خلق"ن ک به کتاب _ ) ٥٩(
  ). ٢(، سورۀ بقره ٢١٠آيۀ _ ) ٦٠(
  .١١٢ و ٥٨، ص "ايقان"کتاب _ ) ٦١(
ّا ظل الغمام تمرتبنفحته"در توضيح مصرع _ ) ٦٢( : فرمايند مى" ّ
" اشاره بما قال تبارک و تعالى يوم يأتى اهلل فى ظلل من الغمام"

  ). ١٩٦ ص ٣، ج "آثار قلم اعلى("
  . اين کتاب١٤٤اين مسأله در صفحۀ  بسط شرح و ک به ن _) ٦٣(
  ). ٨٩(، سورۀ فجر ٢٢آيۀ _ ) ٦٤(
  . ٢٨ _ ٢٧، ص "دور بهائى"_ ) ٦٥(
       .            ٣٠، ص م ف_ ) ٦٦(



  اهلل  مقام حضرت بهاء
براى اينکه به خودمان ) شما هم با بنده(ّاول بايد استغفار کنيم 

اهلل حرف بزنيم يا  ايم که راجع به مقام حضرت بهاء جسارت داده
ًچون اصوال همان قدر که خود ادراکمان را به جائى . حرف بشنويم

اهلل  ّتصور مقام حضرت بهاءفرا برديم که خودمان را مجاز به 
بنابراين بايد . دانستيم، اين خودش گناه است، ذنب اليغفر است

گوئيم از چه لحاظ است، به چه زبان  ّتوجه کنيم که آنچه مى
ّواال ما کجا و اين . است، به چه دليل است، به چه جهت است

  اهلل کجا؟  ّجسارت کجا؟ حد ما کجا و عرفان مقام حضرت بهاء
ّما ال يدرک کله ال يترک کله "ست که مى گويند مثلى ه چيزى " ّ

. اش را الزم نيست ترک کرد که همه اش را نشود درک کرد، همه
مى توانيم به نسبت استعداد خودمان را درک کنيم، منتهى به 

ّادعا اگر از اين . ّشرطى که حدود ادعايمان را از اين باالتر نبريم 
وئيم من تا اين حد درک مى کنم،  باالتر رفت، يعنى نخواستيم بگ

بلکه خود او چنين است، آن وقت است که گناه مى کنيم، و 
اند که اين دربارۀ همۀ  عجيب اينست که حضرت عبدالبهاء فرموده

اشياء صادق است، يعنى ذات هيچ شيئى را على ما هو عليه و 
  ).١(کما ينبغى نمى شود درک کرد

ول آن را در حدود فهم خودتان شيئى را وقتى که درک مى کنيد ا
جا مى دهيد و بعدًا درکش مى کنيد بنابراين به ذات هيچ چيز 
ّنمى شود پى برد تا چه رسد به ذات خدا، يا ذات اولين صادر از 

ّخدا، ذات مشيت اوليۀ همين قدر . که حضرت بهاءاهلل باشند خدا ّ
فته ّکه ما خودمان را درحد خودمان قرار ميدهيم، عذر ما پذير

  .  است



دانيد که از جملۀ رؤوس معتقدات ما که در آثار حضرت  باز مى
اى  اينکه هيچ رتبه. است تأکيد بليغ در اين مورد شده عبدالبهاء هم

نبات ). ٢( تواند ادراک بکند از وجود رتبۀ مافوق خودش را نمى
رسد، حيوان به ادراک رتبۀ انسان  به ادراک رتبۀ حيوان نمى

 به همين ترتيب انسان به رتبۀ ادراک مظهر امر الهى رسد و نمى
  .رسد نمى

گويم،  من نمى. رسد مظهر امر الهى هم به ادراک ذات خدا نمى
حضرت رسول " ّما عرفناک حق معرفتک"گويد  خودش مى

پس ). ٣(ايم  ّتو را آن طور که حق شناختن توست نشناخته. فرموده
. تبۀ مادون ساخته نيستبه اين ترتيب ادراک رتبۀ مافوق از ر

اهلل چنانکه درخور حضرت  بنابراين ادراک مقام حضرت بهاء
اهلل است از ما ساخته نيست و اگر آنچه از ما ساخته نيست از  بهاء

  . ايم ايم، گناه کرده ايم، خطا کرده خودمان بخواهيم، خالف کرده
دات ّچيز توجه به اين امر بکنيم که بر طبق رؤوس معتق همه قبل از

ّبهائى خداشناختنى نيست، فراتر از حد خلق است، حق را نمى  ّ
اين مورد داريم، تبيينات بسيار  در زياد آيات بسيار. توان شناخت

زياد از حضرت عبدالبهاء در دست است و جملۀ آنها حاکى است 
قابل اينکه از طرف ما شناخته بشود ). ٤(که خدا اليعرف است 

  . نيست
ّدا قابل نيست اهانت به خدا تلقى نکنيد، بلکه اينکه مى گوئيم خ

قابل به معنى قبول کننده است، . قابل دانستن خدا اهانت است
خدا . يعنى که شيئى که اثرى را قبول بکند، و اين نقص است

ّفاعل محض است، قابليت در او نيست و چيزى از ماسواى 
ى به اين معن. خود قبول کردن نقص است. کند خودش قبول نمى



فاعل و قابل . پذيرم است که من ندارم و از جاى ديگر اثرى را مى
شما فاعل اين . کنيد شما کاغذ را پاره مى. در مقابل همديگر است

اين توضيح را بدين سبب . فعل هستيد و کاغذ قابل اين فعل است
دادم که چون عرض کردم خدا قابل آن نيست که شناخته بشود، 

ّدا را پائين آوردم، بلکه حق مطلب را ادا ّتصور نفرمائيد که شأن خ
اين ما هستيم که قابل يک . ّخدا قابليت هيچ چيز را ندارد. کردم

  . ّچون خود قابليت نقص است. توانيم باشيم چيز يا چند چيز مى
قابل بودن يک شيئى بدين معنى است که مى تواند چيزى را که 

 قابل اين است که مى گويند فالنى قابل است، يعنى. ندارد بپذيرد
چيزى بشود، و حال آنکه خدا هرچه هست، هست، ديگر امکان 

ّقابليت . ّيعنى وجود بالقوه ندارد. اينکه چيزى بشود برايش نيست
  . ّبه معنى وجود بالقوه است

ّاگر در خدا از استعداد صحبت بکنيم، يعنى او را مستعد اين 
ّين ترتيب حق داريم پس به ا. ايم بدانيم که چيزى بشود، گناه کرده

که بگوئيم که خدا قابل آن نيست که شناخته بشود، يعنى شناختن 
تنها قابل آن نيست که شناخته بشود، قابل  نه. کند ما را قبول نمى

ّقبول هيچ اثر و اسم و صفت و خصوصيت نيست، بسيط محض 
گيرد، اسماء  ّصفات به او تعلق نمى. است، وحدت محض است

 خدا صفت ندارد، خدا اسم ندارد، زيرا هر .در شأن او نيست
ّصفت يک معناى مشخص و محدودى دارد و آنچه محدود 

  .باشد، در شأن ذات غير محدود نيست
مى گوئيد انسان داناست، تواناست، بيناست، شنواست، يعنى 

ّو براى اينکه بتواند صفات متعدد داشته باشد . ّصفات متعدد دارد
. ّ از لحاظ هر جزئى به صفتى متصف شودبايد اجزاء داشته باشد تا



يعنى کثرت در او راه پيدا بکند و اين کثرت منافات دارد با خدائى 
که ذات او وحدت محض است و چنين ذاتى نمى تواند کثرت 

  .پيدا بکند
ّگوئيد که نجار است، باهوش است، پدر پنج بچه  يک نفر را مى ّ

شما چندين .  هستاست، در فالن خيابان منزل دارد، راستگو هم
ّاين شخص از لحاظهاى متعددى اين صفات را . صفت ذکر کرديد

ّدارد، نجار بودن او، پدر بودن او، باهوش بودن او، راستگو بودن 
شود در اين  بنابراين معلوم مى. او، هرکدام از لحاظ ديگرى است

ّشخص اجزاء متعدد و شؤونات مختلف وجود دارد، وحدت 
ّى متعدد نسبتهاى متعدد داردمحض نيست، با چيزها چون با . ّ

. ّتواند پدر چند بچه باشد هاى خودش نسبت برقرارکند، مى ّبچه
کند  همسايگان نسبت برقرار مى چون با شهر و خيابان و منزل و

از لحاظ ديگرى مى تواند باهوش . تواند ساکن فالن خانه باشد مى
آن لحاظ که با از . تواند راستگو باشد باشد، از لحاظ ديگرى مى

پس معلوم . ّتواند نجار باشد تير و تخته و چوب سر و کار دارد، مى
از هر . دهيد ّشود که شما در او اجزاى متعدد تشخيص مى مى

به طرفى ربط و به شيئى نسبت . بريد لحاظى به طرفى او را مى
دهيد و اين وحدت محض نمى تواند باشد بلکه کثرت در  مى

محض و بسيط مطلق است نمى تواند اوست و خدا که واحد 
  . صفات داشته باشد

خود صفت به خدا نسبت دادن يعنى خدا را تجزيه کردن، چند 
جزء در او تشخيص دادن، و از لحاظ هر جزء يک رابطه در بين او 

اگر . و اشياء ديگر برقرار کردن، و اينها همه در نظر ما شرک است
ًا معموال مى گويند اين ر). ٥(شرک جلى نباشد شرک خفى است 



شرک از راه جمع يعنى به وجود . شرک از راه تفرقه نه از راه جمع
شرک از راه . کردند پرستان مى چند خدا قائل شدن، چنانکه بت

تفرقه يعنى در يک خدا چند صفت و يا چند جزء تشخيص دادن، 
او را جدا از ذات خود دانا و توانا و بينا و شنوا و صادق و قائل و 

  .کنند ّلم دانستن، چنانکه بسيارى از خداپرستان مىمتک
خدائى . توحيد مستلزم اين است که شما خدا را يکى بيشتر ندانيد

که وحدت محض باشد، صفات زائد بر ذات ندارد و چون 
هيچ  توان هيچ نسبتى و نمى. صفات نداشته باشد، اسماء ندارد

ى اينکه هر برا. اى در بين او و هيچ چيزى برقرار ساخت رابطه
اى و هر نسبتى او را به يک درجه به عالم خلق هبوط  رابطه
ّپس تنزيه خدا مستلزم اين است که خدا را فراتر از حد . دهد مى

خلق بگيريم، هرگونه نسبتى را در بين او و خلق قطع کنيم و او را 
ّدر مقام تنزيه وعلو تقديس خودش به اصطالح بهائى مستوى 

  . شناسيم
. اند غيب منيع منقطع وجدانى است لبهاء فرمودهحضرت عبدا

منقطع وجدانى است نه ). ٦(يعنى رابطۀ بين ما و او گسسته است 
خدا از . وجود يعنى بودن، وجدان يعنى يافتن. منقطع وجودى

لحاظ وجود منقطع نيست براى اينکه ما از او هستيم، ما را ايجاد 
لحاظ وجدان ما از او ّاما از . ايم ما به او پيوسته. است کرده

توانيم او را بيابيم، نمى توانيم او را  ايم، يعنى نمى گسسته
ّالسبيل مسدود و الطلب "بشناسيم، نمى توانيم به او راه ببريم  ّ

  ). ٧" (مردود
اند براى  کالم حضرت امير را به دفعات در آثار مبارکه نقل فرموده

راه " ّ الطلب مردودّالسبيل مسدود و"اينکه مضمونش را تأييد کنند 



ّبسته است و هرکه هم که بخواهد به او برسد اين خواستن او رد 
غيب محض از هرگونه . رسد شود، طلبش به جائى نمى مى

اى، از هرگونه  ادراکى، از هرگونه وجدانى، از هرگونه رابطه
ّنسبتى، از هرگونه تعلقى منزه است . خدا در مقام تقديس است. ّ

به هر صورت اين دست . وتاه است يا دست ماحاال يا دامن او ک
بنابراين در اين ميان وجود واسطه الزم . رسد به آن دامن نمى

است، واسطۀ فيض، واسطۀ وحى، واسطۀ وجود، واسطۀ خلقت، 
  . همه به هر زبانى که بگوئيد، فرقى ندارد

شناسيم، به نام خدا و به جاى  آنچه به نام خدا و به جاى خدا مى
جوئيم، به درگاه او دعا مى کنيم و به سوى او روى  ىخدا م

آنچه از صفات و اسماء براى خدا قائل . آوريم، مظهر امر است مى
اهلل همين مظهر امر  شويم، در شأن مظهر امر است و حضرت بهاء مى

اهلل کسى است که در عالم امر و در  بنابراين حضرت بهاء. است
ّصريح اولين آيۀ کتاب ّاين نص . عالم خلق به جاى خداست

مطلع وحى در عالم امر و عالم خلق مقام . است" اقدس"مستطاب 
  . اهلل مقامش اين است حضرت بهاء). ٨(نفس خداست 

فرمائيد اين آيه را  را افتتاح مى" اقدس"ّاولين بار که کتاب 
در عالم امر و در عالم خلق عرفان کسى را بر شما واجب . بينيد مى

در . اند ر اين هردو عالم او را در مقام نفس خدا داستهاند و د داشته
فرمايند در  مى. ّدقت بفرمائيد" فى عالم االمر و الخلق"اين کلمه 

يکى از سه عالم را . عالم امر و در عالم خلق مقام نفس خداست
ّآن کدام عالم است؟ عالم حق است، مقام تنزيه . اند ذکر نکرده

يب اليدرک است، ذاتى است است، مقام تقديس است، مقام غ
  .که نه اسم دارد و نه رسم دارد و نه صفت دارد



توان گفت که هيچ نمى توان  همان است که در شأن او تنها مى
. توان گفت که چيست همان است که هست وليکن نمى. گفت

يهوه . است تر از همۀ موارد در تورات بيان شده اين مطلب قديم
گويد چيستم،  نمى). ٩( هستم فرمايد که من هستم آنچه مى
اين سخن به زبان فردوسى چنين " هستم آنچه هستم: "گويد مى
  ". ندانم چه اى آنچه هستى توئى: "است آمده

دانيم که اين شاعر در اين  قول فردوسى را بدان سبب صحيح مى
وگرنه با وحدت وجود اشتباه " آنچه هست اوست"بيت نگفت 

ستى بدون اينکه من بدانم که تو بلکه گفت هستى آنچه ه. شد مى
او را . ّاين مقام حق است که امکان وصول به او نيست. چيستى

مظهر امر در عالم امر و در عالم خلق مقام . توان کرد ادراک نمى
عالم امر چه عالمى است؟ به طور ساده عرض . نفس اوست

ّعالم امر واسطۀ بين حق و خلق است، به اين معنى که . کنم مى
ّن عالمى است که از يک طرف راه به وحدت مطلق عالم حق هما

  . دارد و از طرفى راه به کثرت محض عالم خلق دارد
ّيک مثال به خدمتتان براى تجسم مطلب عرض مى کنم، گرچه 

ناپذير است، و بعد  ّتجسمش هم صحيح نيست ولى چاره
ًمثال يک . سازيد ببينيد، شخص شما چيزى مى. گذرم مى
. نويسيد يک انشاء مى. کنيد ّنقاشى مى يک تصوير. فيدبا مى قالى

شما صانع هستيد، آنچه . سازيد يک جعبه مى. گوئيد يک شعر مى
ّاما در . ايد شيئى است خارج از شما که مصنوع شماست ساخته

ّاين ميان قبل از اينکه اين شيئى را بسازيد تصورش را در عقل 
ود علمى آن شيئى است ّهمين تصور عقلى يا وج. کنيد خودتان مى

شما از . که واسطۀ بين شما و وجود خارجى شيئى مصنوع شماست



ّآن لحاظ که صانع هستيد اولين خواست شما به چه صورتى جلوه 
ّکند؟ به صورت فکرتان، به صورت عقلتان، عقلى که توجه به  مى

ساختن شيئى کرده و بعد آن شىء در عالم خارج به ظهور 
ين بين ذات شما و صنع شما در عالم خارج بنابرا. است رسيده

اى وجود دارد که عقل شماست، ارادۀ شماست،  مرحلۀ واسطه
  . ّمشيت شماست

قبل از اينکه صنع شما هنوز به صورت شيئى خارجى ظاهر 
ّباشد، ذات شما بالنسبة وحدت محض است، اما فکرى که  شده ّ

 براى چرا؟. کنيد آن وحدت محض نيست در مورد صنع خود مى
گرچه هنوز ظاهر . ايد ّاينکه اجزاى آن شىء را تصور کرده

بنابراين کثرت در آن راه پيدا کرده، منتها نه کثرت . ايد نساخته
و در همين مرحله . ّحسى و خارجى بلکه کثرت علمى و عقلى
ّمشيت شما، عقل . است که هم وحدت و هم کثرت وجود دارد

ّه اول بار فکرتان و عقلتان و شما، فکر شما، آنچه از شما ظاهر شد
در مرحلۀ بعدى و به طور ثانوى است که شىء . ّمشيتتان است

  .شود مخلوق و مصنوع در وجود خارجى خود از شما صادر مى
ّپس توجه فرموديد که چگونه مقامى که در بين صانع و مصنوع، 

شود، در عين حفظ وحدت، قبول  ّدر بين حق و خلق واسطه مى
بنابراين در همان . ، صاحب اجزاء و اسماء مى شودکند کثرت مى

جويد و  ّحال که نشان از عالم حق دارد، به عالم خلق ارتباط مى
در عالم امر و در عالم خلق، يعنى . اين همان عالم امر است

شود، آنچه جاى خدا و مقام نفس  عالمى که بعد از آن ظاهر مى
نين نيست براى ّاهلل است و در عالم حق چ خداست حضرت بهاء

  .ّاينکه توهم شرک در بارۀ اهل بهاء نرود



اهل بهاء بيش از همۀ ملل و اقوام دنيا اهل توحيدند، براى اينکه 
ّتنزيه ذات خدا، حتى از عرفان و  بيش از همۀ ملل و اقوام دنيا در

  .اند ادراک ما، اصرار کرده
نمى ّاينکه عرض کردم که در عالم حق اين طور نيست از خودم 

است و اين آثار جمع  ّاهلل به کرات آمده گويم، در آثار حضرت بهاء
ّدر آثار حضرت عبدالبهاء در موارد متعدده تشريح شده . است شده

امراهلل ّ که از آثار حضرت ولى" دور بهائى"و در همان مجموعۀ 
است، و عرض کردم که خالصۀ معتقدات اهل بهاست، تصريح 

فرمايند با وجود همۀ عظمت  کتاب مىدر اين ). ١٠(است  شده
دهيم، کسى که بين  اهلل نسبت مى مقامى که به حضرت بهاء

. اهلل و خدا تفاوتى قائل نشود اعتقادش صحيح نيست حضرت بهاء
کدام از اين صفات جالل و جمال که در شأن  فرمايند هيچ مى

 ّاهلل مى آوريم نبايد باعث اين بشود که اين توهم را حضرت بهاء
امراهلل به ّ حضرت ولى. اهلل خداست پيدا بکنيم که حضرت بهاء

فرمايند، براى اينکه مثل خار برود به چشم  صريح بيان چنين مى
کسانى که سعى مى کنند اهل بهاء را اهل شرک جلوه دهند، و از 

مثل همۀ کلماتشان همواره در همۀ . اند خودشان هم نفرموده
يات جمال مبارک و الواح حضرت آثارشان با استناد به نصوص آ

  . عبدالبهاست
اهلل همان مقامى  گوئيم مقام حضرت بهاء پس به اين ترتيب مى

اند مقامى  تعيين فرموده" اقدس"که در صدر کتاب مستطاب  است
ّکه عرفان آن اولين واجب بر اهل بهاست، و آن مقام خود خداست 

اين مقام را ّعالم حق، و  در عالم امر و در عالم خلق، نه در
ّحضرت عبدالبهاء مشيت اوليه تعبير مى ّو البته باز در ). ١١(فرمايند  ّ



اهلل است منتهى حضرت عبدالبهاء عنوان  آيات مبارکۀ حضرت بهاء
ّاند که اين همان است که در اصطالح اهل بهاء به مشيت  فرموده

ّشود، و در اصطالح حکماى اسالم عقل اول نام  ّاوليه تعبير مى
ّدر اصطالح متکلمين اسالم همين عقل اول يا مشيت . گيرد مى ّ ّ

ّاوليه را نور محمدى مى   ). ١٢(گويند  ّ
ايد،  ّعقل اول اصطالحات ديگرى هم دارد که در حکمت شنيده

به هر . ايد ايد، در اشعار عربى و فارسى شنيده در عرفان شنيده
ّصورت نور محمدى به اصطالح مسلمين، عقل اول به اصطال ح ّ

تأييد " قرآن"اهلل به اصطالح مسيحيان که  حکماى اسالم، کلمة
نقطۀ اولى ). " ١٣(کلمة منه اسمه المسيح : "است نموده و فرموده

ّبه اصطالح دور بيان، چرا نقطۀ اولى؟ براى اينکه اولين نقطه 
از اين . شود ّاين نقطه حرکت مى کند، خط از او ظاهر مى(است 

همۀ اينها در ابتداء از يک . رسد ظهور مىّخط اشکال مختلفه به 
اى است در عالم امر که امتداد و انتشار و انبساط  نقطه. نقطه است

ّمشيت اوليه به تعبير اهل ). شود پذيرد و عالم خلق از او ظاهر مى مى ّ
  . بهاء

" قرآن"است که در " انجيل"اهلل که عرض کردم اصطالح  اين کلمة
اى که شما  کلمه.  استVerbن اين کلمه تأييد شده و اصطالح التي

فکرى که شما مى . صورت خارجى فکر شماست. آوريد به زبان مى
شود و بنده از راه همين  گوئيد بيان مى کنيد با سخنى که مى
ّواال امکان ندارد من . برم فکر شما پى مى کلمات است که به

صول امکان و. بتوانم به فکرى که در درون شماست راه پيدا کنم
به آن فکر براى من وجود ندارد، براى اينکه محدود و مسدود و 

  . محصور به شماست



کند تا شخص  ّفکر شخص به صورت کالم خودش را مجسم مى
اگر اين فکر به صورت کالم که امر . ديگر به آن فکر راه پيدا کند

ّحسى و صوتى است و جزء محسوسات است مجسم نشود، امکان  ّ
يعنى ذات . کلمه، رمزى از همين معنى است. ندارد شناخته شود

ّخدا بعنوان غيب اليدرک منزه و مقدس و متعالى است و قابل  ّ
خود را به صورت مسيح . شناختن و دانستن و راه بردن نيست

خود خدا راه ندارم بتوانم کلمۀ او را  ّمجسم مى کند تا منى که به
 بنا بر اين خود .ظاهرى او است بشناسم و اين کلمه تعبيرخارجى و

ّحسى و ناسوتى خداست، براى  مسيح نيست، مسيح تعبير خدا
خلق که به خود خدا راه ندارد، خدا را از راه او ادراک  اينکه عالم

  . نمايد
اهلل  فرمائيد که مقام حضرت بهاء پس به اين ترتيب مالحظه مى

همان مقامى است که در عالم امر و خلق مقام خود . چيست
اهلل به  مطلب انتشار داده شد و از حضرت بهاء. ينيدبب. خداست

چرا؟ . ّحضرت نقطۀ اولى و حضرت محمد و حضرت مسيح رسيد
ّبراى اينکه به يکى ديگر از اصول معتقدات اهل بهاء توجه فرمائيد 

در . ّکه آن وحدت در حقيقت مظاهر مقدسه در مقام توحيد است
ّمقام توحيد مظاهر  مقدسۀ الهيه حقيقت  واحده دارند و اين همان ّ

اهلل  به صريح بيان حضرت بهاء" ايقان"مطلبى است که در کتاب 
  ).    ١٤(اند  شرح داده

. ّدر مقام توحيد بدون هيچ امتيازى همۀ مظاهر الهيه يکى هستند
مثل شمسى که در چندين آينه . ّيعنى يک حقيقت اصليه است

بنابراين کلمۀ . است دهّتجلى کرده و در همان حال در مقام خود مان
ّالهى يا مشيت اوليه يا عقل اول يا به هر اصطالحى که بگوئيد،  ّ ّ



ّچون اگر بتواند متعدد باشد باز منافى آن اصل . يکى بيشتر نيست
پس آنچه هم از واحد . تواند کثير صادر شود است که از واحد نمى

يشتر صادر بشود بايد واحد باشد، يعنى يکى بيشتر نيست و يکى ب
اين حقيقت واحده در مقام تحديد، در حدود . تواند باشد نمى

است، در مکان و در  ّزمانى و مکانى، به طور متعدد ظاهر شده
  .زمان متفاوت است و اصل آن يکى بيشتر نيست

دانيد که اين  مى. است ّحقيقت خدا حقيقت همۀ مظاهر الهيه
اهلل  حضرت بهاء. دان ّمطلب را کليد حل مسائل بسيار زيادى دانسته

اند  به همين ترتيب جواب داده" ايقان"ّمسألۀ خاتميت را در کتاب 
جواب نقضى هرچه . ّجواب حلى آن همين است). ١٥(

  . خواهيد بگوئيد مى
فرمايند مظاهر امر چون حقيقت واحده هستند، همگى مظاهر  مى

ّاوليت و آخريت و ظاهريت و باطنيت و بدئيت و ختميت اله ّ ّ ّ ّ ّ ّيه ّ
شود که  به اين معنى تعبير صريح و واضحش اين مى. هستند

ّحضرت محمد آخرين پيغمبر است، آخرين نبى است، آخرين 
اوست، بعد از او  رسول است، براى اينکه هرکه بعد از او بيايد، باز

آيد، چون کسى غير از او نيست تا بيايد، چون يک  کسى نمى
ست، نقطۀ اولى جز او اهلل جز او ني بهاء. حقيقت بيش نيست

  .نيست، همانطور که قبل از او هم هرکه بود خود او بود
اين نيست : "موالنا مى گويد. ّالبته اين را با تناسخ اشتباه نکنيد

تناسخ نيست که بگوئيم ". تناسخ سخن از وحدت محض است
ًبراى اينکه اصال . رود يک روح از قالب يکى به قالب ديگرى مى

ّشود، فقط تعلق از  هرگز هم در قالب کسى وارد نمىّتعدد ندارد و 



آفتابى است که . کند بدون اينکه دچار حلول شود خارج پيدا مى
  . ماند تابد و خود او در آسمان جالل مى ها مى شعاع آن در آينه

ّپس به اين ترتيب توجه کرديم که حقائق مظاهرامر الهى حقيقت 
انى توحيد در واحده است، وحدت محض است و يکى از مع

ديانت بهائى همين است، يعنى توحيد مظاهر امر با يکديگر، همه 
را يکى دانستن، همه را در يک مقام شمردن، همۀ مظاهر امر را 

اين حقيقت لم يلد و لم يولد است، . به يک حقيقت نسبت دادن
ّاهلل در شأن خودشان فرمودند هرگز متولد  همانطور که حضرت بهاء

بنابراين حقيقت او ). ١٦(ّهم از من تولد نيافت نشدم و چيزى 
اهلل داراى چنين  هميشه بوده و هست و خواهد بود، و حضرت بهاء

منتهى ممکن است بفرمائيد اگر اينطور است پس . مقامى است
  .ّمقام خاص خود او چيست

تحديد يعنى حدود . آيد در اينجا پاى عالم تحديد به ميان مى
 دادن، يعنى شيئى را محدود به زمان و زمانى و مکانى به شيئى

ّالبته کسانى که با اين تعبير آشنا هستند، احتياج به . مکان کردن
ّببينيد، نور حقيقت واحده است، اما اين مانع از . توضيح ندارند

ّآن نيست که در هرکدام از سراجها به شدت ديگر و به کيفيت 
 نيست و از با آنکه حقيقت نور يکى بيشتر. ديگر ظاهر بشود

شود،  کند يک چيز بيشتر صادر نمى اى که نور را توليد مى کارخانه
  .آيد اى و به رنگى پديد مى در هر چراغى به درجه

ّپس اختالف الوان و اختالف درجات شدت نور همه از همين 
هر . پذيرد گيرد و مى حدود زمانى و مکانى است که آن نور را مى

پذيرد  گيرد و مى با جلوۀ ديگر مىچراغى نور را به رنگ ديگر و 
ّبراى آنکه آن را به نحو خاصى که مناسب با منظور خاصى در  ّ



ّمحل معينى باشد، منعکس بکند ّالبته اين عيب نيست بلکه . ّ
ببينيد، شما اگر در اتاق کوچکى المپ بزرگى که . حسن است

المثل در ميدان شهياد روشن است، بخواهيد روشن کنيد، اين  فى
ن است يا عيب؟ جز اينکه نور شديد آن چشم را بزند، جز حس

اينکه نشود در پرتو آن کار کرد، نشود به کمک آن چيزى را ديد، 
پس المپ آن ميدان اگر به اين اتاق بيايد . دهد کارى انجام نمى

ّعيب است اما اگر المپ صد واتى همين اتاق را در ميدان شهياد 
  . بزنيد، باز عيب است

ّاين درجات شدت نور به حسب ظاهر در حدود زمانى و پس بنابر
اين . شود و بايد هم مختلف باشد مکانى به اختالف ظاهر مى

. اختالف نقصى براى نور نيست و عيبى هم براى چراغ نيست
اگر حضرت . آيد چون چراغ بايد نورى را ظاهر بکند که به کار مى

ًا مثل اين بود که شد، عين اهلل ظاهر مى نوح با کماالت حضرت بهاء
المپ ميدان شهياد را بياوريد و در اتاق کوچک منزل خودتان 

شد، در حدود فهم  مى اينکه چشم عقل خيره جز. روشن بکنيد
فهميد،  چيز نمى کس هيچ ناقص و محدود مردم آن زمان هيچ

يافت،  چيز در نمى کس هيچ ديد، هيچ چيز نمى کس هيچ هيچ
  . حاصلى نداشت

مقام خلق ناچار بايد حدود زمانى و مکانى مراعات بنابراين در 
شود و اين هيچ دليلى بر اين نيست که بين حقيقت نوح و حقيقت 

ّاهلل از آن لحاظ که مشيت اوليه هستند و نور واحد صادر از  بهاء ّ
يک حقيقت بيشتر نيست، . باشد مبدأ غيبند، فرقى وجود داشته

دى است که بايد اش در همان حدو منتهى در هر عصرى جلوه
  .باشد



اهلل  فرمائيد که حقيقت حضرت بهاء پس به اين ترتيب مالحظه مى
ّهمان حقيقت واحده است، همان مشيت اوليۀ صادره از  ّ
خداست، از لحاظ عالم توحيد جاى خدا در مقام امر و خلق 

از لحاظ عالم تحديد شديدترين و کامل ترين جلوۀ ممکنۀ . است
  .ت در کورى که به وى اختصاص داردآن حقيقت واحده اس

ّبه تفاوت مراتب استعداد مردم در طى زمان، شدت ظهور حقيقت  ّ
ّواحدۀ الهيه متفاوت است و آخرين درجه از شدت ظهور که  ّ

نام  امکانش در اين کور وجود داشته خود همان است که به
اهلل است  اين مقام حضرت بهاء. است اهلل ظاهر شده حضرت بهاء

حقيقت واحدۀ همۀ انبياست . توانيم بفهيميم نجا که ما مىتا آ
ّمنتهى در شديدترين مراتب خود نسبت به کورى که ظهور کلى 

او خدا نيست براى اينکه . است الهى همان کور است، ظاهر شده
اش  خودش فرمود، براى اينکه پسرش فرمود، براى اينکه نتيجه

  .فرمود
مر و خلق مقام نفس خداست، ّغير از ذات حق است، در عالم ا

ترين جلوۀ ظهور کماالت الهى است و اين  در مقام تحديد شديد
ترين جلوه هم نسبت به عالم خلق است نه نسبت به عالم  شديد

شما را به او . ّحق، زيرا که در اين عالم تفاوت مراتب وجود ندارد
  . ّسپردم تا محفوظ و مؤيد باشيد
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٢٩٥،  
٣١٨، ٣١٣، ٣١١، ٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٣  

، ٣٠٤، ١٦٨، ١٤٥، ١٤١، ١١٧، ٦٣  جواهر االسرار، کتاب 
٣٢٢   



  ١٥٢، ١٢٤، ١٢٣  جواهر توحيد، لوح 
  چ 

  ٣٠٤، ١٦٨    چهاروادى، کتاب 
  ح 

ّو نيز ن ک به محمد (١٨٣  اهلل  ّحبيب، محمد رسول
  ) اهلل رسول

  ٨١    ّحج شيراز، لوح 
   ١٩٣      حزقيل 

  ٣٢٠، ١٤٠    حديد، سوره 
  ٢١٢  حسين واعظ کاشفى 

  ) اهلل و نيز ن ک به بهاء(٣٠٠، ٢٤) اهلل بهاء(حسينعلى، ميرزا 
  ٢٨٧  حکمت، حکماء، لوح 

  ١٧١، ١٥٦، ١٥١    ّحمد مقدس، لوح 
  ١٨٩  ّحمدى آل محمد، احمد 

  ٣١٩، ٢٨٩ّحنبل، امام احمد ابن محمد 
  ٣١٩      ّحنبليه 
   ١٧      حيفا 

  خ 
ّخازن، على بن محمد  ّ  ٢١١  

    ٣٤١    خروج، سفر 
، ١٢٣، ١٢٠،  ١٠٩،٨٩، ٨٤، ٦٦  خطابات عبدالبهاء، کتاب 

١٢٦، ١٢٤،  
  ١٦٦تا ١٦٢، ١٥٣، ١٤٦، ١٣٩

ّخالقيت کلمة   ٢٥٧    اهلل  ّ



  ٢٧٧    خلق جديد 
  ٥٠    ّخير و شر 

  د 
ّ و صفحات متعدد در مقدمه ٤، ١    داودى، على مراد  ّ  

  ٢٧٦  درياى دانش، کتاب 
   ١٣٢العدل اعظم، کتاب  ّدستخطهاى بيت

  ٤٤  دالئل اثبات وجود خدا 
  ٣٤١، ٣٣٢، ٢٩٤، ٢٨٥، ٢٧    دور بهائى 
  ٨  ّسسۀ انتشاراتى دهخدا، مؤ

  ٢٢٤      دين 
  ٢٣٢  ّدين بايد سبب الفت و محبت باشد 

  ٢٢٥    دين و علم 
  ر 

  ٣١٦    رازى، ابوالفتوح 
  ٢٥٥  ربيع کاشانى، خواجه 

  ٣٢١، ٣٩٤، ١١، ٩، ٦  راسخ، دکتر شاپور 
  ١٧، ٦    رأفتى، وحيد 

  ) و نيز ن ک به نقطۀ اولى (٩٣ تا ٩١  ّرب اعلى، حضرت 
  ٣٢٣    رحمن، سوره 

  ٣٢١، ٨١  رحيق مختوم، کتاب 
  ) اهلل ّن ک به محمد رسول(     ّاهلل، محمد  رسول

  ٣٢٢  رشحات حکمت، کتاب 
  ١٥٤    رعد، سوره 

  ٥٦، ٥٥، ٥٢    رواقيان، رواقيون 



  ) ونيز ن ک به مسيح ( ١٨٣  روح، حضرت مسيح 
  ١٨٣، ٢٢٠    القدس روح

  ٢٧٨، ١٩٢، ١٨٠    روح انسانى 
  ٢٨١، ١٩٠، ١٨٠    روح قدسى 

   ٥    شنى ، سيروس رو
  ٣٢١    روم، سوره 
  ) اهلل ونيز ن ک به لقاء (١١٤    رؤيت خدا 

  ز 
   ٢٧٦    زردشتيان 

  ٢١٨، ٢١١، ٢١٠    زمخشرى، جاراهلل 
  ٣٠٦    زينب کبرى 

  ژ 
  ١٨، ٨    ژيلسون، اتين 

  س 
  ١٨٨    سبا، ملکه 

  ٦٣    سراج، لوح 
  ١٣٣      سعدى 
  ٥٤، ٥٣، ١٠      سقراط 

  ٢٨٣، ١٤٤، ٨٠ ،٧٤، ٦٢    سلطان ايران، لوح 
  ١٧١، ٧٧، ٦٢    سلمان، لوح 

  ١٨٦      سليمان 
  ٣٦٣، ٣١٠    سليمانى، عزيزاهلل 

  ٢٧٥      سمرقند 
  ٥٥، ٥٤، ٥٢    سوفسطائيان 



  ٢٣٣      سيسان 
  ش 

  ٣٠٦      شام 
  ١٣  ّشاهقلى، عباسقلى 
  ٨    شايگان، داريوش 

  ١٧٥    شجرۀ طور 
ّشرح قصيدۀ عز ورقائيه  ّ  ٢٠٩  

  ٨  شناسائى و هستى، کتاب 
  ١٤٠    شورى، سوره 

  ٣١      شيث 
ّونيز ن ک به آقانجفى و محمد تقى  (٣٠٩    شيخ، لوح 
  ) اصفهانى

  ص
  ٣١٣      صالح 

   ١٦٢    صبر، سوره 
  ٣١٩  ّصدراى شيرازى، مال 

   ١٠٣    ّصدور و تجلى 
  ٧صديقى، دکتر غالمحسين  

  ٦٦ صفات و اسماء الهى 
  ٨٣، ٦٧    صلوة کبير 

  ٨٣    صلوة وسطى 
  ط

  ١٠٣    ّطايفۀ مجسمه 
  ١٧٨، ١٧٥، ١٤٨      طور 



  ١٩، ١٨، ١٤، ٨      طهران 
  ١٤، ١٣  ٠  طهران پارس 

  ع 
، ٦٨، ٦٥، ٥٤، ٤٧، ٤٢، ٣٤، ٢٦    عبدالبهاء 
٧٠ ،٦٩ ،  

   تا١٠٨، ١٠٣، ٩٦، ٨٩، ٨٤، ٧٥، ٧٣، ٧١
  ، ١٥٧، ١٤٦، ١٣٩ ١٣١، ١٢٨تا ١١٨، ١١١
  ،٢٠٩، ١٩٢، ١٨٤، ١٦٦تا١٦٢، ١٥٣، ١٤٨
٢٥٥، ٢٥٢، ٢٤٦، ٢٣٧ ،٢٣٤، ٢٣٣، ٢٣١ ،  
٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٢، ٢٩٠،٢٨٩، ٢٨٦، ٢٧٣ ،  
٣٢٩، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٢١،٣١٧، ٣١٥، ٣١٣،  
٣٦٢، ٣٤٠، ٣٣٣، ٣٣٢    

  ١٩٨    ّ عبدالوهاب، لوح 
ّالدين محمد  عبدى، بهاء ّ  ٥   

  ١٣٣    ّعرشيه، کتاب 
  ٢٤٧، ٢٤٠، ٢٣٧      عشق 

  ٣٠١    عصمت کبرى 
  ٣٠٥، ١٦٩      ّعطار 
   ٢٣٠ تا ٢٢٥      عقل 

  ٢٨٦، ١٧٩    ّعقل اول 
  ٢٧٦      عکرمه 

  ٢٢٥    علم و دين 
  ١٨٢، ١٦٢    ّعلى اعلى 

  ١٣١    على توانگر 



  ١٥٨، ١٥٤    عنکبوت، سوره 
  ١٩٧    عيد نوروز، دعا 

و (  ٣٠٠، ٢٨٩، ١٨٣، ١٧٠، ٤٠عيسى       عيسى 
  نيز

  )  ن ک به مسيح
  ف 

  ٣٢٣    فتح، سوره 
  ٣٢٣، ٢١٤    فجر، سوره 
  ٢١٣، ٢١٠    فخر رازى 

  ٢٧٥    فرائد، کتاب 
  ٣٣٠      فردوسى 

ونيز ن ( ٢١٧، ١٨٣، ١٧٠، ١٦٠، ١٥٦    فرقان، کتاب 
  ک به

  ) قرآن       
، ٣٤٠فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبيرات عرفانى، کتاب 

٣٦٤، ٣٤١  
  ٢٧٥، ٢٦٨  فصل الخطاب، کتاب 

  ١٣٣  ّفلسفۀ عالى يا حکمت صدرالمتألهين، کتاب 
  ٥    فورال، لوح 
  ١٥٨ّفيض مقدس _ فيض اقدس 
  ٢٩٨، ٢١٩، ٢١٢  ّنى، مالمحسن فيض کاشا

  ٢٧٥، ٢٦١، ٢٥٩      فيلون 
  ق 

  ٢١٢    ّقائم آل محمد 



  ٣٢٠، ٣١٦، ١٣٢  قاموس ايقان، کتاب 
، ١٤١، ١٤٠  ،١١٠،  ٧٧، ٣٥، ٢٨٠١٧    قرآن، کتاب 

١٥٠،  
١٨٨، ١٨٧، ١٧٩  ،١٧٥، ١٦١، ١٦٠، ١٥٤،  

       ٢١٤  ،٢١٣، ٢١١، ٢٠٨، ١٩٥، ١٩٤،  
٢١٧،  
  ،٣٣٤، ٣١٣تا  ٣١١، ٣٠٣، ٢٩٨ ،٢٨٢، ٢٦٣
  ) و نيز نگاه کنيد به فرقان (٣٦٤

  ٩٨    قرب و بعد 
  ٢٧٦      قزوين 

  ١٧٦    قصص، سوره 
ّقصيدۀ عز ورقائيه  ّ  ٣١٥، ٢٠٩  

  ١٨١    قمر، سوره 
   

  ک 
   ٢٥٥، ٢٣٣      کاشان 

   ١٣٣    ّکاظم، سيد رشتى 
  ٧٣اهلل و لم يکن معه من شىء  کان

  ٢٥٥، ٢٤٦    کانت، امانوئل 
  ١٨٤، ١٨٢، ١١٨، ١١٤، ١١٣، ١٠٨    کتاب بديع 
، ١٨٥، ١٨٣، ١٤٤، ٨٠، ٧٨، ٧٤    کتاب مبين 

   ٢٠٨، ٢٠٤ تا ١٩٨    ، ١٩٤
  ٢١٠    ّکشاف، تفسير 

  ٤  ّکلمات پرس، مؤسسه 



  ١٠٦    ّکلمات فردوسيه 
  ١٢٧، ١٢٦  کلمات مکنونه، کتاب 

  ٣٣٤، ١٨٦، ١٨٤، ١٨٠، ١٧٩      اهلل  کلمة
  ١١٥    کميل، روايت 

  ١١٥  ... کنت کنزًا مخفيًا 
  ٣٠٦      کوفه 

  ل 
  ٢٨٥، ٢٨٣  لئالى درخشان، کتاب 

  ٣٣٤      التين 
  ٢١٨، ٢١١ّالتأويل فى معانى التنزيل، کتاب  لباب
، ١٩٦، ١٩٤، ١٧٩، ١٥٥، ١٥٤، ٣٥      اهلل  لقاء
٢٩٨ ،  
٣٠٦، ٣٠٥، ٣٠٣، ٣٠٢، ٢٩٩  

  ٣١٧      لوح قرن 
  ٦      لوزان 

  م 
  ١٨٨    مائده، سوره 

  ١٧٢، ١١٧، ١١٢، ١٠٨، ٦٣، ٦٢  مائدۀ آسمانى، کتاب 
  ٩٥، ٣٧  ّما عرفناک حق معرفتک 

   ١٣٣مبدأ آفرينش از ديدگاه فالسفۀ اسالم، کتاب 
ّمجلۀ دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانى دانشگاه طهران   ّ٦  

، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٦٢، کتاب )طبع مصر(مجموعۀ الواح مبارکه 
٩٨، ٩٤،  

١٥١، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٤، ١١٧، ١١٦، ١١٢،  



٢٩٤، ١٩٩، ١٨٣ ١٧١، ١٥٦، ١٥٣، ١٥٢              
، ٩٣، ٩٢، ٩١، کتاب )حضرت نقطۀ اولى(مجموعۀ مناجات 

٣٢٢، ٣٠٧  
  ٢٥٥    محاظرات، کتاب 

   ٢٣٤، ٢٣٢    ّمحبت 
  ٢٩٨، ٢١٢  ّمحسن فيض، مال 

  ٢٧٠    ّمحمد الجايتو 
، ١٧١، ١٥٦ ،١٢٥،  ٣٧،٣١، ٢٩    اهلل  ّمحمد رسول

٢٧٣، ١٨٣،  
٣٣٦، ٣٣٥، ٣٠٠، ٢٩٨  
  ٢٧٦، ٢٧٠    د خدابنده ّمحم

  ٢٧٥    ّمحمد غزالى 
، ١٧٧، ١٧٦، ١٥٧) ابن ذئب(ّمحمد تقى اصفهانى، شيخ 

  و نيز ن (، ٢١٧
  ) ک به آقا نجفى

  ٢٨٥  ّمحمد على فيضى 
  ١٣١  ّمحمد على ملک خسروى 

  ٢٧٦، ٢٧٠  محمود، غازان خان 
  ٢١٨، ٢١١ّمدارک التنزيل و حقائق التأويل، کتاب 

  ١٧٢، ١٤٢  مدينۀ توحيد، لوح 
  ٢٨٩      مريم 

  ٢٨٧، ١٨٨      مسلمين 
  ٣١٩  مسند امام حنبل، کتاب 



و نيز ن  (٣٣٤، ٢٨٨، ٢٦٣، ١٩٣، ١٩٢      مسيح 
  ک

  ) به عيسى       
   ٣٣٤    مسيحيان 
  ٢٦٩، ٢٦١، ٢٥٠، ٤٠، ٣٠    ّمسيحيت 

  ٢٧٣    ّمسيلمۀ کذاب 
  ٥  اهلل  زاده، ماشاء مشرف

ّمشيت اوليه  ّ    ٣٣٤، ٢٩٩، ١٩٣، ١٧٩، ٥٢، ٥١  
  ٣٢٢، ٢٧٥  مصابيح هدايت، کتاب 

  ١٩٣، ١٨٥، ١٨٠، ١٥٤، ٤٠    مظهر امر 
ّمظهريت و عبوديت  ّ  ٢٠٠  

  ١١٤    معرفت خدا 
  ٢٧٥  معارج القدس، کتاب 

   ٣١٩    ّمعتصم عباسى 
  ٢٦٩      مغول 

  ٢١٨  مفاتيح الغيب، تفسير 
، ٦٥، ٥٨، ٥٢، ٤٧، ٤٣، ٤٢    مفاوضات، کتاب 

٧٣، ٧١، ٦٩ ،  
٣٦٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٨٤  
  ٣٢٣    دات، کتاب مفر

  ٣٥٧، ٢٩٧  مقام توحيد و تحديد 
   ٣٢٤، ٣١٦، ٢٨٦  اهلل  مقام حضرت بهاء

، ١١٠، ٩٦  ،٨٩  ،٨٤  ،٧٥  ،٧٠، ٦٨مکاتيب عبدالبهاء، کتاب  
١١٨ ،  



٢٣١، ٢١٨، ١٦٥، ١٤٨، ١٤٧، ١٢٨، ١٢٠،  
٣٦٢، ٣٤٠، ٣٢١   

  ٢٩٨، ١٣٣    ّمالصدرا 
  ١٩٩    ملک روس، لوح 

  ٢٠٨    ملکه، لوح 
  ٦٩، ٤٦، ٤٦    وجود ممکن ال
  ،٣٠٥، ١٦٩  ّالطير، کتاب  منطق

  ١١٦، ٩٧ّ من عرف نفسه فقد عرف ربه 
  ٢١٢  ّمواهب عليه، کتاب 

   ٣١٠، ١٨٨، ١٧٥، ١٧٠، ٩٤، ٣٧     موسى 
  ١٦، ١٢    اهلل  موقن، امان

  ٣٥٨  ّموالنا، محمد مولوى 
  ) و نيز ن ک به عبدالبهاء (٢٧٩    مولى الورى 

  ١٨، ٨، ٧، ٦    مهدوى، يحيى 
  ١٣٣      مهدى 

  ٣٣٨    ميدان شهياد 
  ٨٤  ميرزا آقا افنان، لوح 

  ٣٠٠    ميرزا بزرگ 
  ٨      مينارد 

  ن 
  ١٣٨    نجم، سوره 
  ٢١١    نحل، سوره 

  ٢١٨، ٢١١  نسفى، عبداهلل ابن احمد 
  ١٣١    نصراهلل رستگار 



  ٢١٠      نصارى 
  ١٨٣    نصير، لوح 

، ٢٩٩، ٢٧٣، ٢٦٧، ١٨٣، ١٦٢، ٣٠  نقطۀ اولى، حضرت 
٣٠٠،  
  و نيز ن ک (٣٦٢، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٢٢، ٣٠٧

  )به باب       
  ١٨٨    نمل، سوره 

  ٣٣٨، ٣٠٠، ١٨٨    نوح، حضرت 
  ٣٤١  ّنور محمدى 

  و 
  ٥    اهلل  وثوق، عنايت
  ٢١٦    وحدت اديان 

  ٢٥٥، ٢٣٣  وحدت بشر، مدرسه 
  ٣١٨، ١٠٣    وحدت وجود 

  ٢٩، ٢٨، ٢٧      وحى 
   ٣١٧، ١٣١، ٣٤، ٢٧  امراهلل، حضرت ّ ولى
  ه

  ١٧٧  ّ سبزوارى، حاج مال هادى
، ١٦٨، ١١٧، ٨٠، ٧٠، ٦٣    هفت وادى، کتاب 

١٧٥، ١٦٩ ،  
٣٢١، ٣٠٥، ٣٠٤  

  ٣٢٠    هلنيستيک 
  ١٩٩، ١٩٨، ٧٩    هيکل، سوره 

  ى 



  ١٣١    يزدانى، احمد 
  ١٨٧      يعقوب 

  ٢٧٦      يمامه 
  ٣١٧      يمن 

  ٢٩٧، ٢٥٧، ٥٥      يونان 
  ٣٢٠، ٢٩٤، ٢٥٨      يونانيان 

  ١٨٨    يونس، سوره 
  ٢٦٣، ٢١٠      د يهو

  ٢٧٥، ٢٦١، ٢٥٩      يهودى 
  ٣٣٠      يهوه 



  ّمشخصات کتب و مآخذ 
  آثار بهائى  _ ١

  اهلل  آثار حضرت بهاء_ الف 
  . ص٢٧٢، ٣، ج ) ب١٢١م،  م م: ط(آثار قلم اعلى * 
 ه ١٣٣٩اهلل زکى الکردى،  فرج: قاهره(ادعيۀ حضرت محبوب * 
  .  ص٤٨٠). ق
  . ص٢٩٥، )تاريخ ناشر، بى بى(اشراقات * 
  . ص٣٢٩، )تاريخ ناشر، بى بى(اقتدارات * 
   ٨٨ _ ٤، ص ٣االسرار، ن ک به آثار قلم اعلى، ج  جواهر* 

ّمؤسسۀ مطبوعات بهائى هند، : دهلى نو(درياى دانش * 
ّمؤسسۀ ملى :  ص، تجديد طبع در طهران١٨١، )تاريخ بى ّ

  . ص١٧٨.  ب١٣٣مطبوعات امرى، 
ّآزردگان، از روى نسخۀ خط جناب زين مطبعۀ :  ط(کتاب بديع * 

ّالمقربين بتاريخ ربيع االول    . ص٤١٢، )١٢٨٦ّ
 ٢٤+٤٣٢، ) ب١٢٠م،  م م: ط (کتاب مبين، آثار قلم اعلى * 
  .ص
 ١٨٧، ) سانتيمتر١١  X ٨تاريخ، قطع  بى )هند(اقدس  کتاب* 
  .ص
 ١٩٩، ) ه ق١٣٥٢اهلل زکى الکردى،  فرج: قاهره(کتاب ايقان * 
  . ص
 ٣٢ _ ١٧کلمات مکنونه، ن ک به مجموعۀ الواح مبارکه، ص * 
  . ٣٩٨ _ ٣٧٣و 

ّلوح مبارک خطاب به شيخ محمد تقى اصفهانى معروف به * 
لوح "و نيز " لوح شيخ"معروف به ) (لوح ابن ذئب(نجفى 



: ، تجديد طبع در طهران) م١٩٢٠سعادت، : قاهره" ) (آقانجفى
) آلمان(ر النگنهاين  ص و تجديد طبع د١٣٥ ب، ١١٩م،  م م

  . ص١١٧ ب، ١٣٨لجنۀ نشر آثار امرى، 
.  ص٤١٢، ) م١٩٢٠سعادت، : قاهره(مجموعۀ الواح مبارکه * 
دکتر داودى از اين مجموعه غالبًا به عنوان مجموعۀ چاپ مصر (

  ). است ياد نموده
  .١٣٧ _ ٩٢، ص ٣هفت وادى، ن ک به آثار قلم اعلى، ج * 

  ولى آثار حضرت نقطۀ ا_ ب 
  . ص١٦ + ٣٢٨، )تاريخ ناشر، بى بى(بيان فارسى * 
  . ص١٩٧، ) ب١٢٦م م، : ط (مجموعۀ مناجات * 
  آثار حضرت عبدالبهاء _ ج 
اهلل  فرج: قاهره(خطابات حضرت عبدالبهاء فى اروپا و امريکا * 

  . ص٢٨٨، ١، ج ) م١٩٢١زکى الکردى، 
  . ص٢٣١).  م١٩٠٨بريل، :  ليدن(مفاوضات عبدالبهاء * 
، ١، ج ) م١٩١٠ّکردستان العلميه، : قاهره (مکاتيب عبدالبهاء * 

 ٥٧٦).  م١٩٢١ ( ٣ج .  ص٣٣٦، ) ه ق١٣٣٠_٢ج . ص٤٨٨
  . ص

  امراهلل ّ آثار حضرت ولى_ د 
.  ص٩٣، ) ب١١١ّلجنۀ ملى نشر آثار امرى، : ط (دور بهائى * 

  . ص١١٧ م، ١٩٨٨، )آلمان(تجديد طبع در النگنهاين 
  هاى بيت العدل اعظم ّدستخط_ ه 
 ٥٥٢، ١ج ).  ب١٣٠م م م، : ط( العدل اعظم بيت ّدستخطهاى* 
  . ص
  آثار نويسندگان بهائى _  و 



، )ب١٢١م م م، : ط( تسعه ّخاورى، عبدالحميد، ايام اشراق* 
  . ص٥٨٠
، )ب ١٣٠م،  م م : ط( ملکوت پيام عبدالحميد، خاورى، اشراق* 
  . ص٤٩٥

، ) ب١٣١م م م، : ط ( رحيق مختوم اشراق خاورى عبدالحميد* 
  . ص٦٦ + ٧٠٧. ٢ج 
 _ ١٢٧م م م، : ط (عبدالحميد اشراق خاورى، قاموس ايقان * 

  .  ص٨١ + ١٢٦ + ١٨٩٦ ج، ٤، ) ب١٢٨
 _ ١٢٨م م م ، : ط (عبدالحميد اشراق خاورى، مائدۀ آسمانى * 

، ٣، ج ) ص١١٠ (٢، ج ) ص٨٢ (١ج .  ج ٩).  ب١٢٩
، ) ص٨٦ (٦، ج ) ص٢٩٤ (٥، ج ) ص٣٧٢ (٤، ج )ص٨٠(

  ).  ص١٦٧ (٩، ج ) ص١٩٣ ( ٨، ج ) ص٢٥٥ (٧ج 
، ) ب١٢٠م م م ، : ط (عبدالحميد اشراق خاورى، محاضرات * 

.  م١٩٨٧، )آلمان( تجديد طبع در النگنهاين ١٢ + ٥٨٥، ١ج 
  .  ص٧٧ + ٢١ + ١١٢٨ّ در يک مجلد، ٢ و ١ج 
ّحمدى آل محمد، احمد، التبيان و البره*   ١٢٣م م م، : ط (ان ّ
  . ص٣٤٦، ١، ترجمه عبدالحميد اشراق خاورى، ج )ب
ج )  ب١٢١م م م ، : ط( سليمانى، عزيزاهلل، مصابيح هدايت * 
  .  ص٥٧٢ ۀ ٢
ج )  ب١٢٢م م م ، : ط(خلق  و فاضل مازندرانى، اسداهلل، امر* 
١.  
 ١٤٢ _ ١٤١، )آلمان(تجديد طبع در النگنهاين .  ص ٣٣٥ + ٨

  . ّجلد در دو مجلدب، چهار 



 ٥٠٦، ) ب١٢٣م ،  م م :ط ( درخشان ّفيضى، محمدعلى، لئالى* 
  .ص
ّنعيم سدهى، محمد، احسن التقويم يا گلزار نعيم *  : دهلى نو(ّ

  . ص٣١٩، ) ب١١٧ّمؤسسۀ مطبوعات بهائى، 
 ١٣٢م م م، : ط (مجموعۀ مباحث در دومين مجمع تحقيق * 
  .٣٧١ الى ٢١٢، از صفحۀ )٢ج ) (ب
  آثار غير بهائى  _ ٢

: ب (اوليرى، دليسى، انتقال علوم يونانى به عالم اسالمى * 
  . ص٣٣٦، ترجمۀ احمد آرام، ) شاهنشاهى٢٥٣٥جاويدان، 

 ه ١٣٣٤علمى : ط (رازى، ابوالفتوح، تفسير ابوالفتوح رازى * 
  .  ص٥٢٣جاپ دوم، ) ق

بة المکت(ّالراغب االصفهانى، معجم مفردات الفاظ القرآن * 
  .  ص٧٢٨تحقيق نديم مرعشلى، ) ١٩٧٢ّالمرتضويه، 

 ٣٣٣) ق ه ١٢٧٢سنگى،: تبريز( القصيده کاظم، شرح ّرشتى، سيد* 
  . ص
ّالزمخشرى، ابى القاسم جاراهلل محمود بن عمر، الکشاف عن *  ّ

ّحقائق التنزيل و عيون االقاويل فى وجوه التأويل  : بيروت (ّ
  . ص٦٥٩، ١ج ) ١٩٦٧دارالمعرفه 

ّجادى، سيد جعفر، فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبيرات س*  ّ
  . ص٥٥٩، ) ه ش١٣٥٠طهورى، : ط (عرفانى 

ّالدين على بن محمد بن ابراهيم البغدادى، تفسير  الخازن، عالء*  ّ ّ
ّالخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل  المکتبة : قاهره(ّ

  .  ص٥٢٨، ١، ج )١٩٦١ّالتجارية الکبرى، 



ّمحمد بن محمد، معارج القدس فى مدارج  حامد ابى الى،الغز*  ّ
، الطبعة )١٩٧٨ٓداراالفاق الجديده، : بيروت(ّالنفس  معرفة 
  .  ص٢٠٤ّالثالثه، 

ّالفاخورى، حنا و الجر، خليل، تاريخ فلسفه در جهان اسالمى * 
 ٨١٤ّترجمۀ عبدالمحمد آيتى، ).  شاهنشاهى٢٥٣٥زمان، :  ط(

  . ص
ّفخرالدين محم*  د رازى، مفاتيح الغيب مشهور به تفسير کبير ّ

  . ص٧٤٣، ٢، ج )١٢٩٤على بک، :  اسالمبول(
: ط (ّالدين حسين کاشفى، مواهب عليه يا تفسير حسينى  کمال* 

ّنگارى سيد  ّ، تصحيح و مقدمه و حاشيه) ه ش١٣١٧اقبال، 
  . ج٤ّمحمد رضا جاللى نائينى، 

دارالمرتضى، : دمشه(ّمحسن فيض کاشانى، تفسير الصافى * 
  .  ص٤٨٦، ١ج ). تاريخ بى
: ط (ّمصلح، جواد، فلسفۀ عالى يا حکمت صدر المتألهين * 

  . ص٣٧٦ّ در يک مجلد، ٢ و ١ج ). ١٢٥٣دانشگاه طهران، 
  .مصلح، جواد، مبدأ آفرينش از ديدگاه فالسفۀ اسالم* 
ّمالصدرا، عرشيه *  ، تصحيح و ) ه ش ١٣٤١. شهريار: اصفهان(ّ

  . ص٢٨٨ غالمحسين آهنى، ترجمۀ
 ٧٧٨، ) ه ش١٣٥٧ طهورى، :ط( بهائيان باقر، ّمحمد ّسيد نجفى،* 
  .ص
ّالنسفى، ابى البرکات عبداهلل بن احمد، مدارک التنزيل و * 

دو جلد در يک ). تاريخ سعادت، بى: قاهره (ّحقائق التأويل 
  .  ص٣٤٦، ٢ ص، ج ٢٣٢ ، ١ّمجلد، ج 
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