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زاده از فضالى نوشتۀ جناب اديب طاهر" روح انسانى"به" مطالعۀ معارف بهائى "رسالۀ يازدهم 

طاهر محّمداليه فرزند برومند حاج مشارٌ . استشدهنظر جامعۀ بهائى تخصيص دادهمحّقق و صاحب

انگيز جانبازيها و و موّرخ وقايع حزن" تاريخ شهداى يزد"مالميرى از خادمان غيور امر الهى، مؤلّف 

جعفر نيريزى از جناب آقا سيّدسامان است که از نظر خانوادگى نسبت بهفداکاريهاى احبّاى آن

شخصًا در ايّام جوانى در ايران و له معّظمٌ . الّسيف نيريز ميرسانداصحاب برگزيدۀ جناب وحيد و بقيّة

در دوران بلوغ و کمال در ميدان هجرت در انگلستان و ايرلند و سپس در سراسر اروپا بعنوان مشاور 

امتياز خدمت در معهد جهانى امر بهائى مفتخر خدمت امر بوده و سپس نيز بهاى قائم بهقاّره

  .اندشده

 The"ئى، شامل مجموعۀ نفيسى در چهار جلد بنام له در مباحث امر بهاحاصل تحقيقات معّظمً 

Revelation of Baha'u'llah"استزبان انگليسى تأليف شدهاست که به .  

است و بعضى از فضالء و در بارۀ روح انسانى در آثار شارع و مبيّن امر بهائى حقايق فراوان نهفته

هاى نفيسى از خود بيادگار مجموعهبندى آن اقدام نموده، آورى و طبقهجمعمحّققين نيز به

را رساله قرار گرفته و ابتدا آننظر مؤلّف فاضل و دانشمند اينموردکه ولى مطلبىاند گذاشته

 Association for Baha'i"انجمن مطالعات بهائى"جلسات بزرگ ساليانه يکى ازبصورت گفتارى در

Studies را فصلى از يکى از مؤلّفات خود ه و سپس آندر لندن، کانادا القاء فرمود١٩٨٦در سال

است که آن درر و جواهر اند تحقيق و تلفيقى جديد از حقايق مندرج در آثار مبارکهقرار داده

اى بديع از عقايد و اند و مجموعهسابقه برشتۀ نظم و ارتباط کشيدهمطالب را بنحوى بديع و بى

تنها اصول و مبانى افکار بهائى در بارۀ روح را ه و نهتعاليم امر بهائى در خصوص روح تأليف فرمود



مدّون ساخته بلکه نتايج عملى و حاصل و هدف از نکات نظرى و کلّى را تا آنجا که در حيات 

  . اندروزانۀ انسان سهم و اثرى دارد بنا بر اساس تعاليم بهائى روشن ساخته

ارزش،  متن انگليسى آن نيز ضميمه اين اثر پرلزوم استفادۀ عموم، عالوه بر ترجمۀ فارسىنظر به

  .  مند گردندگرديد تا همۀ ياران راستان بتوانند از آن بهره

  

  مؤّسسۀ معارف بهائى         



      روح انسانى

  

شود که ارتباط بين عهد و ميثاق الهى و روح انسانى تحت تأثير يک اصل اساسى اداره مى

را ضمن يکى از آيات کلمات مبارکۀ مکنونه با بيانات عاليات زير ظاهر و حضرت بهاءا آن

  : اندآشکار فرموده

  )١". (َاحببنى الحبّک ان لم تحبّنى لن احبّک ابدًا فاعرف يا عبد"

شود که بين خدا و انسان روابط عشق و محبّت وجود بارک فوق اين حقيقت روشن مىاز بيان م

کسب موهبت محبّت الهى موّفق شود بايد قدم اّول را در اين دارد ولى انسان براى اينکه بتواند به

  . راه بردارد بعبارت ديگر شخص بايد با گشودن دريچۀ قلب خود در اين سبيل پيشقدم گردد

توان ماهيّت آن را با ادوات همين سبب نمىاست معنوى و وجود جسمانى ندارد و بهروح حقيقتى

عبارت ديگر جوهر و حقيقت آن از حيطۀ علمى يا وسائل ماّدى ديگر کشف ويا درک نمود به

  .درک و فهم انسان خارج است

که در سلک * قزوينى مالّهادىا در يکى از الواح مبارکۀ نازلۀ در بغداد خطاب بهحضرت بهاء

 منسلک بود ولى بعدًا به
ّ
تجلّى عّز "و" لطيفۀ ربّانيّه"ميرزا يحيى پيوست روح انسانى را حروف حى

  . ماهيّت حقيقى آن پى نتواند بردفرمايند که هيچ نفسى بهمعّرفى و تأکيد مى" صمدانيّه

ربّانيّه وتجلّى عّز صمدانيّه تفّکر نمائى البتّه لطيفۀنايدرنهايه بعقول اوليّه و آخريّهالو اگر الى ما" ... 

  )٢" . (از عرفان او کماهو حّقه خود را عاجز و قاصر مشاهده نمائى

  

___________________________________  

جلد دوم صفحات The Revelation of Bahá'u'llahکتاببراى کسب اّطالع در بارۀ اين لوح مبارک به* 

  . مراجعه شود١٤٥و ١٤٤



برد کشف حقيقت روح ميّسر نيست ولى چه براى انسان تا وقتى که در اين عالم فانى بسر مىگر

روح اعتقاد به. تواند آثار آن و تجلّيات صفات ناشيۀ از آن را در نفس خود احساس کندشخص مى

رسد انبياى الهى بوده اند که ما مىّدسۀ الهيّه بهو اّطالع بر وجود و خصائص آن از طريق بيانات مق

اند ولکن در ادوار سابقه عالم انسانى عالم بشريّت عنايت فرمودهبدوًا بصيرت حقائق روحانيّه را به

حضرت مسيح با عبارات زير . بوداستعداد درک عوالم روحانى و الهى را بطور کامل کسب نکرده

  : استاين حقيقت را تأييد نموده

شما بگويم لکن االٓن طاقت تحّمل آن را نداريد و ليکن چون او بسيار چيزهاى ديگر نيز دارم به"

  )٣. (کردخواهدراستى هدايتجميعرا بهآيد شمايعنى روح راستى

ذکر وجود روح اکتفا نموده و از توضيح حقائق و اسرار همين سبب انبياى قبل در بيانات خود بهبه

  .فرموده اندآن خوددارى 

پيامبر اسالم حضرت محّمد که آخرين مظهر ظهور در کور نبّوت بود و ظهورش از تمام ظهورات 

  . استنزول آيۀ کوتاهى دربارۀ روح در قرآن کريم اکتفا نمودهما نزديکتر است،  بهگذشته به

  )٤" (الّروح قل الّروح من امر ربّى و ما اوتيتم من العلم اّال قليالً ويسألونک عن"

در اين دور بديع حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء کيفيّت روح را با توضيحات بسيارى روشن 

عنوان وجود روح شهادت داده و آن را بهفرموده اند اين هياکل مقّدسه در بسيارى از الواح مبارکه به

کرده و مقام ياد" آيت کبرى"اند، از آن بعنوان يک حقيقت روحانى ناشناختنى توصيف نموده

در آثار مقّدسۀ امرا بيانات زيادى نيز دربارۀ صفات و خصائص . اندبلند آن را تصديق فرموده

قدرى وسيع دايرۀ اين آثار مبارکه به. روح انسانى و بقا و ترّقى آن در عوالم بعد نازل گرديده است

الحقيقه يکى از فى. تأليف نمودتوان با گردآورى آنها مجموعۀ بزرگى در اين موضوع است که مى

اند تبيينات و  در زمينۀ علم اديان به عالم انسانى ارزانى داشتهاعطايائى که حضرت بهاء

اند ولى اين توضيحاتى است که بنا به استعداد مردم اين زمان دربارۀ روح انسانى نازل فرموده



روح انسانى است و بهيچ وجه ماهيّت توضيحات و تبيينات هم تنها دربارۀ خصائص و مشّخصات

  .کندآنرا توجيه نمى

شود کلمات از از آن جا که روح انسانى حقيقتى است معنوى و بالّطبع از عوالم روحانى ناشى مى

توصيف جوهر ذاتى آن قاصر و قواى عقالنى و ديگر حواّس جسمانى بشرى از درک حقيقت 

نام را در لوحى که خطاب به يکى از مؤمنين بها اين نکتهاصلى آن عاجزاست حضرت بهاء

  : فرمايندعبدالّرزاق صادر گشته تأييد مى

که از حقيقت نفس سؤال نموديد انّها آية الهيّة و جوهرة ملکوتيّة الّتى عجز کّل ذى علم عن اين"

ا و سّر تاّن النفس على ما هى عليه آية من آيا. . . عرفان حقيقتها و کّل ذى عرفان  عن معرفتها

دهد از عوالم الهى در او مستور است آنچه که من اسرارا اوست آيت کبرى و مخبرى که خبر مى

  )٥. . . " (عالم حال استعداد ذکر آن را نداشته و ندارد

تواند به سهم زيادى سبب تنوير افکار نفوس شود از ا مىبا وجود اين مطالعۀ آثار حضرت بهاء

شود که روح انسان از تجلّيات عوالم روحانى است و در همان ح مبارکه معلوم مىتمّعن در الوا

اينکه روح قبل از لحظۀ انعقاد نطفه با جسم انسان همراه و مرتبط مى گردد از اين رو اعتقاد به

 حضرت شوقى. انعقاد نطفه وجود داشته با تعاليم بهائى مطابقت ندارد
ّ
امر ديانت بهائى ربّانى ولى

  : فرمايدکهمى

  ) ٦." (آيدنفس يا روح انسانى همزمان با انعقاد نطفۀ جسمانى به وجود مى"

مفهوم توان بهروح انسانى را که مقّدس و متعالى از ورود و خروج و يا صعود و نزول است نمى

  .جسمانى در درون بدن تصّور نمود و يا آن را با اشياء ماّدى مرتبط ساخت

  : فرمايندوح عبدالّرزاق چنين مىا در لحضرت بهاء



اوست آيتى که از دخول و خروج چنين مقامات نفس در الواح شتّى ذکر شده اين مقامات و هم"

و آخر است و اّولبراى اوکه ازعالمىدهد برشهادت مىقاعدسائرومقّدس است و اوست ساکن طائر

  )٧". (آخر استعالمى که مقّدس از اّول وچنين برهم

تعلّق روح به جسم همانند ارتباط نور با آئينه است نورى که در آئينه مشهود است از خود آئينه 

شود به همين سبب وقتى آئينه مى نيست بلکه انعکاس نورى است که از منبع ديگر ناشى مى

  .ماندچنان باقى و برقرار مىشکند نور هم

انى با خصوصيّات يگانه و مخصوص شود يک موجود انسزمانى که روح با جسم همراه مى

حضرت . آيد اين موجوديّت که بدايتش لحظۀ انعقاد نطفه است نهايت نداردوجود مىبه

  :فرمايندعبدالبهاء مى

  )٨" (االبد باقى و برقرار استروح انسانى را بدايت است ولى نهايت نه الى"

تصّور و . دهدالهى تا ابد ادامه مىترّقيات خود در عوالمروح حقيقتى جاودانى و ابدى است و به

حيات جاودانى در حقيقت عاليترين وسيله براى توسعۀ بصيرت نوع انسان است انديشه اعتقاد به

انگيزد و وى در بارۀ فناناپذيرى و ابّديت روح در قلب هر نفس مؤمنى احساس مسّرت عميق برمى

نى که از طرف خداوند قدير عنايت شده وادار را به اداى شکرانه در برابر اين وديعۀ حيات جاودا

يکى از جهات ديگر اين موهبت الهيّه افتخارى است که خدا به پدر و مادر عنايت نموده . کندمى

و آنان را وسيله قرار داده است براى بوجود آوردن اطفال که ارواحشان مقّدر است تا ابد در عوالم 

  .تواند هر پدر و مادرى را غرق در شعف و سرور نمايدتوّجه به اين حقيقت مى. الهى ترّقى کند

جهت درک و فهم حقائق روحانى انسان ناگزير است آثار مقّدسۀ الهيّه را تالوت و در اطراف 

منبع ديگرى نيز که انسان مى تواند از آن در اين زمينه درس گيرد . معانى مودوعۀ در آنها تفّکر کند

اين مشروط بر آنست که شخص بتواند کشفيّات خويش را با تحقيق در قوانين طبيعت است و 

توأم ساختن مطالعۀ الواح مبارکه و قوانين طبيعت و . حقائق مکنونۀ در آثار مقّدسه تطبيق دهد



تواند انسان را در کشف هر مسئلۀ روحانى از جمله روح انسانى تا حّدى تطبيق آن دو با همديگر مى

است که چون آثار مقّدسۀ الهيّه منابع مستقّل مقام تذّکر اين نکته الزمدر اين . مدد و يارى نمايد

بالّذات براى درک حقائق روحانيّه هستند، بررسى قوانين طبيعت بايد با آنها تطبيق داده شود در 

تواند گمراه کننده غير اين صورت يعنى تکيه بر آن قوانين به تنهائى در مطالعۀ حيات روحانى مى

  .باشد

تر حقائق درک عميقاسائى اين حقيقت که خلقت الهى حقيقت واحدى است انسان را بهشن

دهد که عوالم روحانى و جسمانى از هم جدا نبوده و بلکه هر دو کند و نشان مىدينى موّفق مى

است با اصولى که قواعدى که بر عالم طبيعت حاکم. شمار مى روندجزئى از قلمرو عالم وجود به

مثًال . باشداست مشابه مىروحانى در اديان الهى و در عالم انسانى معمول و متداولدر عوالم 

کند و اصولى که شود که بين قوانينى که بر حيات و رشد و نمّو درخت حکومت مىمالحظه مى

هاى درخت ريشه. محّرک حيات انسان است از نظر ماّدى و معنوى مشابهت فراوان مشهود است

که کند و با وجود اينبرد و از مواّد معدنى موجود در آن تغذيه مىر خاک فرو مىخود را عميقًا د

رغم اين على. نسبت به خاک در رتبۀ باالتر قرار دارد براى حفظ حيات خود به آن وابسته است

هايش را علّت عدم عالقه به خاک شاخهکند گوئى بهوابستگى درخت در جهت مخالف رشد مى

امور روحانى ميل گذرد و روحش بهانسان هم وقتى از تعلّقات ماّدى مى. گستراندىسوى آسمان مبه

  .گرددطور مشابهى از عالم ماّدى منقطع مىکند بهمى

شود و با استفاده از اشّعۀ آفتاب که گرانبهاترين سوى آسمان از زمين دورتر مىدرخت با رشد به

ماند، شود سبز و خّرم مىکه از آن ناشى مىشيئ در عالم ماّدى است و در اثر جذب قوائى

رشد درخت يک عمل غير ارادى است ولى . اورد ٓبار مىدهد و اثمار شيرين بههاى زيبا مىشکوفه

خاک رشدش را به سبب عالقه و وابستگى بهفرض دانۀ نباتى اختيار از خود داشت و بهاگر به



صورت ساخت شک نيست که بهاک پنهان مىهايش را در خنمود و شاخهسوى زمين داللت مى

  .رفتآمد و در اثر محروميّت از نور آفتاب فاسد شده و از بين مىدرخت در نمى

کند، همين اصل در زندگى انسان نيز صادق و معتبر است انسان در اين عالم خاکى زيست مى

وسائل ماّدى نياز بهبراى تأمين معاش خود ناگزير از کار و کوشش است و براى حفظ حيات خويش 

از سوى ديگر خداوند طبق عهدى که با انسان نموده انقطاع از عاليق دنياى ماّدى و اقبال . دارد

عوالم روحانى را براى روح وى مقّدر داشته است ولى در اين مورد بر خالف درخت که از خود به

تصميم و ميل ر انسان بهحال اگ. اختيارى نداشت انسان در اعمال خود مختار گذاشته شده است

عاليق دنياى ماّدى و ظواهر فريبندۀ آن دل خود تقديرات عهد و ميثاق الهى را ناديده گيرد و به

بر . شودتدريج اسير ماديّات گشته و روحش از نيروى ايمان محروم و دچار فقر روحانى مىبندد بهبه

الهى اقبال کند و همۀ توّجه خود را مظهر ظهورعوالم روحانى روى آورد و بهعکس اگر شخص به

شود و بر مقصد جليلى امور دنياى فانى معطوف نسازد روحش از انوار شمس حقيقت نورانى مىبه

دهد مثال فوق دربارۀ مشابهت درخت و انسان نشان مى. گرددجهت آن خلق شده فائز مىکه به

م ارتباط دارند بنابراين ممکن است با که عوالم روحانى و جسمانى خداوند با اصول مشابهى با ه

همين نحو احکام و تعاليم به. بررسى قوانين ماّدى به کشف بعضى از اصول روحانى موفّق شد

ترى از عالم وجود تلّقى هائى از قوانين طبيعت منتها در سطح عالىتوان جلوهاصلى دين را مى

ه اصول عالم مادون وقتى در عالم مافوق است کجا موجود است اينتنها تفاوتى که در اين. نمود

. گرددتر موجود نبود واجد مىشود بعضى مشّخصات جديد اضافى را که در دنياى پستظاهر مى

در مثال فوق عامل جديد اضافى اينست که انسان در تعيين سرنوشت خود از نيروى اراده و اختيار 

رشد مى کند از اين اراده و اختيار محروم طور غير ارادى که درخت که بهمند است در حالىبهره

  . باشدمى



شوند که هر يک از موجودات عالم ا در يکى از الواح مقّدسه اين نکته را متذّکر مىحضرت بهاء

براى تشخيص اين عوالم مشابه انسان مى تواند به . ماّدى قرينه و همانندى در عوالم الهى دارند

ا مثًال مطالعۀ الواح حضرت بهاء. ها کسب هدايت کندجعه و از آنآثار و بيانات انبياى الهى مرا

الهى در عالم ماّدى شمس کند که قرينۀ مظهرو حضرت عبدالبهاء ما را به اين حقيقت متيّقن مى

ظاهرى است همچنان که خورشيد سرچشمۀ نور و انرژى و موجد حيات در عالم خاک است مظهر 

الم انسانى چنين نقشى را بر عهده دارد و در حقيقت دّقت در بعضى از الهى نيز در ارتباط با ع

درک و شناسائى بعضى از آثار و صفات شموس خصوصيّات شمس ظاهرى ما را تا حدودى به

  . کندمعنوى يعنى مظاهر الهى رهبرى مى

که از طورىآيد که قرينۀ روح در عالم جسمانى چيست؟ بهحال ممکن است اين سؤال پيش

شود همانند روح در عالم ماّدى جنين است که در رحم مادر رشد مطالعۀ آثار مبارکه مستفاد مى

خصايص و کيفيّات روح پى برد و توان تا حدودى بهاين با تعّمق در بارۀ جنين مىکند بنابرمى

يات دانيم که جنين حمثًال مى. آورى را که بين اين دو موجود است کشف نمودمشابهات شگفت

کند در ابتدا جنين از داشتن اعضاء و جوارح محروم است ولى خود را از سلول واحدى آغاز مى

همين آيد بهصورت انسان کامل درسلول اوليّه استعداد آن را دارد که تکثير يابد و سر انجام به

داراى "گوهر آسمانى"مانند قياس روح انسانى در ابتداى تکوين فاقد هرگونه تجربه است و به

تدريج اين خصايص و قواى نهانى است و استعداد آن را دارد که در طول مّدت حيات به

که در داخل خداوند چنين مقّدر نموده که جنين هنگامى. خصايص نهفته را تقويت و ظاهر نمايد

همين ترتيب روح انسانوجود بياورد بهها و اعضاى الزم را بهرحم محفوظ است رشد کند و اندام

در حقيقت . اى که با جسم همراه است سجاياى روحانى را در خود بنيان گزاردمقّدر است در دوره

کسب کماالت و تواند بهدر اين برهه از زندگى يعنى در رحم اين عالم ماّدى است که روح مى



بّت و تواند مخزن علم و حکمت و محاگر روح انسان اين راه را برگزيند مىنائل شود وخصايل الهى

  . ساير صفات رحمانى گردد

ها و اعضاى بدن در دوران جنينى و تعالى روح انسان در اين جهان ترابى با اصول رشد اندام

رشد . شوند ولى در عين اين تشابه يک تفاوت اساسى بين آن دو موجود استواحدى رهبرى مى

که روح انسان در ر حالىطور غير ارادى و تحت سلطۀ قوانين طبيعى صورت مى گيرد دجنين به

اين در حقيقت يک بعد اضافى است که روح . اکتساب کماالت روحانى مخيّر و آزاد است

  .باشدآن موهوب ولى عالم طبيعت از آن محروم مىانسانى به

از مؤمنين معروف قزوين نازل شده * افتخار حاجى محّمد خليلا در لوحى که بهحضرت بهاء

  : فرمايندچنين مى

سئلت عن الفطرة فاعلم بان کّل النّاس قد خلقوا على فطرة ا المهيمن القيّوم و قّدر و اّما ما". . .  

لکّل نفس مقادير االمر على ما رقم فى الواح عّز محفوظ و لکّن يظهر کّل ذلک بارادات انفسکم 

  )٩. . . " (کما انتم فى اعمالکم تشهدون

  

است که جنين در رحم مادر فقط ايّام يکى ديگر از موارد تشابه در حيات جنين و روح اين

برد رحم در حقيقت سراى ابدى براى جنين نبوده بلکه منزلگاه موقّت محسوب معدودى بسر مى

دوران زندگانى . شود بهمين ترتيب اين دنياى خاکى نيز سراى جاودانى براى روح انسان نيستمى

. عالم فانى محدود است و هر انسانى بطور اجتناب ناپذيرى روزى بايد آن را ترک کنددر اين 

  شودمىمحسوبمقصد نهائى جنين ترک عالم رحم و تولّد در اين جهان که براى او دنياى بعد 

_________________________________________  
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    .مراجعه نمايند٢٦١



سرنوشت نهائى آن نيز اين است که از اين عالم بگذرد و به عوالم هدف روح انسان و. باشدمى

در رحم مادر است که طفل بايديکى ديگر از وجوه تشابه روح با جنين اين.روحانى الهى بپيوندد

اگر نوزاد انسان بدون لوازم و اسباب متولّد . هاى الزم را به دست آوردرشد کند و اعضاء و اندام

. شود بعدًا نخواهد توانست آن ها را در اين عالم فراهم نمايد و عليل و عقب افتاده خواهد ماند

که ود تقويت کند چهخبهمين نحو روح انسان بايد در اين جهان صفات روحانى را کسب و در

اکتساب اين صفات مانند علم و حکمت و عشق و محبّت و خضوع و خشوع و ساير کماالت الهى 

فايده و شود که بعضى از اعضاء در عالم رحم بىمالحظه مى. تنها در اين جهان خاکى ميّسر است

ولّد در اين جهان نور ديدن اشياء نيستند ولى بعد از تها در آن محيط قادر بهاست مثًال چشماثر

ها در عالم رحم و دو يعنى پديد آمدن چشماتّحاد اين. دهدها قدرت بينائى مىآفتاب بهمان چشم

کند بهمين انسان عطا مىترين حّس را که بينائى است بهتابش نور آفتاب در اين جهان ارزنده

ى که در عالم روحانى بعد قياس توأم شدن فضائلى که روح در اين عالم کسب نموده با کيفيّات

  .است سبب ترقّيات روح در عالم بعد خواهد شدموجود و بر ما در اين عالم فانى مجهول

رسد اين برد روح و جسم با هم مرتبطند ولى وقتى مرگ فرا مىسرمىمادام که انسان در اين عالم به

اصل خود ردد و روح نيز بهگمبدأ اصلى خود که خاک است برمىپذيرد و جسم بهارتباط پايان مى

کند ولى حين جنين حيات خود را با يک ياخته آغاز مى. کنددر عوالم روحانى الهى مراجعت مى

چنين است روح انسان اين عالم قدم مى گذارد در مورد روح همصورت انسان کاملى بهتولّد به

و قدرتى ندارد ولى اگر در طريق شود اثروقتى در ابتداء از عوالم روحانى ناشى و با جسد همراه مى

صواب سير کند و در زندگانى عالم خاکى حيات روحانى داشته و سجاياى روحانى کسب کرده 

روح انسان در اين . گرددموطن اصلى خود باز مىباشد هنگام صعود در کمال قدرت و جالل به

ت و هويّت خود را حفظ مرحلۀ روحانى که نمايانگر آيات ربّانى و حائز صفات الهى است شخصيّ 



ا در عالم باال با انبياى الهى و برگزيدگان حّق محشور و مأنوس فرمودۀ حضرت بهاءکند و بهمى

  .گرددمى

ا در لوح عبدالّرزاق مقام ارواحى را که در اين عالم ماّدى در سبيل الهى سالک حضرت بهاء

  :ستاينداند پس از مفارقت از بدن چنين مىبوده

اى ظاهر که شبه آن ممکن نه و ارواح لطيفۀ طيّبۀ بعد از خروج از بدن بقدرت و قّوت و غلبه". . . 

  )١٠. . . " (مقّدسه بکمال قدرت و انبساط بوده و خواهند بود

وقتى که روح . شودجا تضاّد شديدى بين آغاز و انجام اين رشد روحانى روح ديده مىدر اين

شود از تمام قوا محروم است ولى در حين مفارقت از بدن و م همراه مىهنگام تکوين نطفه با جس

بنا بر اين موقعيّت . باشدمواصلت با عوالم روحانى الهى حائز صفات و سجاياى رحمانى بسيار مى

کسب کماالت روحانى در اين عالم است، همچنانکه حالت و و مرتبت روح در عالم بعد بسته به

  .باشددر اين جهان منوط به رشد مناسب وى در رحم مادر مىسالمت نوزاد تازه وارد

بريم که عالم خلقت الهى امرى اين نکته مىبا تعّمق در آثار مبارکه و تحقيق در عالم طبيعت پى به

اين حقيقت در بارۀ جهان ماّدى . يتناهى استمحدود نبوده بلکه از جميع جهات نامحدود و ال

حّد و شمار است هر دو صدق نتها است و در بارۀ عوالم الهى که بىانيز که از حيث ابعاد بى

اند که روح ا و حضرت عبدالبهاء در بسيارى از الواح مّقدسه تصريح فرمودهحضرت بهاء. کندمى

تحّد و ال تحصى و از حيث وسعت نامحدود و بى انتها است دائمًا انسان در عوالم روحانى که ال

فرمايند که عوالم روحانى الهى ا در يکى از الواح مىحضرت بهاء. دهدمه مىترّقى خود ادابه

هر عالمى از براى هر نفسى مرتبۀ خاّصى از جانب کّل طائف حول اين عالم ترابى است و لکن در

  ) ١١. (استخداوند مقّدر و مقّرر گرديده

ن عالم ملکوت است که در تمام يکى از اسرار جالب خلقت موقعيّت و محّل دنياى بعد يعنى هما

اين ا و مالحظۀ قوانين طبيعت بهمطالعۀ آثار مقّدسۀ حضرت بهاء. کتب مقّدسه مذکور گرديده



تر حيات در حول صور است که اشکال عالىدهد يکى از قوانين طبيعت اينسؤال پاسخ مى

شود که تمام لم ماّدى مشاهده مىدر عا. اندتر حيات دور مى زنند و به آنها محتاج و وابستهپست

باشد اخذ ترين شکل حيات مىموجودات زنده همۀ مايحتاج خود را از عالم جماد که پست

خاک گرچه در مقايسۀ با ساير صور حيات از همه پائين تر است سبب ايجاد اشکال . کنندمى

. زندانسان بر آن دور مىشود و به منزلۀ محورى است که عالم نبات، حيوان و تر حيات مىعالى

ا بر محور اين جهان يعنى عالم بهمين ترتيب عوالم الهى به شهادت آثار مبارکۀ حضرت بهاء

در طبيعت . زند بدين معنى که عالم بعد از اين عالم جدا نيست بلکه شامل آن استانسان دور مى

اين دنيا است و تنها يک مرز کند در حقيقت درشود که وقتى طفل در رحم مادر رشد مىديده مى

پوستۀ . وجود جوجه در درون تخم هم چنين است. کندکوچکى عالم رحم را از اين عالم جدا مى

کند ولى در نازکى که بر دور تخم کشيده شده قبل از باز شدن آن مانند يک حّد فاصل عمل مى

وقتى طفل در رحم مادر قرار .دو از ابتداء در اين عالم قرار داشته استحقيقت تخم و جوجه هر

وى دارد هرگز قادر به تصّور اين نکته نيست که دنيائى که قرار است بدان وارد شود تا اين حّد به

  .نزديک مى باشد

برد قادر سر مىکه در اين جهان فانى بهانسان تا زمانى. اين اصل در عوالم روحانى نيز صادق است

باشد و از گيرد نمىعالم انسان و تمام محتويات آن را در بر مىدرک عوامل محيطۀ عالم بعد کهبه

تنها پس از مفارقت از جسد است که روح . تصّور عظمت و شکوه عوالم الهى نيز قاصر است

چه صورت اندازه نزديک بوده و بهچهبرد و دريابد که عالم روحانى بعد تااين حقايق پىتواند بهمى

در چنان وقتى روح انسان حقيقت بيان مبارک حضرت . استا گرفتهرا فراين عالم جسمانى 

) ١٢." (فرق اين عالم با آن عالم مثل فرق عالم جنين و اين عالم است: "فرمايندبهاءا را که مى

  .درک خواهد نمود



جنين در داخل رحم توانائى کشف حقارت و محدوديّت آشيانۀ موقّت خود و وسعت و خداوند به

انسان نيز قدرت آن نداده که در دوران حيات در اين به. استاين جهان را عنايت نکردهزيبائى 

اگر خداوند اين . اى شرايط و موقعيّت عوالم روحانى الهى را درک کندقدر ذّرهجهان حتّى به

انسان داده بود اصل بقا و پايدارى و نيز مقصد از زندگانى در اين جهان فانى دچار قدرت را به

فرمايند که اگر مقامى که براى مؤمن حضرت بهاءا در يکى از الواح مقّدسه مى. گرديدتالل مىاخ

قدر سر سوزنى آشکار شود همۀ نفوس از فرط اشتياق هالک حقيقى در عالم بعد مقّدر شده به

ا حضور مبارک حضرت بهاءذبيح که در بغداد بهاى ملّقب بهداستان سيّد اسمعيل زّواره. شوند

اى از عوالم غيب جمال اقدس ابهى رجاى ذبيح را اجابت و لمحه. استمشّرف شد مثال خوبى

ذبيح در اثر اين مشاهده نتوانست زندگى در اين جهان فانى را . الهى را بر وى آشکار فرمودند

  . *حياتش خاتمه دادتحّمل کند و با دست خويش به

. شوند که بر دنياى ماّدى محيط استلمى وارد مىکنند در عانفوسى که اين جهان را ترک مى

طبق آثار مقّدسۀ حضرت بهاءا نفوذى که اين ارواح خالصۀ نورانيّه از ملکوت ابهى در عالم 

مالحظۀ عالم طبيعت و مطالعۀ . باشدکنند سبب اصلى ترقيّات عالم بشر مىانسان اعمال مى

شود که انسان حقيقت مراقب و نگران آنند سبب مىارتباط بين جنين و کسانى که در اين عالم 

مند و مواظب سالمت بسيارند نفوسى که از نزديک و صميم قلب عالقه. اين امر را بهتر درک کند

وى عشق پروراند، بهدر رتبۀ اّول مادر است که طفل را در بدن خود مى. طفل تولّد نشده هستند

بعد پدر و افراد . خاطر سالمت و صيانت او فدا کندورزد و حتّى حاضر است جان خود را بهمى

وجود اين کودک تا با. مستقيم در حفظ صّحت طفل سهيمندطور مستقيم يا غيرديگر هستند که به

  است کامالً سويش متوّجههمه محبّت و مراقبت که بهزمانى که در مرحلۀ جنين است از اين

_________________________________________  

  . ١٠٣تا ١٠١اّول صفحات جلدThe Revelation of Bahá'u'lláhکتاب * 



اند مسؤوليّت رفاه و روحانى آراستهکماالتبهمين قياس نفوس و ارواحى که به. باشداّطالع مىبى

حضرت بهاءا در بسيارى از آثار . رشد و تکامل روحانى انسان را در اين جهان بر عهده دارند

اند اعلى که گروه انبيا و اصفياى الهىتأييدات مالٔ ات عالم انسان را در اين جهان بهخود ترقيّ 

اند که وقتى مؤمنين در اين دور بديع فداکارى و چنين اشاره فرمودهآن حضرت هم. اندنسبت داده

ى دهند اين خدمات سبب سرور و حبور مالٔ اعلالعاده در سبيل الهى از خود نشان مىقهرمانى فوق

  .* گرددمى

حضرت بهاءا در لوح عبدالّرزاق تأثير ارواح مجّردۀ مقّدسه را بر عالم انسان چنين توجيه 

  : فرمايندمى

حّق منسوب است شود اگر بهکجا راجع مىکه سؤال نموديد روح بعد از خراب بدن بهو اين"

و اقالم از ذکرش عاجز است هر شود که جميع السنمقامى راجع مىا بهرفيق اعلى راجع لعمربه

نمايند نفسى که در امرا ثابت و راسخ است بعد از صعود جميع عوالم از او کسب فيض مى

در . امر سلطان حقيقى و مّربى حقيقىاست مايۀ ظهور عالم و صنايع او و اشياء ظاهره در او بهاو

ده مايۀ عالمند تفّکر و کن من مايه و ارواح مجرّ خمير مالحظه نمائيد که محتاج است به

  ) ١٣." (الّشاکرين

حضرت عبدالبهاء . نفوذ اين ارواح مقّدسه بر عالم انسان فقط در جهت خير و صالح آدميان است

بر اين احتمال دخالت ارواح است بناخداوند روح پليدى را هرگز نيافريدهاند کهتصريح فرموده

کس در ميان نيست زيرا روح هنگام اين دنيا براى هيچشريره از عالم باال در حيات انسان در

  از وجودچون عالم باالوآن عالم انتقال دهدخود بهتواند صفات بد را بانمىعالم ديگرصعود به
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مراجعه ٩فصل ٣جلد The Revelation of Bahá'u'lláhداستان جناب بديع در کتاب بطور مثال به* 

  .شود



  . اين جهان وجود نداردآن عالم بهاست، امکان سرايت شّر ازمبّرىها پاک وبدى

روح هم در حين صعود سجاياى الهى و خصايص روحانى را که در اين جهان کسب نموده با خود 

زيرا بدى اصوًال عالم بعد منتقل کند تواند صفات بد را با خود بهبرد ولى نمىعالم ديگر مىبه

شدن بيشتر اين براى روشن. شودبدى تعبير مىوجود ذاتى ندارد و تنها فقدان خوبى است که به

خودى خود وجود ندارد بلکه فقدان تاريکى به. رسدنظر مىچند مثال مفيد بهنکته توّجه به

داراى فقر است که تواند بگويدشخص فقير نمى. روشنائى است فقر هم عبارت از عدم غنا است

گيرى فقر وجود ندارد فقر اندازهمقياسى براى. چيزى که وى دارد در حقيقت ثروت بسيار قليل است

يک شخص بد را . گيرى شودعنوان فقدان غنا معّرفى و با موازين ثروت اندازهتواند بهتنها مى

مود چنين شخصى از نظر محّسنات اخالقى بهرۀ اندکى دارد توجيه نازکهعنوان کسىتوان بهمى

عوالم روحانى الهى همراه تواند با خود بهرا مىهاخوبىازروحانى فقير است و فقط مقدار کمى

  .برد

ميزان ترقّى روح در عوالم الهى بسته به آنست که انسان تا چه حّد خود را به زيور صفات حسنه و 

که انسان انب خداوند همين استمقصد عمده از بعث رسل از ج. سجاياى پسنديده آراسته است

را در اتّخاذ طريق صواب در اين جهان هدايت و او را به کسب کماالت روحانى و صفات آسمانى 

شود در ميدانيم که اين صفات عاليه که بمنزلۀ اعضاء و جوارح روحانى محسوب مى. تشويق نمايد

است که روح از تعاليم الهى وسيله اىاطاعت . باشدعالم بعد براى ادامۀ ترقيّات روح ضرورى مى

حالت خسران و فقر روحانى کند در غير اين صورت روح بهرا با سجاياى روحانى موهوب مى

  . گرددعوالم الهى باز مىبه

  : اين بيان ناطقا در يکى از الواح مقّدسه بهحضرت بهاء



حّق ه و سجد له در اين صورت بها موجده و اقبل اليه و تمّسک بانّها اّول شيئ حکى عن "

نفسى که اليوم  خاضع است و . . . او راجعهوى منسوب و بهآن به غيراو راجع و منمنسوب و به

  )١٤" (...المقامات مقاماتهاکلّ وبه او متمّسک کّل االسماء اسمائها

ات در مراتب مختلف جماد، آيد که همچنانکه در اين جهان موجودمىاز مطالعۀ آثار الهيّه چنين بر

نبات، حيوان و انسان قرار دارند و حتّى در يک مرتبه درجات متعّدده وجود دارد در عوالم الهى 

نيز روح به ترّقى خود در مراتب مختلف ادامه مى دهد و اين درجات به ميزان کماالتى که روح در 

گيرد با تقّرب آن به در آن قرار مىاين جهان کسب نموده بستگى دارد و موقعيّت روح و رتبه اى که

البتّه .* ساحت الهى و با سجايائى که مى تواند با خود در حين ارتقاء همراه برد تعيين مى شود

عامل ديگرى هم در تعيين مقام روح در عالم بعد دخيل است و آن فضل و عنايت الهى است که 

تواند در عوالم عاليه سير و آن روح مىبرکت حيطۀ درک انسان است و بهآثار شمول آن خارج از 

  . ترقّى نمايد

ارواح ا ارواح نفوسى که در درجات عليا قرار دارند محيط برشهادت آثار مقّدسۀ حضرت بهاءبه

طبقات ادنى از درک حقايق و قواى سطوح اعلى مراتب سفلى هستند در حاليکه ارواح متعلّق به

بندى ارواح انسانى و تفاوت مراتب آن ها در عوالم مشابه در حقيقت درجه . باشندمحروم مى

در عالم . اندطبقات مختلفۀ عالم وجود است که بقدرت خداوندى در اين جهان خلق شده

. تر قاصرندتر از مشاهدۀ کيفيّت طبقات عالىجسمانى نيز مالحظه مى شود که موجودات پست

کنند و از ک  باهم دارند، از يک هوا استنشاق مىمثًال طبقات سه گانۀ وجود همه ارتباط نزدي

  نمايند با وجود اين نبات از درک عالم حيوان و حيوان از فهم عالمانوار يک شمس استفاضه مى

_________________________________________  

نقل٤٠١جلد دوم صفحۀ The Revelation of Bahá'u'lláhيک نمونه از اين عنايت در کتاب *

  . استشده



است و بالعکس بر اساس همان اصل عالم حيوان بر عالم نبات اشراف دارد و انسان انسان عاجز

  .هم بر تمامى عالم طبيعت حاکم است

بخش اين بيانات الهاماند بهنازل فرموده* المقّربيناعزاز جناب زينحضرت بهاءا در لوحى که به

  :ناطقند

الع بّْعَضها على َبْعٍض َبعد ُصعودها َفٱْعَلْم ِان َاْهَل ٱْلَبهاء ٱلذيَن " ْلَت ِمَن ٱَالْرواح َو ِاط

َو اّما ما َس

َک ُيعاِشروَن َو ُيؤاِنسوَن َو ُيجاِلسوَن و يطيروَن و

فينة ٱْلَحْمرآء اول وا َعلى ٱلسيقصدوَن و يصعدوَن ٱْسَتَقر

ِلعون َو ُهُم ٱلنّاِظرون َو ُهُم ٱلعاِرفون َکذلَک ُقضى ٱَالْمُر ِمْن واِحَدٌة َاال َانُهم َکَانُهم َنْفٌس  ُهُم ٱْلُمط

هم مأنوس و َلُدن عليٌم حکيٌم  اهل بهاء که در سفينۀ الهيّه ساکنند کّل از احوال يکديگر مّطلع و با

فوسى که در يک درجه واقفند مصاحب و معاشر اين مقام منوط بايقان و اعمال نفوس است ن

اند مّطلعند از کميّات و کيفيّات و درائج و مقامات يکديگر و نفوسى که در تحت اين نفوس واقع

مراتب و مقامات نفوس عاليه از خود اّطالع نيابند ِلُکّل َنِصيٌب ِعْند ربَّک طوبَى کما هو حّقه بر

َه ِاَلى ا و ٱْسَتقاَم فى حُ  حيم و اّما ِلَنْفٍس َتَوجٱْلَملِک ٱْلمْقَتِدِر ٱْلَغفوِر ٱلر ِه الى َاْن طاَر روحُه ِالى اب

ارواح ُکّفار َلَعْمِرى ِحيَن ٱِالْحِتضار َيْعِرُفوَن ما فاَت َعْنُهْم َو َيُنوُحوَن َو َيَتَضّرُعوَن َو َکذِلَک َبْعد ُخُروج 

اضح است که کّل بعد از موت مّطلع بافعال و اعمال خود َاْرواحُهْم ِمْن َاْبداِنِهْم اين بسى معلوم و و

فرحى دست دهد که ذکر آن ممکن حينحّق را در آنآفتاب افق اقتدار که اهلخواهند شد قسم به

نيکونهمتصّورآنو همچنين اصحاب ضالل را خوف و اضطراب و وحشتى رو نمايد که فوقنه

مالک اديان گرفت و ى ايمان را از يد عنايت و الطافلطيف باقرحيقکهنفسىحالاست

  )١٥. . . " (آشاميد 
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جلد اول The Revelation of Bahá'u'lláhالمقّربين به کتاب مختصر حيات جناب زينبراى مطالعۀ شرح* 

  . مراجعه شود٢٦و ٢٥صفحۀ 



مقتضاى يک بهواح انسانى در عالم بعد در مراتب مختلف ساکن و هراّطالع بر اين حقيقت که ار

. باشدتواند اثر محسوسى در حيات شخص داشتهقابليّت در مرتبۀ خود ترقّى خواهند نمود مى

خدا بياورد و روح تواند با درک اين حقيقت روش زندگى خود را اصالح کند، رو بهانسان مى

  . صائل حسنه زينت بخشدخويش را با اعمال خالصانه و خ

حضرت عبدالبهاء ضمن صحبت در سر ميز ناهار در عّکا توضيحات بيشترى دراين زمينه بيان 

ميهمانان خويش ايراد حضرت خطاب بهکلمات ذيل ازجمله بياناتى است که آن. اندفرموده

  :                                نمودند

اگر چنانچه نهايت ممکن . استت انسانى غير متناهىاست کماالچون فيض الهى غير متناهى"

يافت ولى رسيد و امکان درجۀ وجوب مىدرجۀ استغناء از حّق مىبود حقيقتى از حقايق اشياء به

است که تجاوز از آن مرتبه نتواند يعنى آنکه در رتبۀ عبوديّت اىهر کائنى از کائنات از براى او رتبه

رسد و همچنين در رتبۀ ربوبيّت نمىحصيل کماالت غير متناهيه نمايد بهاست هر چه ترّقى کند و ت

کائنات جماد آنچه ترّقى کند در عالم جمادى قّوۀ ناميه نيابد و همچنين اين گل هر قدر ترقّى 

نمايد در عالم نباتى قّوۀ حّساسه در او ظهور نکند مثًال اين معدن نقره سمع و بصر نيابد نهايتش 

ه در رتبۀ خويش ترّقى کند و معدن کاملى گردد اّما قوۀ ناميه پيدا نکند و قّوۀ حّساسه است کاين

نجويد و جان نيابد بلکه در رتبۀ خويش ترّقى کند مثًال پطرس مسيح نشود نهايتش اين است که در 

  )١٦. " (ترّقى است موجوده قابلرتبۀ عبوديّت بکماالت غير متناهيه رسد لهذا هر حقيقت

ترقيّات خود در عوالم الهى در مرتبۀ شود که روح انسان بهاز بيانات مبارکۀ فوق چنين مستفاد مى

يکى . استفيض و عنايت خداوندىدهد و اين ترقيّات روحانى بسته بهمخصوص خود ادامه مى

اءا و حضرت به. ديگر از عوامل مؤثّر در تعالى روح اقامۀ دعا و مناجات در حّق متصاعدين است

همچنين در آثار مبارکه . اندهاى متعّددى در اين زمينه نازل فرمودهحضرت عبدالبهاء مناجات

گيرد در ياد درگذشتگان انجام مىفقرا و محتاجين که بهمصّرح است که اعمال خيريّه و کمک به



هاء در صعود اين نکات است که اهل ببا توّجه به. تعالى روحانى آنها در عالم بعد مؤثّر است

  . کنندترتيب جلسات يادبود جهت دعا و مناجات مبادرت مىعزيزان خود به

تذکار اين نکته جالب است که مؤمنين اّوليّه در شرق در ايّام حيات حضرت بهاءا و حضرت 

آوردند زيرا اقدامخاطر نمىرا بهگرفتند و حتّى آن عبدالبهاء سالگرد تولّد خود را هرگز جشن نمى

دانستند و اين طرز فکر خواهى مىاى براى ابراز حّس خودچنين امرى را نشانۀ تفاخر و وسيلهبه

دانستند و اگر کسى قدرى طبيعى و واقعى بود که بسيارى از آنان روز تولّد خود را دقيقًا نمىبه

و چون در * احترامى مى نمودند خواست سالروز تولّد آنان را تجليل کند احساس اهانت و بىمى

آن ايّام صدور گواهى تولّد هم معمول نبود والدين روز تولّد فرزندانشان را در پشت کتابى ثبت 

کردند همچنانکه بسيارى از غربيان کتاب مقّدس را که در خانواده داشتند بدين منظور مورد مى

دانستند و اوار تجليل مىقدماى امر تنها سالگرد تولّد انبياء و اصفيا را سز. دادنداستفاده قرار مى

پا اين جهت بجاى برگزارى سالگرد تولّد جلسات ساليانۀ يادبود بياد عزيزان درگذشتۀ خود بربه

در اين احتفاالت . نمودندتذّکر دعوت مىساختند و دوستان را براى شرکت در آن جلساتمى

وى را در ظّل امرا کردند، خدمات جهت اعتالء روح شخص متوفّى دعا مىيادبود حاضرين 

بود تالوت افتخارش صادر شدهستودند و اگر الواحى بهگفتند، خصائص و سجاياى او را مىمىباز

اين . نمودندالمنفعه تقديم مىهاى خيريّه و عامّ صندوقکردند و ضمنًا از طرف او وجوهى بهمى

در امر بهائى اجبارى نيست هنوز رسم يعنى تشکيل جلسات تذّکر ساليانه بياد متصاعدين که البتّه

است ترتيب اين جلسات در مسؤوليّت بديهى. هاى بهائى معمول استدر بسيارى از خانواده

مناسبت سالگرد درگذشت عزيزانشان انجام مؤّسسات امرى نيست بلکه توّسط افراد بهائى به

  .گيردمى
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  .تشويق کندتحذير يابرگزارى سالروز تولّد راوجودنداردکهنّصىدر آثاربهائى* 



هاى زير از بيانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء که در عّکا در سر ميز ناهار خطاب به ميهمانان قسمت

  : استاند انتخاب شدهخود ايراد فرموده

سّن رشد رسند پدر و همچنين پدر و مادر نهايت تعب و مشّقت بجهت اوالد کشند و اکثر چون به"

جهان ديگر شتابند نادرًا واقع که پدر و مادر در مقابل مشّقات و زحمات خويش در دنيا مادر به

مکافات از اوالد بينند پس بايد اوالد در مقابل مشّقات و زحمات پدر و مادر خيرات و مبرّات 

نى پدر بايد بجهت او انفاق بر مثًال شما در مقابل محبّت و مهربا. نمايند و طلب عفو و غفران کنند

فقرا نمائيد و در کمال تضّرع وابتهال طلب عفو و غفران کنيد و رحمت کبرى خواهيد حتّى 

اند ممکن است که تغيير نمايند يعنى مظهر غفران شوند و اين که در گناه و عدم ايمان مردهکسانى

ت و عدل اعطاء باستحقاق عدل زيرا فضل اعطاء بدون استحقاق اساست نه بهفضل الهىبه

طور در عالم ديگر هم که اى داريم که در حّق اين نفوس دعا نمائيم، همينچنانچه ما در اينجا قّوه

آيا جميع خلق آن عالم مخلوق خدا نيستند پس . عالم ملکوت باشد همين قّوه را دارا خواهيم بود

تضّرع اقتباس انوار نمايند در توانند بهمىجا توانند ترّقى کنند همچنانکه در ايندر آن عالم هم مى

پس چون نفوس در اين . تضّرع و رجا اقتباس انوار کنندتوانند طلب غفران نمايند، بهجا هم مىآن

نمايند بهمچنين بعد از فوت نيز عالم بواسطۀ تضّرع و ابتهال يا دعاى مقّدسين تحصيل ترقّى مى

الخصوص چون مظهر شفاعت مظاهر مقّدسه ّقى کنند علىتوانند تربواسطۀ دعا و رجاى خود مى

  )١٧." (گردند 

اين صفات عاليه مانند . شودکسب کماالت معنوى موّفق مىروح در طول دوران حيات انسان به

شود و علم و معرفت، تواضع و حکمت، مهربانى و محبّت و سجاياى ديگر بتدريج کسب مى

رشد جسمى موجودات شباهت بهرشد روحانى انسان بى. رسدبلوغ خود مىمرور زمان بهانسان به

بينيم که حيات واقعى آن با کشت دانه در زمين آغاز مثال درخت برگرديم مىاگر به. زنده نيست

گردد و اين ساقه و شاخه و برگ تبديل مىزند و بهکند، جوانه مىدانه بتدريج رشد مى. شودمى



توان گفت که مرحلۀ ميوه مى. شودميوه و ثمر مزيّن مىا درخت بهکند ترشد همچنان ادامه پيدا مى

شود زيرا در اين موقع در حقيقت مقصد غائى و کمال نهائى در زندگى يک درخت محسوب مى

تواند بارورشود تنهائى نمىولى درخت خود به. يابداست که مقصد اصلى از خلقت آن تحّقق مى

افشانى گردهشدن بهن مثال عامل جنس مؤنّث است و براى باروردرخت در اي. بار آوردو ميوه به

آورند از همين قاعده پيروى وجود مىهم که نوزاد بهساير موجودات زنده. جنس مذّکر نياز دارد

  .اقتران با متّمم خود دارندکنند و براى بارور شدن احتياج بهمى

شود و روح ابتدا در حين تکوين نطفه با جسد همراه مى. اين کيفيّت در بارۀ روح نيز صادق است

رسد که روح بايد ميوه و ثمر خود را بمنّصۀ کند بعد زمانى مىبتدريج کماالت الهى را کسب مى

را تحّقق توان گفت که هدف از موجوديّت خود اين مرحله نرسيده نمىظهور رساند و تا وقتى که به

حکم قانون فوق يعنى ائتالف دو قّوه شود که روح بهاين هدف هنگامى متحّقق مى. استبخشيده

حال اگر روح در اين مرحله عالم مادى را بعنوان . و در نقش مؤنّث با عنصر مذّکرى اقتران نمايد

بوده و در شود از ميراث روحانى محرومشريک خود برگزيند، طفلى که از اين اتّحاد حاصل مى

بسيارند کسانى در اين جهان که عاشق مظاهر ماّدى . پرستى غرق خواهد شداعماق درياى ماّده

ورزى با جهان شوند روح اينگونه نفوس اگرچه در اصل ماهيّت روحانى دارد در اثر عشقعالم مى

آورد که ماّدهىوجود مگردد و طفلى بهآمال دنيوى آلوده مىشود و بهماّدى دچار فقر روحانى مى

است و بهيچوجه شايستۀ مقام بلند روحانى انسان نيست ولى خداوند از طريق عهد و ميثاق پرستى 

حضرت بهاءا در . استمأمور ساختهوىتوّجه بهشناسائى مظهر ظهور الهى وخود انسان را به

  :                                قنداين بيان مبارک ناطبهکندمىرا توجيهخلقت ازمقصد کهمناجاتى

  )١٨..." (َاْشَهُد يا الهى ِبَانَک َخَلْقَتِنى ِلِعْرفاِنَک َو ِعباَدِتَک "

ه به که مظهر ظهور الهى در اين دور بديعانسان با توج اند، با تسليم شدن آستان حضرت بهاءا

شود و شايستگى کسب عّد بارورى مىارادۀ او و با شيفتگى در عتبۀ مقّدس وى روحش مستبه



بخش ظهور حضرت در نتيجۀ اقتران روح انسان با نفثات حيات. کندمواهب ظهورش را پيدا مى

مقصد در اين مرحله روح انسان به. استآيد که روح ايمانىبهاءا نوزاد شريف و اصيلى بوجود مى

  .شودئل و فائز مىخاطر آن خلق شده نانهائى و سرنوشت متعالى خود که به

کند و اين در هريک از ادوار دينى مظهر ظهور الهى موهبت ايمان را به مؤمنين خود عنايت مى

در اين دور بديع . استياد کرده" تولّد ثانوى"همان چيزى است که حضرت روح از آن به عنوان 

مر مبارکش مطمئن شود و از حقانيّت اوقتى قلب انسان به شعلۀ محبّت جمال قدم افروخته مى

شود حال پس از اين که با روح ايمان گردد، حالت ايمان بمانند جنين در روحش مکّون مىمى

مائدۀ آسمانى در . رسيده نياز به تغذيۀ روحانى خواهد داشتنورانى شد براى تأمين رشد ايمانى نو

 نازل و صادر ااين عصر جديد عبارت از کلمات الهى است که از قلم و لسان حضرت بهاء

حضرت است و با با استمرار در تالوت اين کلمات هر صبح و شام همچنان که تعليم آن. استشده

کم رشد مى کند، مؤمن در ايمان خود ثابت و کم" روح ايمان"اطاعت صرفه از اوامر مقّدّ◌س وى 

ر شخص از اين نياز بر عکس اگ. يابدشود و در زندگى از اطمينان و سرور بهرۀ کامل مىراسخ مى

حضرت بهاءا در بسيارى از . رودشود و بالمّره از دست مىروحانى غفلت کند ايمانش سست مى

الواح مقّدسه شأن و مرتبت ارواحى را که به روح ايمان موهوب بوده اند ستوده و تأييد 

  : اندکهفرموده

بره از آن مقام بر اهل ارض ظاهر شود از براى مقبل مقامى مقّدر شده که اگر به اقّل از سّم ا"... 

  )١٩... " (جميع از شوق هالک شوند

  :فرماينداند مىو نيز در بيان مقام ارواحى که به عرفان حقيقى حضرتشان فائز شده

لعمرا . ..نست از فرط سرور بعضى هالک شونداگر اليوم مقامات نفوس موقنه ذکر شود بيم آ"

ى لمن فاز ويل نمايد باو کنوز ارض طوبآيد معادله نمىامر برَنَفسى که از نفسى در اين 

  ) ٢٠("للغافلين



که به افتخار يکى از حضرات افنان صادر شده در بيان ارزش و * حضرت بهاءا در لوح ديگر

فرمايند که خداوند آسمان و زمين و آنچه در مقامى که مؤمنين حقيقى در آستان الهى دارند مى

الواح متعّددى موجوداست که در آنها حضرت . محبّان خود خلق کرده استهااست بخاطرآن

يکى از اين . اندبهاءا پرده از اسرار روح انسانى برداشته و حقايق مربوط به آن را توجيه فرموده

الواح مقّدسه که بيش از همه قابل توّجه است لوح مبارکى است که در عّکا به اعزاز عبدالوّهاب 

منين قوچان در ايالت خراسان نازل شده و قسمتى از آن زينت بخش اين اوراق يکى از مؤ

  :گرددمى

و اّما ما سئلت عن الّروح و بقائه بعد صعوده فاعلم انّه يصعد حين ارتقائه الى ان يحضر بين "

بدوام العالم و ما يظهر فيه و يکون باقيًاحوادث ا فى هيکل ال تغيّره القرون و االعصار و ال يدى

القلم ا و الطافه  اّن ا و صفاته و عنايتا و سلطانه و جبروته و اقتداره و منه تظهر آثارملکوت

المقام و علّوه و سمّوه على ما هو عليه و تدخله يد الفضل الى مقام اليقدر ان يتحّرک على ذکر هذا

االمم انّه البدن مقّدسًا عن شبهاتمن اليعرف بالبيان و اليذکر بما فى  االمکان طوبى لروح خرج

الجنّة العليا و تطوفه طلعات الفردوس االعلى و يعاشر يتحّرک فى هواء ارادة ربّه و يدخل فى

العالمين لو يّطلع احٌد ا رّب انبياءا و اوليائه و يتکلّم معهم و يقّص عليهم ما ورد عليه فى سبيل

الحين شوقًا لذاک المقام االمنع العرش و الثّرى  ليشتعل فىرّب اعلى ما قّدر له فى عوالم

  .االرفع االقدس االبهى

که سؤال از بقاى روح نمودى اين مظلوم بلسان پارسى بشنو يا عبدالوّهاب عليک بهائى اين

  االّ دهد بر بقاى آن و اينکه سؤال از کيفيّت آن نمودى انّه اليوصف و الينبغى ان يذکر شهادت مى

_______________________________________  

است مخصوص آسمان و زمين و آنچه در او: "١٥١اصل بيان مبارک در اقتدارات صفحۀ * 

  ". احبّاى او خلق شده



اند و مقصود آنکه صراط مستقيم حّق آمدهعلى قدٍر معلوم  انبياء و مرسلين محض هدايت خلق به

صعود با کمال تقديس و تنزيه و انقطاع قصد رفيق اعلى نمايند عباد تربيت شوند تا در حين 

ا اشراقات آن ارواح سبب ترّقيات عالم و مقامات امم است ايشانند مايۀ وجود و علّت لعمر

عظمى از براى ظهورات و صنايع عالم   بهم تمطر الّسحاب و تنبت االرض هيچ شيئ از اشياء بى 

و سبب اعظم ارواح مجّرده بوده و خواهد بود و فرق اين عالم با آن سبب و علّت و مبدأ موجود نه 

شود به ا حاضر مىعالم مثل فرق عالم جنين و اين عالم است بارى بعد از صعود بين يدى

هيکلى که اليق بقا و اليق آن عالم است اين بقاء بقا زمانى است نه بقاء ذاتى چه که مسبوق 

حّق جّل جالله طوبى غير مسبوق و آن مخصوص است بهاست به علّت و بقاء ذاتى 

  ) ٢١(."للعارفين

سوى خود جذب کند ولکن موانع بسيارى بين انسان و خالقش خدا دوست دارد روح انسان را به

امور ماّدى، عقالنى و روحانى بروز مى کنند و انسان را از وجود دارد اين موانع بصورت تعلّق به

خدا نزديک شود بايد ابتدا اين موانع خواهد بهاگر انسان مى* دارندمىبازآستان الهى تقّرب به

خطيره را از پيش پاى خود بردارد و براى همين مقصد جليل است که خداوند پيامبران خود را در 

  . استطول قرون و اعصار مبعوث نموده

سه موقف بين انسان و خدايش فرمايند که بيان مى) ٢٢(حضرت بهاءا در يکى از الواح مقّدسه 

سر گذارند کنند که اين مواقف و موانع را پشتحائل مى شود و ياران خويش را  نصيحت مى

مانع ثانى وابستگى . دنيا و زخارف آن استمانع اّول تمّسک به. بتوانند به لقاى الهى فائز گردندتا

  . نام و نشان ظاهرىمکافات اخروى و ثالث تعلّق بهبه

_________________________________________  

مقصد از خداوند در حقيقت مظاهر امر . حقيقت و ذات خداوند امرى غير ممکن استتقّرب به* 

  .او هستند



او بر مصالح امرا پيشى شخصىدهد که منافع ماّدى عقالنى ومىوقتى يک فرد مؤمن اجازه

مقصد اين نيست که . استاشياء اين دنياى فانى تعلّق يافتهتوان گفت که بهالحقيقه مىگيرد فى

است که آنها را در سبيل پيشرفت انسان از مصالح شخصى خود بالمّره چشم پوشد بلکه غرض اين

  . بين او و خدايش حائل شودمقاصد روحانى خود صرف کند و اجازه ندهد که متاع دنيوى 

تعلّق به عالم ماّدى مانع خطيرى است که انسان را از اجراى نقشى که در عهد و ميثاق الهى دارد 

دارد بهمين جهت حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء در بسيارى از آثار مبارکه پيروان باز مى

آستان الهى و اطاعت از تعاليم ه بهتوجّ انقطاع از عاليق دنيوى مأمور و آنان را بهخويش را به

  . اندآسمانى وصيّت فرموده

ام مّطلع شويد البتّه از جميع اى بندگان اگر از بدايع جود و فضلم که در نفس شما وديعه گذارده"

بريد و از دون من خود را معرفت نفس خود که نفس معرفت من است پىجهات منقطع شده به

چشم ظاهر و باطن چون شمس مشرقه و قمقام مکرمتم را در خود بهمستغنى بينيد و طمطام عنايت

مشتهيات ظنون و هوٰى و افکيّات وهم از اسم ابٰهئيّه ظاهر و مشهود بينيد اين مقام امنع اقدس را به

 ضايع مگذاريد مثل شما مثل طيرى است که باجنحۀ منيعه در کمال روح و ريحان در 
ٰ
و عمى

آب و گل ارض ميل ايت اطمينان طيران نمايد و بعد بگمان دانه بههواهاى خوش سبحان با نه

آب و تراب بيااليد و بعد که ارادۀ صعود نمايد خود را عاجز و حرص تمام خود را بهنمايد و به

وقت آب و گل قادر بر طيران نبوده و نخواهد بود در اينمقهور مشاهده نمايد چه که اجنحۀ آلوده به

طين غفلت و اليه خود را ساکن ارض فانيه بيند حال اى عباد پرهاى خود را بهآن طاير سماء ع

هاى قدس عرفان محروم و ممنوع ظنون و تراب غّل و بغضا مياالئيد تا از طيران در آسمان

  )٢٣(.نمانيد

شود که غرض شود و اينطور تصّور مىاغلب مقصد از انقطاع از عالئق دنيوى بخوبى فهميده نمى

است که انقطاع اينکنند که طريق وصول بهبسيارى از نفوس فکر مى. استنکار کامل دنيااز آن ا



گيرد، در سلک کند، در صومعه مسکن گزيند، روش رياضت پيشرا از اجتماع جداانسان خود

  . ها و وظائف شخصى بپوشدآيد و چشم از مسؤوليّتدراويش در

حضرت بهاءا در لوح ثانى . ا مطابقت نداردها با تعاليم حضرت بهاءهيچيک از اين روش

  : فرمايندناپلئون سوم رهبان مسيحى را با بيانات مقدّسۀ زير نصيحت مىبه

الّرهبان ال تعتکفوا فى الکنائس و المعابد ان اخرجوا باذنى ثّم ٱشتغلوا بما تنتفع به قل يا مالٔ "

ن ان ٱعتکفوا فى حصن حبّى هذا حّق انفسکم و انفس العباد کذلک يأمرکم مالک يوم الّدي

االعتکاف لو انتم من العارفين من جاور البيت انّه کالميّت ينبغى لالنسان ان يظهر منه ما ينتفع به 

ٱالکوان و الذى ليس له ثمر ينبغى للنّار کذلک يعظکم ربّکم انّه لهو العزيز الکريم تزّوجوا ليقوم 

  )    ٢٤." (لخيانة ال عّما تظهر به االمانةبعدکم احد مقامکم انّا منعناکم عن ا

هر آن چيزى که بين انسان و خدايش حائل شود و او را از اين جهان فانى ممکن است بهتعلّق به

شود که خالق روشنى معلوم مىاز مطالعۀ آثار بهائى به. خالق خود محروم نمايد اطالق شودتقّرب به

ات مکنونه حضرت بهاءا از جمله در کلم. استجهان را فقّط براى انسان آفريدهعالميان اين

  : فرمايندچنين مى

  ) ٢٥... " (ها و زمين است براى تو مقّرر داشتم مگر قلوب را اى پسر خاک جميع آنچه در آسمان"

است کّل براى انسان خلق از اين بيان مبارک چنين مستفاد ميشود که اين جهان و آنچه در او

از روى عقل و درايت بر اساس . دخواهد که انسان از ثروت عالم استفاده ببرخدا مى. استشده

کار و کسبى مشغول شود و از تمام چيزهاى خوب که به. بردارى کندقوانين طبيعت از منابع آن بهره

گذارد هاى مشروع که زندگى در اختيارش مىتواند بدست آورد مالک شود و از تمام خوشىمى

فانى بر وى غالب شود و بر قلب و ولى انسان نبايد اجازه دهد که اشياء اين جهان . لّذت برد

است که در اين دور بديع حضرت بهاءا کار روزانه را بشرط حقيقت اين. روحش حکومت نمايد

جمال مبارک . اندعالم انسان انجام گيرد در حکم عبادت حّق قرار دادهاينکه به نيّت خدمت به



ساختن نظم بديع جهانى بر روى اين کرۀ اند که براى بهتر شدن دنيا و براىانسان را مأمور فرموده

 نازل . خاکى خدمت و فّعاليّت کند
ٰ
در يکى از الواح مبارکه اين بيانات عاليات از قلم اعلى

  : استگرديده

اّن الّذى لن يمنعه شىء عن ا ال بأس عليه لو يزيّن نفسه بحلل االرض و زينتها و ما خلق فيها "

ات و االرض لعباده الموّحدين کلوا يا قوم ما احّل ا عليکم و ال الّن ا خلق کل ما فى السمو

  ) ٢٦." (تحرموا انفسکم عن بدايع نعماته ثّم اشکروه و کونوا من الّشاکرين

حال از عالئق دنيوى منقطع باشد در حقيقت اگر انسان شخص ممکن است ثروتمند ولى در عين

حضرت . حصول اين کيفيّت موّفق شودواند بهحيات خود را با تعاليم الهى منطبق کند مى ت

هاى اين جهان و مصنوعات زيباى فرمايند که نعمتبيان مى) ٢٧(بهاءا در يکى از الواح مقّدسه 

هاى مقّدره آن کّل مظاهر صنع الهى و مراياى ظهور خداوندى هستند بنا بر اين تملّک اين نعمت

آنها نبندد، خويشتن را اسير آنها بشرطى که شخص دل بهشود اشياء ماّدى نمىسبب تعلّق انسان به

فيها مانند ظّل زائل و ناپايدار اين حقيقت باشد که تمام دنيا و مانسازد و در کّل احيان متذّکر به

 در همين لوح مبارک در بيان مقصد از تعلّق به دنيامى. است
ٰ
فرمايند که يکى از جمال اقدس ابهى

  ". زوالمثال است و مغرضين از طلعت بىمنکرين جمال بى"آن وابستگى به معانى دنيا و تعلّق به

شود که طبيعت حيوانى درک دقيق معنى انقطاع مستلزم بررسى طبيعت انسان است مالحظه مى

دارد که در جستجوى حّس بقاى ذات انسان را برآن مى. کندخودخواهى وادار مىانسان او را به

رود و عالقۀ زيادى وى در پى راحت، ثروت و خوشى مى. الش کندخوراک و پوشاک و مسکن ت

کند در چنين شرايطى تمام شود پيدا مىبخش که با آن روبرو مىجمع کردن هر چيز زيبا و لذتبه

اين عوامل و نيز همۀ استعدادات حّسى، روحى و عقالنى وى را براى پيشبرد مصالح شخصى 

آيد که تمام شود و بصورت محورى در مىندگى خود مىشود، شخص ارباب زبکار گرفته مى

شخص روزى زند حال فرض کنيم ايندارائى ماّدى و نيز استعدادات عقالنيش در حول آن دور مى



کند اين شخص برد و عشق آن در دلش آشيانه مىمىحقيقت آن پىشود، بهبا امر مبارک آشنا مى

عنوان ارباب در مرکز امور افزايد ولى خود هنوز بهى خود مىدارائامر مبارک را مانند اشياء ديگر به

کند و خادم قرار دارد و تمام دارائيش که امرا را نيز شامل است در حول وجودش گردش مى

که است چهبستهتوان گفت که به عاليق دنيوى دلاين شخص مى. مصالح شخصى او است

اش بر احساسات روحانى غالب و نفس اّمارهمصالح شخصى بر مصالح امرى وى تقّدم يافته 

نهد و انتظار دارد اينشخص دين خود را با اشياء ديگر دارائيش در يک تراز مى. استگشته

  .برد از دين خود هم بهمان ترتيب استفاده نمايدمىهمچنانکه از ساير فقرات دارائى خود بهره

عنوان محور که انسان امر مبارک را بهشود انقطاع واقعى از اشياء دنيوى هنگامى حاصل مى

هاى شخصى و ماّدى وى بر محور امرا دور زند در زندگى خود قرار دهد بطورى که تمام خواسته

آنها است استفاده کند بدون اينکه بهتواند از اشياء ماّدى که گرد آوردهچنين حالى انسان مى

اساسى و محّرک اصلى در حيات او است دلبستگى پيدا نمايد و چون امر الهى بعنوان محور

دارد هرگز عملى بر خالف تعاليم الهى از وى سر نخواهد زد و هر قدمى که در زندگى روزانه بر مى

 مىانسان وقتى به. با اوامر الهى منطبق خواهد بود
ٰ
رسد مصالح امرى بر اين مقام بلند اعلى

که بر خدمت امر قيام کند آمادۀ مواجهه با کند و هنگامى هاى شخصى وى تقّدم پيدا مىخواسته

توان گفت که بکمال اينچنين شخصى مى. مشکالت هر اندازه که هم خطير باشد خواهد بود

  .               استانقطاع رسيده

انقطاع از حطام دنيوى معموًال امرى دشوار و مستلزم فداکارى و از خود گذشتگى است ولکن وقتى 

که برايش عزيز و گرانبها است بخاطر امر الهى ميگذرد قواى اسرار آميزى شخص مؤمن از چيزى

امرا، تالش براى صرف وقت در خدمت به. گرددشود که سبب رشد و پيشرفت امرا مىآزاد مى

سرزمين ا، گذشتن از راحت وطن مألوف و رفتن بهقصد استقرار شريعةفتح نقطۀ جديدى به

ا، مساعدت مالى براى پيشرفت مصالح امرى، قبول هاجرت و تبليغ دينقصد مناشناخته به



 ايثار جان در سبيل امر 
ٰ
تضييقات و مشّقات بخاطر ايمان به امر مبارک الهى و حتّى

، تمام اين گذشتاقدسجمال
ٰ
ها بشرط اينکه با صميميّت و حسن نيّت انجام گيرد در ابهى

اين شرط يعنى . بب حصول فتوحات روحانيّه استشّک سمحضر حّق محبوب و مقبول و بى

آن است و بدون خلوص نيّت شرط اصلى و اساسى ثبوت بر عهد و ميثاق الهى و وفادارى نسبت به

حضرت بهاءا با عبارات زير . آن اعمال انسان در آستان حضرت رحمان مقبول و پذيرفته نيست

  : دهنداين حقيقت شهادت مىبه

سماء عّز احديّه صعود نمايد جهد کنيد تا مۀ طيّبه و اعمال طاهرۀ مقّدسه بهاى پسران آدم کل"

که عنقريب اعمال از غبار ريا و کدورت نفس و هوٰى پاک شود و بساحت عّز قبول در آيد چه

صّرافان وجود در پيشگاه حضور معبود جز تقواى خالص نپذيرند و غير عمل پاک قبول ننمايند 

 للمقبليناست آفتاب حکماين
ٰ
  ) ٢٨" (ت و معانى که از افق فم مشيّت ربّانى اشراق فرمود طوبى

و اّما در بارۀ مانع ثانى با زيارت آثار مبارکه معلوم مى شود که مقصد از خلقت انسان عرفان 

بوده ولى بعد " کنز مخفى"طبق يکى از احاديث اسالمى خداوند ابتدا . خداوند رحمان است

حال انسان خدا را . ته شود و بنا بر اين انسان را آفريده است که وى را بشناسداراده کرده که شناخ

در صلوة صغير که حضرت بهاءا براى تالوت روزانۀ احبّاى خود . استيافته و باو اقبال نموده

  : اند و در صفحات پيشين بدان اشاره شد اين عبارات عاليات موجود استنازل فرموده

  ) ٢٩... " (نّک خلقتنى لعرفانک و عبادتک اشهد يا الهى با"

بنا بر اين واضح است که انسان خلق شده که خداى خود را با خلوص قلب خدمت و عبادت کند 

. کسب رضاى وى اميدوار باشد ولى هدف اين نيست که انسان يراى اعمال خود پاداش گيردو به

ًا بخاطر عشق الهى انجام گيرد اعمال انسان از نظر حّق وقتى مقبول و محبوب است که صرف

  :دهنداين حقيقت شهادت مىحضرت بهاءا در کتاب مستطاب اقدس به. علّت ديگرنه

  ) ٣٠..." (ان ٱعملوا حدودى حبًا لجمالى "



تواند کند ديگر نمىمظهر امر الهى اقبال مىدر حقيقت وقتى شخص مؤمن با عشق حقيقى به

وى بقدرى مجذوب مظهر امر . گذاردکنار مىو طبيعًة آنها را بهمنافع شخصى خود را در نظر گيرد 

شود که حاضر است آنچه دارد در راهش فدا کند بدون اينکه اجر و پاداشى براى خود طلب مى

  . نمايد

اميد مکافات در عالم بعد باشد اين خود نوعى ولى اگر اعمال خوبى که انسان انجام مى دهد به

انقطاع واقعى اين است که . شودسّدى ميان وى و خداوند محسوب مىوابستگى و تعلّق است و

  . انسان هرکارى را صرفًا بخاطر خدا انجام دهد بدون اينکه منتظر مکافات اخروى باشد

" ملکوت اسماء"در آثار مبارکۀ حضرت بهاءا اشارات زيادى در بارۀ : و اّما در بارۀ مانع ثالث

ه ذاتش مافوق تمام اسماء و صفات است ولکن در جميع عوالم خود خداوند در کن. وجود دارد

کند بطورى که هر چه روحانى و چه جسمانى تمام اسماء و صفات خود را ظاهر و متجلّى مى

در عالم روحانى تجلّى اين صفات . کائنى از کائنات جلوه اى از اسماء و صفات الهى است

تواند بود ولکن در عالم درک آن قادر نمىهرگز بهبقدرى شديد است که انسان در حيات دنيوى 

  . کندآنها تعلّق خاطر پيدا مىشود و انسان غالبًا بهبشرى اين صفات در عالم اسماء نمايان مى

فرمايند که اسير و بردۀ عالم حضرت بهاءا در بسيارى از الواح مقّدسه پيروان خود را تحذير مى

مفاهيم گسترده اى نهفته " االسماء تنزل من الّسماء" ف اسالمى در گفتۀ معرو. اسماء نگردند

در اين عالم هريک از صفات الهى در قميص نامى مستور و پوشيده است و هر اسمى . است

مثًال سخاوت يکى از صفات الهى است و در افراد . کندخصائص آن صفت معيّن را آشکار مى

شود و آن مغرور مىت بهره دارد غالبًا بهشخصى که از اين صف. شودانسانى هم ظاهر مى

حال اگر ديگران سخاوت وى را تصديق کنند مسرور . دارد ديگران او را سخى بنامنددوست

عالم اسماء اين يک نمونه از تعلّق انسان به. گرددشود ولى اگر آن را ناديده گيرند متأّسف مىمى



ى اين کيفيّت در مورد تمام اسماء و گرچه در اين مثال خصلت سخاوت عنوان شده ول. است

  . شود صادق استصفات الهى که در افراد انسان متجلّى مى

دهد و آنها را براى تقويت خود نسبت مىمعموًال انسان اين صفات را بجاى اينکه از حّق بداند به

مثًال يک شخص عالم از عنوان علم براى معروفيّت خود . گيردنفس خودبين خود بکار مى

کند و شود احساس خشنودى و سر بلندى مىجا مشتهر مىکند و وقتى که نامش در همهستفاده مىا

شود قلبش از مباهات و رضايت يا شخص ديگرى که نامش با تحسين و تمجيد در جائى برده مى

  . اينها نمونه هائى از تعلّق و تمّسک به عالم اسماء است. آيدپرواز در مىبه

دهد و بجاى اينکه او را آورى قرار مىروح انسان را تحت تأثير احساسات زياناجتماع عصر حاضر 

هاى خود مغرور موفّقيّتدهد که بهدارد و ياد مىمىرقابت وابروح خدمت و گذشت تشويق کند به

دهد چگونه حّس خود پرستى خويش را انسان ياد مىاجتماع امروزى از همان اوان کودکى به. شود

  . دست آورد، خود را برتر از ديگران شمارد و بالمآل شخصيّت و موّفقيّت و قدرت بهتقويت کند

بر طبق تعاليم امر روح . آور استظهور حضرت بهاءا مقصدش تغيير و تقليب اين جريان زيان

انقطاع از عالم اسماء موفّق خصائل از خود گذشتگى و خضوع مزيّن شود تا شايد بهانسان بايد به

  . گردد

 اين نوع انقطاع را در رفتار و اعمال خود 
ٰ
حضرت عبدالبهاء مثل اعالى تعاليم جمال اقدس ابهى

آن موالى عزيز در حيات مبارک خويش هرگز در پى اعتالى نام . بمنّصۀ ظهور و بروز رساندند

چوجه يکى از نمونه هاى اين روش آن بود که بهي. نبودند و هيچوقت معروفيّت و اشتهار نخواستند

اند که گرفتن عکس نشانۀ ابراز شخصيّت فرمودهشود و مىمايل نبودند عکسى از ايشان برداشته

. هيچکس ندادندبردارى بهلندن اجازۀ عکساست و براى همين بود که در روزهاى اّول ورود به

آنان با اين امر ولى بعدًا در اثر فشار مخبرين جرايد و رجاى مصّرانۀ احباب صرفًا براى ارضاء خاطر

  . موافقت نمودند



اند عظمت و رفعت مقام حضرت عبدالبهاء عنايت فرمودهاى که حضرت بهاءا بهالقاب مهيمنه

الورٰى هرگز آن القاب را بکار نبردند و پس از دهد ولکن حضرت مولىآن حضرت را نشان مى

 بجاى همۀ آن عناوين منيعه نام عبدالبهاء را براى خود اختيار فرمودند و
ٰ
صعود جمال اقدس ابهى

فى الحقيقه عبوديّت صرفه در آستان . از ياران نيز خواستند که آن حضرت را بهمين نام بخوانند

عبارات زير از جمله بيانات . شدبهاء تنها چيزى بود که در نظر آن حضرت گرانبها شمرده مى

ه اى است که در آنها حضرت عبدالبهاء در کمال محويّت و فنا حقيقت مقام خويش را توجيمبارکه

  : اندفرموده

نام من عبدالبهاء است صفت من عبدالبهاء است حقيقت من عبدالبهاء است نعت من عبدالبهاء "

نوع انسان آئين قديم من جمال قدم اکليل جليل و تاج وّهاج من است و خدمت بهاست رّقيّت به

ى من اين است نه اسمى دارد نه لقبى نه ذکرى خواهد نه نعتى جز عبدالبهاء اين است آرزو... 

  ) ٣١." (اعظم آمال من اين است حيات ابدى من اين است عّزت سرمدى من

هائى که يکى از مشّخصات بارزۀ نظم بديع جنينى حضرت بهاءا اين است که هرگز شخصيّت

مؤّسسات امرا اعّم از محلّى و حضرت بهاءا به. دهدمظهر انانيّت و غرورند را در خود پناه نمى

المللى قدرت حاکمۀ الزم را عطا فرموده اند ولى نفوسى که افتخار عضويّت در اين ى يا بينملّ 

مؤّسسات را دارند هيچگونه حّق حاکميّت ندارند برخالف رجال جامعۀ دنياى امروز که با اعمال 

حضرت بهاءادوند اعضاء تشکيالت بهائى اگر بخواهند بهقدرت در پى شهرت و محبوبيّت مى

آنانکه . توانند جز محويّت و فنا و خضوع و خشوع روش ديگر در پيش گيرندوفادار باشند نمى

شوند در حقيقت نيل به اين خصائل و موازين موّفق نمىبسبب عدم بلوغ يا فقدان ايمان واقعى به

  . ماننداسير عالم اسماء گشته و از مواهب و عنايات الهى در اين عصر رحمانى محروم مى

قطاع از عالم اسماء ممکن است براى يک شخص بهائى بسيار دشوار باشد و تالش براى نيل ان

آن در سراسر ايّام حيات ادامه يابد ولى از سوى ديگر اگر شخص به درک اين حقيقت موفّق به



هاى وى واقعًا از خود او نبوده بلکه مظاهر صفات الهى هستند از تعلّق به شود که فضائل و موّفقيّت

چنين شخصى منشأ . گرددمقام خضوع و خشوع حقيقى فائز مىشود و بهعالم اسماء آزاد مى

ترين مقامى است که خداوند براى انسان مقّدر شود و اين عالىفضايل روحانى در عالم انسانى مى

است که تاآنعهد و ميثاق الهى بسته بهدرجۀ موفّقيّت يک فرد بهائى در خدمت به. استفرموده

  . گانه آزاد و منقطع نمايدچه حّد بتواند خود را از اين تعلّقات سه

بهاءا بعنوان مظهر امر الهى براى عرفان مقام حضرتانسان براى نيل به اين هدف متعالى بايد به

حضرترا با بصيرتى کامل و فکرى بالغ و حالتى اين عصر رحمانى فائز شود و بعد اوامر و احکام آن

امر الهى براى اين عرفان هم با ازدياد معارف امرى و خدمت به. موقع اجرا گذاردبهمتضّرعانه

شود و شود در اين موقع است که قلب انسان آمادۀ کسب معرفت الهى مىانسان ميّسر و حاصل مى

طر در اين زمان است که اطاعت از تعاليم بهائى با اطمينان خا. رسدرتبۀ ايقان مىدر عالم ايمان به

برد و حکمت و فضيلت و لزوميّت آنها را اهميّت اوامر الهى پى مىکه شخص بهچه. گيردانجام مى

است که افکار، تصّورات، آمال، اقوال و اعمال او همه با عهد و در اين مرحله. کنددرک مى

کسب فضائل و شود و باالخره در اين موقع است که روح وى بهميثاق الهى هم آهنگ مى

شود و اين در حقيقت ثمرۀ نهائى تمّسک به عهد و ميثاق الهى است که ياى الهى نائل مىسجا

  .                 نمايدترقّى در عوالم روحانى الهى موفّق مىروح را به
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