
 

 کبری ۀتائی قصیدۀعّز ورقائیه: اهمیّت لوح و موارد تشابهش با  ۀقصید

 از ابن فارض مصری 

 اد صدیقوف

 مقدمه

 تماما   مبارک لوح است زیرا این منحصر به فرد  مورد یکقصیده عّز ورقائیه در میان الواح و آثار جمالقدم در

در ایام  که در دو و یا سه سال اول ظهور منظوم و بزبان عربی است و گویای عواطف روحانی وعرفانی است

ورقائیه از لحاظ  عزّ  تشریف داشتند نازل شده است. قصیدۀدر زمانیکه جمالقدم در کوه های سلیمانیه  و بطون

که بنا بدر خواست اهل عرفان در زمان هجرت به سلیمانیه بر  باین علت: دیگری نیز بی نظیر و مثیل است

کبرای  ۀنوشته شده. اهل فن تائیّ  مشهور است "العاشقین سلطان"که به  ف مصریعار ،سبک تائیّه ابن فارض

در میان آثار منظوم عرفانی بزبان عربی منحصر بفرد و بدون  ،ابن فارض را که نزدیک به هفتصد بیت است

بر سبک  در سلیمانیه از جمالقدم درخواست نوشتن منظومۀ انت است که عارفمثیل دانسته اند و شاید بهمین علّ 

نی در حدود سه کردند که مورد اجابت ُمِحّی انام قرار گرفت. جمالقدم بالبداهه دو هزار بیت یع ابن فارض تائیّه

 ،و از میان این دو هزار بیت ندمطالب عرفانی را برشته نظم در آورد الکبرای ابن فارض ةبرابر قصیده تائیّ 

و همین یکصدو بیست و هفت بیت  اذن نفرمودند. بقیه را از  انتشار و فرمودندیکصد و بیست وهفت بیت انتخاب 

راد سعی کرده اند که است. گرچه بعضی اف عّز ورقائیه مشهور ۀو به نام قصید است که طبع و نشر گردیده

ابن فارض شرح  ۀقیت چندانی نداشته اند. بر تائیّ ابن فارض قصائدی بنظم در آورند ولی موف الکبرای ةمشابه تائیّ 

مفصلی نوشته شده که از جمله "منتهی المدارک فی شرح تائیّة ابن الفارض تالیف شیخ سعدالدین محمد بن های 

شارقُالد راری" بزبان عربی و  رغانی" در دو مجلّداحمد ف   بزبان  شرحی ، "الُدرّ  نظم حقایق کشف فی الّزْهر م 

، که نفس مقدسشان عّز ورقائیه ۀیه بر قصیداست. جمالقدم بنفسه پس از مراجعت از سلیمانهمین فرد  از فارسی

شرح مختصری که از چند صفحه تجاوز نمیکند بزبان فارسی نوشته اند که معانی و  نرا بنظم در آورده بودند،آ

 عزّ  ۀمیکند. قصید تر روشن تا اندازۀعّز ورقائیه را  ۀمضامین تعداد معدودی از ابیات و عبارات و یا لغات قصید

بیت های  :سلیس و شیوا نوشته شده و آنرا میتوان به شش بخش تقسیم کرد که عبارتند از بخش اولورقائیه بسیار 

 - 36الی  10های حوریه الهی که همان روح اعظم الهی است  ؛ بخش دوم: بیت  و توصیف شرح - 9الی  1

الی  37بیت های  :بخش سومجمالقدم نسبت باین حوریه الهی؛ و عشق و وله عواطف روحانی و عرفانی  بیان

 و سختی ها  حوریه الهی به جمالقدم و ذکر شرایط عشق و وله الهی و اینکه در راه عشق مشکالت جواب - 61

در راه عشق  ن حضرتآجواب جمالقدم به حوریه الهی که  - 96الی  62بیت های  :در کار است؛ بخش چهارم

الی  97بیت های  :مشکالت میباشند؛  بخش پنجمل صدمات دیده اند و حاضر به قضای الهی و تحمل الهی تحمّ 

 :جواب حوریه الهی که ایشانرا به صبر و استقامت تشویق میکند و به جمالقدم دلداری میدهد؛ بخش ششم - 124

که سه بیت و وداع و اختتام کالم است و با خطاباتی مانند طوبی للفائزین و طوبی  - 127الی  125بیت های 

 مام میرسد.   خلصین باتللعاشقین و طوبی للم

و  نشدهشخصی که مورد ستایش است مشخص  اهل سلوک،مانند بسیاری از آثار  ،ابن فارض ۀتائیّ  ۀدر قصید

خالق . این محبوب و معشوق گاهی استبزبان رمز گفتگو و تا اندازۀ  نبودهشاید هم بر خود نویسنده مشخص 

تعبیری از  ا  هار. در آثار عرفانی صوفی گرا اکثرو گاهی حضرت رسول اکرم و گاهی ائمه اط متعال است

. در این آثار از الفاظی مانند که افاده حقیقت نمیکنددیده میشود ند به وحدت وجود گرایش حاصل میککه خداوند 

"وحدت"، "وحدت در کثرت" ، "اعیان ثابته"، "تعین اّولیّه" و لغات و عباراتی از این قبیل دیده میشود که 

 ابن فارض در قصیده تائیّهدر این دور معنبر مشعشع است.  خالف تعالیم الهی و توحید ذات احدیت عموما  بر

برسد ذکر میشود. حقیقی شرائط سلوک و راه هائی را که شخص عارف و یا سالک باید طی کند تا به معشوق 

اهل عرفان از احترام و  باین علت قصیده تائیّه هم از لحاظ اثر ادبی و هم از لحاظ محتوای عرفانی در بین

ابیات و عبارات و حتی لغات مشابه بین قصیده  در این مقاله سعی شده بعضیموقعیت خاصی برخوردار است. 

ولی اِشکال کلی در ُمحتوای کالم است که  .عّز ورقائیه و قصیده تائیه ابن فارض را طبقه بندی و مقایسه کرد



ی با آثار عرفانی د. در موردی شاید بتوان ُمحتوای قصیده تائیّه را تا حدّ بهیچ عنوان این دو اثر قابل مقایسه نیستن

گر چه  ؛ثار عرفانی بعضی شعرا که در طریق سلوک نوشته اند مقایسه کردآمنثور جمالقدم مانند هفت وادی و 

ه با مقایسه البته نباید این تصور حاصل شود ک  ف رق میان ماه من و ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.

دریک سطح قرار میگیرند.  و نویسنده آنها ،  هر دو نوشتهمقاله این در این اثر منظوم جمالقدم با اثر یک شاعر

چون در عنوان این مقاله دیگر با آن مقایسه میشود.  اثر جمالقدم است و اثر ،بلکه  منظور اینست که محک اصلی

، دو داستان تاریخی در باره ه اهمیت این لوح منظوم اقدس امنعبرای پی بردن بصحبت از اهمیت این اثر شده، 

درج گردیده  در این خصوص دو شخصیت بارز این امر اعظم نقل گردیده و همچنین یکی از نصوص مبارکه

همچنین برای درک حقائق لوح، اطالع بر شرح نزول که حاکی از موقعیت زمانی و مکانی و  است.

فرد و یا افرادی که مستقیما مرتبط با نزول این لوح بوده اند الزم خواهد بود. خصوصیات تاریخی و اجتماعی 

 باین علت قسمتی از این مقاله به تشریح این مطلب اختصاص داده شده است. 

ن برای آخصوصا که بصورت منظوم است و درک مفاهیم  ،چون قصیده عّز ورقائیه بزبان عربی نازل شده

برای تسهیل این مشکل برای چنین  –سان نباشد آنائی ندارند ممکن است چندان شآافرادی که با زبان عربی 

افرادی، این قصیده منیع اعراب گذاری شده و همچنین مضامین ابیات قصیده بزبان فارسی نیز در این مقاله درج 

 میکند.کمک  درک مفاهیم عنوان شده در لوح تا اندازۀ به ، بفارسی شده. اعراب گذاری و نوشتن مضمون ابیات

مفاهیم عباراتی را که مسبوق به اطالعات ادبی ، تاریخی ، فلسفی ، عرفانی و غیره  این مضامین نمیتوانند ولی

درک مفاهیم اکثر ابیات این قصیده محتاج به تشریح و ذکر  باید خاطر نشان کرد کهمیباشد کامال روشن کند. 

در این مقاله تشریح  این قصیده امکانش نیست که تمام ابیات، محدود استسوابق قبلی است. چون طول این مقاله 

 شده است. سیزده بیت اکتفاءبه تشریح شوند. بنابراین در این مقاله فقط 

چون قصیده عّز ورقائیه بر سبک تائیه ابن فارض نازل شده بنابراین اطالع بر خصوصیات شاعر و قصیده 

بخشی از این مقاله به این مطلب . بنابراین ست الزم بنظر رسیدکه بنام تائیه کبری مشهور ا " اونظم السلوک"

مقاله این دو  این مورد بحث قرار گرفته. در خاتمه "نظم السلوک"اختصاص داده شده است و خصوصیات کلی 

 این مقایسه از لحاظالبته  -نها تشریح گردیده استآاثر منظوم با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته و موارد تشابه 

نیست بلکه بر اساس محتوای کالم و کار برد بعضی مفاهیم اهل  عروضی و قواعد ریزه کاری های نظم و شعر

این مقاله شامل پنج قسمت است. قسمت اول به ذکری از اهمیت قصیده  نها است.آسلوک و لغات مصطلح بین 

ل قصیده ورقائیه است؛ قسمت م شرح تاریخی و اطالعات مربوط به نزوورقائیه اختصاص داده شده؛ قسمت دوّ 

م به شرح بعضی از ابیات قصیده ورقائیه اختصاص داده شده؛ قسمت چهارم شرح مختصری در باره ابن سوّ 

فارض و اشعارش میباشد ؛ و باالخره قسمت پنجم تائیه ورقائیه و تائیه کبرای ابن فارض مورد مقایسه قرار 

 گرفته اند.

 

 ائیه اهمیت قصیده عّز ورققسمت اول:  

هر کدام از الواح مبارکه از مشخصات خاصی برخوردار است. خصوصیات قصیده عّز ورقائیه را میتوان چنین 

 برشمرد:

 طوالنی تر است ا  اشعار دیگر جمالقدم نسبت بهو نسبت  بصورت منظوم و بزبان عربی نازل شده. 

 ص و ارادت خاص داشتند بر سبک تائیه کبرای ابن فارض و بدرخواست افرادی که به جمالقدم اخال

 .نازل شده است

 مطالب لوح رمزی، عارفانه، و بر مذاق اهل سلوک است. 

 این روش در میان اشعار و آثار جمالقدم بدون سابقه است – جمالقدم بر اثر خود تشریح نازل فرمودند. 

 فرماینده می به مقام خود بصورت رمز اشاره  میکنند و از حاسدین اظهار شکو جمالقدم در این قصیده. 

از حضرت ولی امرهللا که  را شاید بتوان از خالل دو واقعۀ تاریخی و یک نصّ  اثر منظوم جمالقدماهیمت این 

 ذیال نقل میگردد بوضوح دریافت.



الزم  در مرحله اولی  :است بادیآد د رضا محمّ مال محمّ عّز ورقائیه بر  ۀثیرات قصیدأداستان اول حکایت ت

مال ، با خصوصیات روحانی او آشنا شویم. د رضا محّمد آبادیمال محمّ د واقعه از زندگی که با شرح چن ،است

و  یکی از قدمای امر ، معروف استد آبادی نیز که بنام های مال رضا و مال رضا محمّ  بادیآد د رضا محمّ محمّ 

در  شد. این روح مجسمومشعلی فروزان در اشاعه امر در یزد و قراء اطرافش میبا منین اولیه دور بیانؤماز 

در علم ودانش و گذشته از همه در شجاعت و استقامت در بالیا در میان اهل ایمان کم نظیر است.  ،فصاحت بیان

الوفا از او بعنوان یکی از  ةد رضا که حضرت عبدالبهاء در تذکرمختصر با مال محمّ برای آشنائی این مقاله 

،ایادی امرهللا یاد میکنند
(1)

درج میگردد. واقعه نخست در باره حکم  قعه از زندگانی او مختصرا  فقط دو وا  

دستگیری و چوب خوردن و فلک او بدستور حاکم یزد است که در کتاب نفحات ظهور حضرت بهاءهللا
(2)

چنین  

  : نقل شده

بفتواى علما او را در یک روز در هفت رهگذر حکومت بچوب بست ابدا  نه فریادى برآورد و نه  »

خواستند چوب بزنند اّول دستمالش را بزمین پهن  رسیدند که فّراشها مى سى کرد بهرگذرى که مىالتما

گذاشت بعد خودش پاهایش را بطرف فلکه  کرد و عبا و عمامه را و جوراب پایش را بروى دستمال مى مى

هایت بغض و هللا مشغول شوید فّراشها هم در ن گفت بسم کرد و دامنش را بروى خود کشیده مى دراز مى

شنیدند در یک محلّى  اى از او نمى زدند بلکه التماس نماید ابدا  گله عداوت آنچه که زور بازویشان بود مى

چنان سخت زده بودند گمان نموده بودند که دیگر مرده بعد نگاه مى کنند که در زیر دامنش دندانهایش را 

 .« کند مسواک مى

منین مانند میرزا ابوالفضائل گلپایگانی و مال علی ؤبار مضا با دیگر کِ د ردوم زمانی است که مال محمّ  واقعه 

د هجری قمری در زندان انبار طهران به فتوای سیّ  1300و غیرهم در سال  ، ایادی امرهللا،اکبر شهمیرزادی

ره مناظ وصادق سنگلجی، کاذب ارض طاء، و فرمان کامران میرزا نایب السلطنه محبوس بود و واقعه استنطاق 

او با شاهزاده فرهاد میرزا معتمدالدوله از مصابیح هدایت نقل میگردد
(3)

   : 

هجری موقعیکه با سائر احباء در حبس نایب السلطنه کامران  1300حکایت دیگر این است که در سنۀ »

ت میرزا افتاده بود غالبا با شاهزاده فرهاد میرزا که یکی از رجال فاضل و مطلع بشمار میامد طرف صحب

بود و بدون پروا با او مذاکره میکرد یک شب که مدتی دو نفری با هم بحث کردند و جناب مال رضا عقال 

ت و برهان نمود در پایان صحبت شاهزاده گفت آخوند باین سهولت که و نقال بر حقیت ظهور اقامه حجّ 

دیث صحیحه و روایات خر در خصوص جابلقا و جابلسا احاآنمیتوان همۀ روایات و اخبار را تکذیب کرد 

نها صرف نظر نمود و سیّد باب را که یکنفر جوان بّزاز آمعتبره دردست داریم چگونه ممکن است از همۀ 

سرکار خودتان اخیرا یک کتاب  ! حضرت واال :شیرازی است قائم موعود حساب کرد. مال رضا گفت

در بعضی روایات مذکور است لیف کرده اید اگر چنین شهری وجود دارد بخصوص چنانکه أجغرافیا ت

صاحب هفتاد هزار یا صد هزار دروازه میباشد بفرمائید شما آنرا جزو کدام اقلیم از اقالیم در جغرافیای 

ن را در کتابتان مرقوم داشته اید ارائه فرمائید تا من همه فرمایشات شما را تصدیق آخودتان نوشته اید اگر 

 :عصبانی شد که پی در پی عصای خود را بزمین میزد و بعد گفت کنم. شاهزاده از شنیدن این جواب چنان

برو آخوند این بهاءاللهی را که اینقدر دلباخته اش شده ئی من میشناسم او بار ها در مجالس عیش با من هم 

در قانون اسالم شهادت فاسق در حق دیگری  ! حضرت واال :پیاله بوده و شرب خمر کرده. مال رضا گفت

سرکار چون خودتان اقرار بفسق خود نمودید در باره خودتان درست است اما شهادتتان در مسموع نیست 

نجا آباره حضرت بهاءهللا از درجۀ اعتبار ساقط است. شاهزاده از شنیدن این حرف دیگرطاقت نیاورده از 

  «.بیرون رفت

 ه با او هم زندان بود، در کتاب ، کد ابادی را میزرا ابوالفاضائل گلپایگانیمال رضا محمّ  قسمتی از مناظرات

.که هم مستند است و هم جالب خود نقل کرده فرائد
(4)

د ابادی که دو واقعه از حیات مال رضا محمّ  نقل بعد از 

بود  روحش پی برد و خود مقدمۀ اوست بخوبی میتوان به عظمت روحانیاز زندگانی  کم ولی شاخص نمونه های

شرح این واقعه از  .عّز ورقایئه بوده است ۀکه زیارت قصید اقدس ابهینحوۀ ایمان او به جمال  شرح برای

یکی از  ،ل اقامت جمالقدم در بغداد بوددر زمانیکه او در یزد اقامت داشت و مقارن با سال های اوّ  اینقرار است.

ه بود ولی که به بغداد رفته و از درک لقای موالی عالمیان پر نشئ ،منین اولیه و مشهور یزد، رضی الروحؤم

که بتازگی عّز نزول  عّز ورقائیه با یک نسخه از قصیدۀ ،نگردیده بود موفق به درک مقامات روحانی جمالقدم

به یزد مراجعت میکند و مال رضا بمجرد زیارت این اثر منیع ایمان خود را به حضرت بهاءهللا اظهار  یافته بود

در سال  از اظهار امر علنی جمالقدم در باغ رضوان مینماید. باید بخاطر داشت که این واقعه سالها قبل

و اظهار امر عمومی در ادرنه بود. این واقعه در تاریخ سمندر میالدی1863
(5)

و شرح حال ابوالفضائل  



گلپایگانی
(6)

ن م   گفتند کهقصیده عّز ورقائیه  بدون اختیار  بعد از زیارت مال رضا محّمد آبادی که چنین نقل شده 

مکالمه بین جناب رضی الروح و مال رضا چنین بوده که رضی الروح پس از استماع هللا بیان ظاهر شد.  هُ رُ هِ ظْ یُ 

این کالم از ایشان اظهار میکنند که صاحب این قصیده چنین ادعائی نکرده است و چطور است که شما این ادعا 

موعود بیان را عّز ورقائیه  ۀیدقص کلماتبر عرش را بایشان نسبت میدهید و مال رضا مجددا ذکر میکنند که 

برای  بواسطه صراحت بیان مال رضا بایشان حضرت رضی الروحخرین کالم آمی بینند. جالس بطور عیان 

 ".عد مجالست با شما مشکل استن ب  مِ "  : چنین بوده هللا یُْظِهُرهُ  م نظهور 

در  او کهنقل شده نبیل اعظم از   ه بدیع:: تاثیر قصیدۀ عّز ورقائیه بر آقا بزرگ نیشابوری معروف بداستان دوم

اصحاب جناب مال از  ، که)ابا بدیع( سفرهایش در ایران گذارش به نیشابور میافتد و بمنزل عبدالمجید نیشابوری

میهمان داشته و نبیل  تعدادیعبدالمجید نیشابوری میرود. ، شیخ طبرسی بوده ۀیف قلعالسّ  ةۀ و از بقیحسین بشروی

انان خود بوده و این امر باعث تعجب او مه عبدالمجید نیشابوری بالشخصه مشغول پذیرائی از میهحکایت میکند ک

و جوابش این بوده که پسری دارم  کند واگذار وو از او میپرسد که مگر پسری ندارد که چنین اموری را با میشود

)بعد ها ملقب  قا بزرگ" نام داشته"آ که او درخواست میکند که پسرش را  از ولی فرمانبردار نیست. نبیل اعظم

برای یکروز میهماندارش کند که مورد اجابت قرار میگیرد. حاصل این امر اینست که در فاصله  به بدیع شد(

میکند که این تغییر حالت "آقا  اعظم استفسارابا بدیع از نبیل یکروز احوال "آقا بزرگ" بالکل عوض میشود. 

گزارش میدهد که تالوت قصیدۀ عّز ورقائیه و تمعن در ل شد و نبیل بزرگ" چطور در فاصله یکروز حاص

بود. در  این سیل اشک از چشمانش جاری گردید که ن باعث دگرگونی احوال "اقا بزرگ نیشابوری" آمعانی 

سفر روحانی خود را بعد از زیارت قصیده عّز ورقائیه آغاز میکند و چند سال بعد زمان آقا بزرگ نیشابوری 

به لقب  میشود و زمقام شهادت کبری فائ به موالی خود میرسد و حامل لوح سلطان میگردد و بحضور

"فخرالشهداء" نائل میگردد.
(7)

  

که نمودار کامل عیار از کتاب قرن بدیع از حضرت ولی امرهللا  بعد از نقل این دو داستان یک نصّ    یک نّص:

.جمالقدم است درج میگرددمنظوم و عظمت این اثر 
(8)

 

اشعار مذکور )منظور قصیده عّز ورقائیه است(  که حکایت از مراتب عرفانیّه و شؤونات »  

حکمتیّۀ آن مظهر احدیّه مینمود بدرجه ای در قلوب و ارواح مؤثّر و نافذ واقع گردید که همه یکدل 

تی است و یک زبان اعتراف نمودند که فرد فرد آن اشعار متضّمن قّوت و اتقان و لطافت و جّذابیّ 

این جریان که که نظیر آن در هیچیک از دو قصیدۀ ابن فارض شاعر معروف مشاهده نمی شود. 

نظر عّدۀ کثیری از   از بین وقایع دوسالۀ غیبت مبارک از بغداد از همه شاخص تر و ممتازتر بود

سلیمانیّه  علماء و طاّلب و شیوخ و اقطاب و زهّاد و اوتاد را که در معابد علوم دینیّۀ کرکوک و

 «مجتمع شده بودند بخود جلب نمود

 

 ورقائیه نزول قصیده عزّ  هجرت جمالقدم به کردستان وقسمت دوم:  

والنی و  سخت و سفری ط و استخالص از زندان پر مشقت ناصرالدین شاهپس از  ،1853جمالقدم در اپریل 

نها از بت پرستان نام آیان مواجه شدند که ازطاقت فرسا وارد بغداد شدند. در اوائل ایام با گروهی از زعمای باب

میبرند
(9)

نها را مشغول به آنان دلسرد میشوند و آ. از این بابیان روح ایمان استشمام نمی کنند و بالکل از حاالت 

میفرمایند مالحظهاعلی مشاهده میکنند و از باطن امر بکلی بی خبر  ظواهر امر حضرت ربّ 
(10)

شاید بواسطه  . 

 ینها بوزد. در لوحآمحبتی از  ۀمیکنند که شاید رائحپیدا توجه خاصی به اهل سلوک و درویشان  ،سأهمین ی

«ت حاصل شوداز بیانیین یأس حاصل شد شاید از دراویش محبّ » قوله االعّز: میفرمایندجمالقدم 
(11)

. درست  

میالدی  1854اپریل  10 روز در واحدا   یکسال بعد از ورود به بغداد یک روز بدون اطالع خانواده خود فردا  

که را در این سفر ابوالقاسم همدانی را ترک کرده راهی نواحی کردستان شدند.  بغداد 1270رجب  12مطابق 

بامور شخصی با خود همراه میکنند. جمالقدم در قله کوه  کدر میان جامعه بابی شخص ناشناختۀ بود برای کم

ای ایران، در منطقه سر گلوهای کردستان در سرزمین عراق و نزدیک مرزه
(12)

که خالی از سکنه بود با لباسی  

بود اقامت  واقع شدهبادی آخشن و محل اقامت بدون حفاظت که به فاصله سه روز راه پیمائی پیاده از نزدیکترین 

فرمودند. نزدیکترین شهر مسکونی سلیمانیه بود
(13)

 هر از گاهیکیلومتری سرگلو واقع شده و  50بفاصله که  



بانجا تشریف می بردند. غذای مبارک بسیار ساده و چیزی مانند شیر برنج بودبرای چند روزی 
(14)

. شرح 

 ت و وقایعی که منجر به نزول قصیدۀجزئیات و وقایع این دوران در تاریخ های امری ثبت شده و مضبوط اس

تاریخ ظهور الحق در بطور اخصّ ورقائیه شد  عزّ 
(15)

خود را در این منطقه القدم جم .منعکس گردیده است 

. جمالقدم در این و در اشعار خود بان تخلص فرموده اند ندبودنامیدند و به این اسم مشهور د" "درویش محمّ 

 دنها و فارغ از رفاه زندگی در عوالم روحانی سیرو سفر میفرمودنآمنطقه کوهستانی بی خیال از مردم و حاالت 

ا مشغول بودند. شرح این دوران را از قلم مبارک در لوح مریمو دائما به ترنم ادعیه و مناجات ه
(16)

میتوان  

  ، قوله االعّز:زیارت نمود

 ای مریم مظلومیتم مظلومیت اسم اولم ) اشاره به حضرت باب است ( را از لوح امكان محو نموده ....» 

د ناصرالدین شاه است( الیُحصي بعراق عرب بامر ظالم عجم )مقصو یای مریم از ارض طا بعد از ابتال

وارد شدیم و از ُغل اعدا )اشاره به سیاه چال است( به ِغّل احبا )اشاره به حسد بابیان و میرزا یحیی ازل 

د  عليَّ تا انكه از بیت و آنچه در او بود و از جان و آنچه متعلق باو است( مبتال گشتیم و بعد هللاُ ی عْ  ر  ل ُم ماو 

تسلیم نهادم.  بقسمي سفر نمودم كه جمیع در  یختیار نمودم و سر بصحرا هاهجرت ا واحدا   گذشته فردا  

غربتم گریستند و جمیع اشیا بر كربتم خون دل بباریدند با طیور صحرا مؤانس شدم و با وحوش عرا 

فاني گذشتم و دو سنه او اقل از ما ِسوی هللا احتراز جستم و  یاز دنیا یس گشتم و چون برق روحانمجال

را  یهبیفسرد. اي مریم اسرارالحسد او چشم بر داشتم كه شاید نار بغضا ساكن شود و حرارت ازغیر 

جهار محبوب نه و مقصود از اسرار کنوز مستوره در نفسم مقصود را اِ  یاناظهار نشاید و رموزات ربّ 

 ...« است 

ریخ ثبت شده که اولین ارتباط جمالقدم در سرگلو چند مدت ادامه پیدا کرد. در تا اقامتدقیقا معلوم نیست که  

توسط شخصی است که خوابی می بیند
(17)

که منجر میشود به تماس حاصل کردن شیخ اسمعیل رئیس فرقه  

سلیمانیه تشریف ببرند و در تکیه  که بهخالدیه از اهل تصوف. شیخ اسمعیل از حضرت بهاءهللا دعوت میکند 

خالدیه اقامت بفرمایند
(18)

که شاگردان و سپس بزرگان اهل طریقت از فرقه های مختلف به . و در این محل است 

بقدری شیفته  معترف میشوند. آنها ،و وسعت عرفان و اطالعشان برمتون کتب دینی و غیره ،بزرگواری ایشان

از جمالقدم تقاضا میکنند که  ال  آکه بعضی ایشان را "قطب عالم" و از "رجال الغیب" میدانستند. م گردیدندایشان 

که مورد قبول حضرت بی  الدین عربی با توضیحات واضح بر طرف کنند را از متون کتب محیّ  کالتشانمش

اضا ن حضرت تقآز او سپس شیخ اسمعیل  شود.نها افزوده آبر اعجاب  مثال واقع میگردد و باعث میشود که

یگیرد و در مدت قلیلی ابن فارض بنویسند که مورد موافقت جمالقدم قرار م ۀمیکند که اشعاری بر سبک تائی

بیت انتخاب میشود که این ابیات الیوم  127نها آبیت بر سبک تائیه ابن فارض نازل میفرمایند که از میان  2000

پس از مراجعت از کردستان به بغداد شرح مختصر  جمالقدممعروف است.  و به قصیده عّز ورقائیه مشهور

شخصا نازل فرمودند و اجازه استنساخ و  ،تصر تجاوز نمی کندکه از چند صفحه مخ بر قصیده ورقائیه، منثوری

نقشبندیه و خ ن دیار و شیوآانتشارش را بین احباب صادر فرمودند. خصوصیات روحانی جمالقدم در بین ساکنان 

قادریه
(19) 

و واقعه قتل ناگوار ابوالقاسم همدانی)بترتیب شیخ عثمان و شیخ عبدالرحمن( 
(20)

باعث شد که شهرت  

خانواده جمالقدم  در صدد بودند که هر طوری هست نشان و رد  . چونرسدبد به گوش ساکنین بغداد رویش محمّ د

که  هندتشخیص دباعث شد که خانواده مبارک  ، این اخبار که به بغداد رسیدن حضرت بی مثال پیدا کنندآپائی از 

ه از میانشان غائب گردیده و در منطقه ک باشدد با خصوصیات ذکر شده باید همان خورشیدی این درویش محمّ 

که حامل نامه و شخص دیگری گردید  فرستادن شیخ سلطان کربالئی مآال منجر بهدیگری طلوع نموده است و

ی باین . جمالقدم در ایقان مبارک بیانرا داشتندرجعت ایشان به بغداد  نها تقاضایآدر های اهل فامیل بود که 

.هجرت قصد رجعت نداشتندمیفرمایند که از این  مضمون 
(21)

    

 آثار منظوم جمالقدم -2:1

 سیزده عدد آنها انتشار یافته که  عدد دانسته اند که 14نجائی که شناخته شده اند آثار منظوم جمالقدم را تا آتعداد 

 :بقرار ذیل میباشند

میباشد که هم اولین اثر رشح عما که اولین اثر جمالقدم بعد از مشاهده رؤیای روحانی در سیاه چال طهران  .1

غاز آخفی شناخته شده و هم اولین اثر منظوم جمالقدم است و با بیت ذیل  امر نچه بنام اظهارآمبارک بعد از 

 :میشود



 سر وفا از نغمه ما میریزد عما از جذبه ما میریزد        حرش
(22)   

 

 غاز میشود: آذیل مصدر است و با بیت  "هوالناطق فی لسان العاشق"اثر منظومی که با  .2

 مهرو مه آمیخت باهم روی او و ابروی او انان جان همی دریافت ره از بوی او جب
(23)

  

 غاز میشود:آمصدر است و با بیت ذیل  "هوهللا"اثر منظومی که با  .3

 مد از ساحت سبحانیآهم با جام بال  مد با شعله فارانی آز سدره اعلی عشق ا  
(24)

 

 غاز میشود:آمصدر است و با بیت ذیل  "غنی فی کل شانهوالم"اثر منظومی که با  .4

 شوریده زعشق وی دل افکار   مد ببسترم یار کایآسحر  
(25)

 

         غاز میشود:آمصدر است و با بیت ذیل  "هوهللا"اثر منظومی که با  .5

  ساغر باقی ده این فانی دوران را نآز  باز آ و بده جامی این ساقی عطشانرا
(26)

 

 غاز میشود:آمی که با بیت ذیل اثر منظو .6

  فتاب با دلی سادهآبا رخ چون   مد با بطی و بادهآبت ما 
(27)

 

 غاز میشود:آمصدر است و با بیت ذیل  "هو العزیز"اثر منظومی که با  .7

 تا که بشوید جانرا از وسوسه نفسانی  بی زان شعله روحانیآساقی بده 
(28)

 

 و با بیت ذیل اغاز میشود: مصدر است "هوالعزیز"اثر منظومی که با  .8

 هم جان عاشقان ز جرعه یاهوی او  مستند بلبالن زنغمه یا هوی او 
(29)

 

 قصیده عزورقائیه  .9
(30)

 که در این مقاله مورد مطالعه و بحث قرار گرفته. 

  غاز میشود:آکه با بیت ذیل  )از عزلیات( اثر منظومی .10

بنوشم خمر باقی از جمال کردگار تا ساقی از غیب بقا برقع برافکن از عذار 
(31)

  

مندرج است.  2، جلد اثار قلم اعلیمجموعه در که   مثنوی مبارک. 11
(32)

 

 :میشود اغاز ذیل بیت با که منظومی اثر. 12

ای عارفان ای عارفان آن غیت در اظهار شد  ای بلبالن ای بلبالن فصل گل و گلزار شد  
(33)

  

 . ثار منظوم خود را نازل فرمودندآاز اظهار امر علنی خود در باغ رضوان، اکثر  در اوائل ایام و قبلجمالقدم 

در  نزولشدر واقع اختتامش در اسالمبول بوده و  ،مثنوی مبارک که بدوران اسالمبول نسبت داده شده حتی

م اندیشید و در اوائل ایا بصورت نظم  ثارآدوران کردستان شروع گردیده است. شاید بتوان تعبیری برای نزول 

نها آنچه در دل است و اظهارش شاید باعث تکفیر آن استفاده کرده اند که آاین همان است که اکثر عارفان از 

شعر قابلیت بهتری در "سخن گفتن به صورت چنین بنظر میرسد که  -نها را بوسیله شعر عنوان کرده اند آشود، 

نها تعبیرات معنوی داشته باشند. آهل دل و بصر اجازه دهد از پنهان کند و به ا را مفاهیم عرفانی رمز" دارد که 

و دیگر قصائد و غزلیات و  بطور اخصّ را  ورقائیه که جمالقدم قصیده عزّ  استبهمین علت  بتوان گفت که شاید

ا بنظم کشیده و نازل بزبان رمز بنحوی بسیار زیبا و دلرببرای بیان مظهریت خود  اشعار و ابیات  خود را

 .زیرا در این دوره بطون هنوز زمان برای بیان کردن  مقام ایشان بصورت صریح نرسیده بود ه اندفرمود

 

 حوریه الهی -2:2

 ۀالزم بنظر میرسد که در این مقاله بطور اختصار اشاربنابراین ورقائیه گفتگو با حوریه الهی است،  عزّ  ۀقصید

نرا تشریح نموده آبه مراجعی که بطور تفصیل  می تواننداین سطور ن بشود و برای توضیح بیشتر خوانندگان ه آب

 .رجوع کننداند 



چون قصیده عّز ورقائیه گفتگوی جمالقدم با حوریۀ الهی و شرح احوال و خصوصیات این حوریه الهی است، 

 توضیحبه م است که قبل از اینکه به تشریح بعضی از ابیات این قصیده مبارکه بپردازیم ، سطوری چند را زال

در باره لفظ حوریه اختصاص دهیم.  لغتنامه دهخدا معنی لفظی حور را چنین مینویسد: حور جمع حوراء بمعنی 

سیه چشمان سپید اندام. ولی در فارسی بمعنای مفرد بکار میرود و به عالمت جمع فارسی حوران آنرا جمع بندند. 

گویند. حوراء  )مؤنث احور  یبیفزایند و حور "یایی" نیز بر آنحور در فارسی بجای مفرد استعمال شود و گاه 

شد چشمانی با یپلکهاي باریک داشته باشد یا دارااست(  به معنی زن یا دختر که چشمانی سیاه و گرد و مدور و 

چشمانی تمام سیاه، چنانکه چشمان آهوست و این در  یبدنی سخت سپید یا دارا یسخت سپید یا سخت سیاه یا دارا

 ه با استعاره بر او اطالق گردد.انسان نیست؛ بلک

اٌت فِي »الرحمن وارد شده  ةسابقه قرانی حور و حوریه بعنوان زنان سیه چشم در قران در سور ْقُصور  ُحوٌر مَّ

حور زنان بهشتی هستند که در بهشت همدم و  :( در اصطالح قرانی72یه آ ،55سوره   ،الرحمن ة)سور« اْلِخی اِم 

استفاده  کرده  صفات حسنه بعنوان خود از حور مصطلحاتد. اهل عرفان نیز در نس مردان بهشتی می شونؤم

 ن نخواهیم شد.آمقال وارد بحث اسالمی و تعبیرات  این . دراند

وم اعلی وارد شده و سوره حوریه یکی از سوره های قیّ  ثار حضرت ربّ آلفظ حوریه از همان اوائل ایام در 

االسماء
(34)

اعظم ، لفظ حوریه بصور و تعبیرات مختلف در آثار جمالقدم و الواح حضرت  در این دور   میباشد.  

ل ایام در سیاه چال طهران از حوریه الهی نام عبدالبهاء و توقیعات حضرت ولی امرهللا وارد شده است. در اوّ 

د که اینست سمان قرار گرفته و با انگشت خود به جمالقدم اشاره میکند و ذکر میکنآبرده شده که بین زمین و 

محبوب عالمیان
(35)

و لفظ حوریه متتابعا در الواح اولیه دوران بغداد بوفور دیده میشود:  مانند لوح حوریه 
(36)

و  

لوح غالم الخلد
(37)

 قصیده عّز ورقائیه 
(38)

القمیص ةسور ،
(39)

مالح القدس لوح ، و 
(40)

؛ و الواح ایام عکا مانند 

سوره القلم
(41)

یا ؤ، لوح ر 
(42)

ورة البیان، س
(43)

.و سوره هیکل 
(44)

در باره حوریه  بطور اخصّ  این الواح یا  

برل یاد شده و در الواحی دیگر مانند کلمات مکنونه و سورة الصّ نها از حوریه بطور مفصّ آاست و یا در 
(45)

و  

جواهر االسرار
(46)

ر مثال لوح نها برده شده و یا سطوری چند بانها اختصاص داده شده است. بطوآنامی از  

یا  ؤذکر میشود و لوح ر حوریه تمام حرکات و سکلنات و خصوصیات چهره و اندام ،حوریه که لوح مفصلی است

ه در چند اثر از میان صدها اثر دیگر که لوح مختصرتری میباشد برهمین منوال نازل شده است.  با قدری مداقّ 

عاره و تمثیل برای معرفی ذات مقّدس، یا روح اعظم بعنوان استرا چنین بنظر میرسد كه جمال قدم لفظ حوریه 

ارواح پاک و نفوس مقدسه، و یا یکی از صفات و اسماء الهی بکار برده اند. در اکثر موارد ، شریعت هللاالهی، 

میتوان گفت که مقصود از حوریه حقیقت و جوهر أمرهللّا است كه در عالم خلق بوسیله مظهر ظهور الهى 

لّى مینماید و كشف نقاب از حقائق و اسرار ربّانى میكند. زیرا از حقائق مسلم این است كه بصورتى تدریجى تج

رحمت الهی و فیض رحمانى از ازل شامل حال كائنات بوده است و یكى از دالئل این رحمت وعنایت كشف 

عرضۀ این حقائق حقائق و اسرار الهى بر حسب استعداد و قابلیت انسان و به نحو تدریجى است و نیز بیان و 

دبى میباشد. أیضا در آثار مباركه لفظ امعنوی در قالب صور محسوس و معقول با بكار بردن مثالها و صنایع 

حوریه "حوریات معانی بر جواهر علومی که بر وجه عالمیان تا بحال مستور بوده است اطالق شده است. 

ثار آحضرت بهاهللا در  .است یاصطالح استعاردان اشاره گشته یك كه در لوح مبارك مالح القدس ب "الروح

الهي بكار برده و در بعضي از  ءازصفات و اسما ییك ذات مقدس خود یا یمعرف یبرا خویش این تمثیل بدیع را

میفرمایند که هیچ فردی غیر از  جمالقدم در موردی .ن بعنوان تجسم "روح اعظم" یاد فرموده اندآموارد هم از

در « تاهلل هذه لحوریة مااطلعت بها نفس اال هللا العلی االعلی»قوله االعّز: اگاهی ندارد: الهی حوریۀ خداوند بر آن 

حکایت میفرمایند که او مأمور شد که از قصور بقا و غرفات فردوس اعلٰى نزول نماید و در سرائر اهل موردی 

ع میشود؟ اگر چنانچه رائحۀ وفا وّ ارض تفّحص نماید که آیا رائحۀ عشق و وفا به غالم خلد الهی از آنها متض

رد تا حوریات بقا از غرفات فردوس اعلٰى نزول کنند و بزم سرور بیارایند. در این حین آاستشمام نمود فریاد بر

حوریۀ الهى به مأموریت خود قیام نمود و بطرازی نازل شد که آسمان ها و آنچه در آنهاست را نوارنی نمود و 

اراضی سنا بود از بوی مشکبیزش معطر گردید. اما در حین تفّحص و جستجو، بجای  با حرکت او تمام آنچه در

عرف عشق و وفا، جور و جفا یافت و با صیحه و ناله به مقام خود بازگشت و بین مأل اعلٰى و حوریات بقا ندا 

ست فاسقین و نمود که رائحۀ وفا از آن مدعیان نجستم و غالم الهی را در ارض غربت "وحیدا و فریدا" در د

معاندین یافتم. سپس از شدت این مصیبت فریادی برآورد که زلزله در ارکان مأل اعلٰى انداخت، و بر تراب افتاد 



خود بیرون آمدند، با آه و فغان، لباسهای  حوریات غرفات از مكامن عزّ  ،و جان از کف داد. با دیدن این فاجعه

صیبتی است. در لوح حوریه جزئیات حرکات این حوریه قدم به قدم خود را پاره بر سر خود کوبیدند که این چه م

که بطور  و نگاهش و شکل و اندامش و سخنانی که گفت ذکر شده که بسیار زیبا و دلنشین است. لوح حوریه

با که ثاری است آدر بغداد نازل شده است و از جمله  ی است وبزبان عربتماما مفّصل از حوریه یاد میکند، 

تمعن در معاني این لوح جمیل قلب را به اهتزاز مي   نجات یافت. رزا آقا جان خادم هللا از محو شدن الحاح می

.ورد ودر روح احساس شگفتي وانتعاش برمي انگیزدآ
(47)

كه در است  یلوح مبارك دیگر "حورعجاب"لوح    

سه سبحان ربي االعلي وغالم الخلد الواح مقد تشابه فراوانی با و همین دوره از قلم اعلي بلسان عربي نازل گشته

.است یندهآبشارات  از لحاظ از اینکه حاوی
(48) 

  

حوریۀ که اسمش  :وارد شده در الواح مبارکه لفظ حوریه بطور استعاره و با مضافاتی برای بیان حقائق روحانی

«باالمانة  تْ یّ مِ سُ  حوریة»امانت است 
(49)

؛  حوریات البقاء
(50)

و حوریة البهاء 
(51)

حوریه الهی از قصر »و  

«ستر و حجاب دوید روحانی بی 
(52)

حوریّات المعانى من قصور »حوریات معانی در قصرهای بیان:  ؛ 

«البیان
(53)

چه مقدار حوریات معاني كه درغرف هاي حكمت مستور » :، حوریات معانی درغرفه های حکمت

«گشته
(54)

«حوریات غرف ستر و حجاب»،  
(55)

«غرف حمرا بیرون دویدندحوریات بقا از »، 
(56)

، دیگر  

حوریات  –حوریات غرف اعلی  –تمثیالت:  حوریة النوراء، حوریات خلف سرادق اسماء، حوریات غرف بقا 

 .حوریات المعانی، حوریه الهی و غیره، حوریه الروح –حوریات جنت خلود  –قدس در غرفات فردوس 

 

 عّز ورقائیه ۀحوریه در قصید -2:3

در این در قسمت قبل ذکر شد، حوریه بمعانی مختلفی در آثار مبارکه بکار برده شده. بطور اعم، همانطوریکه 

ه، روح اعظم الهی، عالم امر، عالم جبروت، روح القدس و لیّ ت اوّ مقصود از "حوریه الهی" مشیّ  ،امر مبارک

 جبرئیل  میباشد. در كتاب قرن بدیع چنین وارد شده: 

ن فئه مظلومه آ یر غایت التهاب و خطراتي كه بقایاامر الهي واردشده درزایائي كه بر مبارزین »

طیر شكار، در چنین لحظه شدید و ساعت خآو  احوال تهدید نموده در نظر انورش واضح را باشدّ 

ه فرموده و درظهورات ن مظهر مقدس رحماني خود تسمیّ آكه  یو رهیب "روح اعظم" الهي بنحو

تش مقدس و شجره موقده و حمامه الهیه و جبرئیل آد بترتیب به زرتشت و موسي و عیسي و محمّ 

ن آدر مقابل  یاصفایش متجلي شد و بصورت حوریه ا اعزّ  امین تعبیر و تشبیه گردیده بر قلب

«اح بحر بال مصور و مجسم گردید. هیكل بقا و سبّ 
(57)

   

 "ارواح پاک"یا  "وریات در غرفاتح"در قصیده عّز ورقائیّه فقط یکبار وارد شده  که همان  "حوریه"لفظ 

آورده نشده و از او فقط  ، که تمام گفت و شنود با اوست،در قصیده عز ورقائیه "حوریه الهی"میباشند. ولی نام 

قصور )بمفهوم ارواح پاک در  تذکر شده  که حوریا 35بیت شماره  نث "ها" یاد شده.  درؤبصورت ضمیر م

 به عزا داری مشغول شوند چنین افاده میکند که ارواح پاککه مالء اعلی( لباس سیاه بپوشند 

كلمات بعضی  ین معانآ یوط فرمودند براین قصیده مرقوم تشریحاتیپس از مراجعت به بغداد حضرت بهاهللا 

 چندجمال مبارك در .ن را تعبیروتفسیر فرمودندآازابیات مبهمه  یونیز بعض کرده به زبان فارسي بیان ر رادشوا

وزن و قافیه شرایط  یرا به اقتضا ن هاآكه از قواعد زبان نموده اند اشاره و یشكارآبه انحراف  مورد حتي

ه الهي" یاست كه به شكل "حور "روح اعظم الهي"فرموده اند. موضوع قصیده ورقائیه تسبیح وتمجید  توجیه

وروح  ،حامل پیام الهي بعنوان ،ن حضرتآگفتگوئي بین  برجمال مبارك نازل گشته بود این اشعار در حقیقت

اینهم مورد دیگری است  .القدس بصورت حوریه الهي است كه مورد نعت وستایش حضرتش قرار گرفته است

 .شده اندکه مطالب روحانی در قالب محسوسات عرضه 

 

 بر قصیده عّز ورقائیه یتوضیحات : سومقسمت 

ثار قلم اعلی استنسخۀ آ مأخوذ از میگردد،ورقائیه که ذیال درج  قصیدۀ عزّ متن 
(58)

برای درک مفاهیم .   

براساس برداشت  قصیدۀ مبارکه،  اعرابگذاری اب ل در مرحله اوّ ابیات، و معانی عرفانی قصیده عّز ورقائیه 



توسط نگارنده  نآابیات  تمام  به مضمون ترجمه مدر مرحله دوّ  و، شروع میشود از این اثر شور انگیز نگارنده

. برای سهولت مراجعه به هر یک برای بعضی ابیات وارد خواهد شد یتوضیحات له سّومدر مرحو   این سطور

 ، ابیاتکرداصلش مرتبط بتوان بسهولت به  را هر بیت به مضمون از ابیات و خصوصا  برای اینکه ترجمه

  .شماره گذاری شده اند مضمون،هم در اصل و هم در  ،بصورت مسلسل

 

 رقائیهاعرابگذاری قصیده عّز و – 3:1

دْ  حْ فِى م  هرِح الم   بوِب ِسّرا  دون  الج 

وهِر روِح قدسیِّه   قصیده عّز ورقائیّه فِى ج 

  بهىاال   العلى   هو  

 فّتْ خ  ت   وسِ مُ الش   ها کل  هورِ ظُ لِ   ة  علْ ط   وارِ انْ  قُ وارِ ب    ىنِ تْ ب  ذ  جْ ا   .1

 تْ رَّ غ   مین و  العال  ى فِ  تْ ر  ه  ظ    هانِ سْ حُ  ورِ نُ  نْ مِ  سِ مْ الشَّ  روق  بُ  نَّ ا  ک   .2

 لّتْ ع  ت   الءِ الع   وحُ ها رُ تِ ع  فْ ر  لِ   تْ ج  یَّ ه  ت    ماءالع   کُ سْ ها مِ تِ ج  هْ ب  لِ  .3

تِها    تْ خ  فَّ ن  القیام ت   ورُ ها صُ تِ خ  فْ ن  بِ  .4 مامِ  بِن ْفح  ْت  ِظل  الغ  رَّ  ت م 

  تْ لَّ ج  اء ت  هالب   نورُ  ها تِ رَّ غُ لِ   تْ ر  هَّ ظ  ت   قاءِ الب   ورُ ها طُ تِ ع  مْ ل  بِ  .5

 تْ رَّ ک  ت   رِ هوالش   رُ دْ ها ب  رقِ شْ ن م  ع    رتْ هَّ ظ  ت   ورِ هُ الظ   سُ مْ ش    هاربِ غْ م    نْ ع   .6

 قّرتْ ت    مالِ الج   نُ یْ ع    هافِ رْ ط    نْ ع   و  تْ فّح  ن  ت    مالِ الش   یبُ طِ  هارِ عْ ش    نْ ع   و .7

لیم  ن ْفسُ  ط لِعها بِنارِ   ىد  ت  هْ اِ  قدْ   دىالهُ  هُ جْ ها و  هِ جْ و   ورِ نُ بِ  .8 کَّتْ  الک   ت ز 

  تْ دَّ م  ت   ودِ جُ الوُ  أسُ ر   ها دِ عْ ج   قِ هْ و  لِ   تْ ل  بَّ ق  ت   دورالص   رُ دْ ص   هارِ فْ ش   مِ هْ س  لِ  .9

 ّشتْ م  یها ت  ل  ع   ضٌ ارْ   ماءالع   شُ و عرْ   هالِ جْ رِ  عُ واقِ م   وىصْ تى القُ غای   و   .10

یْ  .11 قْ  و فِى ُکل  نار  ق دْ   لِهاصْ ب ِکیُت لِو   ن  ق دْ و فِى ُکل  ع  ر   ق تِى ُت لِفِرْ ح 

ِل ُمنْ   وهذا ِمنْ  بِى ق لْ  علی   لِهاِط  اِللقاِء ِرجْ بِکل  الب سْ  تُ ب س طْ  .12  ی تِى ا وَّ

صْ ط ل بْ  .13 جْ ُت ُحُضور  الو  ق مْ   ه ة  ِل فِى ُکل  و   ب ة  تُرْ  ُکل   ق  ف وْ  ِب القُرْ   ُحُروف    تُ ر 

صْ ل و ُکنْ  و   .14 مْ   ِل نُوِرها ُت ساِرعا  فِى و   ب تِىقُرْ   دِ ب عْ  ِد ِمنْ ِى البُعْ ُرِمیُت  بِر 

ف عْ  و اِنْ  .15 صْ  تُ ر  د  و  یْ    لِها ایداى فِى م   جزاُء ا ِحبَّتِى  فذاک    نِىجاب تْ   فِ بِالسَّ

ى ل مْ  .16 ثْ  و  ه م  ة  ِق ُعرْ ی ُک  ااِّل لِو   ب تِىنِسْ  عِ ی ُک ااِّل لِق طْ  مْ ل   ُدهُ و  ق صْ   و 

ِمى ف ال اِرْ   لِقاکِ  ما بِى  و فِداِک  روِحى  ل ها  ُت قُلْ  .17 ن ى  ِشفْ ت کْ  ح  تِى  ع   ف ِضیح 

نْ و ُمن ى بِف رْ  .18 صْ  کِ ِط الُحب  ع  ماِن الق دیمةِ اِب    ل ة  بِو      قائِه باقیا فِى ز 

 قیامتِى   قام تْ  ِل صْ بِاال   رى والو   ُکل    هُوِرها  ظُ  ِمنْ  و ِسر  ظُهُور  الح   .19

یِن قد ا حْ و ُحزْ  .20 ل تْ ِن ُحس  تى الوجوِد فى کوِن قُدْ  ُکورُ   نِها لُِحزْ  م   و 

حْ ت  ر  ال  نْ  .21 تِى جا ق لبِى و م  تِىُمهْ   نُورى و مالُِک روِحى و و  بوُب ِسرَّ   ج 

صْ  بِفُوزِ   ُمنّى و .22  ب تِى ُکرْ  ِد ب عْ  ِمنْ  ِس االُنْ  بروحِ   نِىه بْ  و    رة  ِد هجْ ب عْ ِل ِمن الو 

رْ   ِمنْ  و .23 قَّدتْ  الُوقوِد  نارُ  ق تِى ح  فْ   ِمنْ  و   ت و  تِى ز  ّوت  الُشهُودِ  نُورُ  ر   ت ذ 

ماء ِمنْ ب حْ  .24 ر  ظمأى یابٌِس  ُر الع  نا  ل نْ  رُ ون هْ   ح  طْ  ض  ب عْ  ق نِى ی سْ   السَّ  تِىش  ع 

ِهدْ  بِکل  تُراب  ُکل   .25 نْ   هُ ت  ثار  ش  یْ  ها اِنّها ع  م ع  کَّتْ د   نِى ت ح 

نْ  و .26 مْ  ع  تِى د  ق طْ  رُ ب حْ  ع  ة  الُمحیِط ک  رْ  نْ مِ  و   ر  لیل  ح  ذْ  ق تِى ناُر الخ  ج  ة  ک   و 



د تْ نِى ب حْ ُحزْ   ِمنْ  و .27 مَّ نْ    ُر الس روِر ت ج  یْ  و ع  ى ع  تُن الهُمُ ه م  رَّ  وِم ت ج 

نائى اُغْ  .28 ُمشْ   ِمنْ  فِى اُطْ  ونُورى    ِشىِمى ِضیائى اُغْ س  ر   ِمتِى غ 

رْ  ِرى  ِمنْ بِى اُحْ و قلْ   ِمى اُبلِی ِجسْ  و   ِرىاُبْ  ِعظاِمى  .29 ر  ح    ق تِىح 

کَّنِى  أه واِک ه ب   .30 صْ  و   ذاب نِى  ُرِک ه جْ  و   نِى و  ُحب ِک ح   ی تِىُمنْ  لُِک و 

نْ  و .31 قَّتْ  ضُ ارْ  قلبِى   ه م    ِمنْ  و  ت ف طَّرتْ  السَّماُء  کاد   نِى ُحزْ  ِسر    ع    الفُؤاِد ت ش 

نْ  .32 ر  ق لْ  و  ع  مْ ح  ینِى حاکیا بِى د  فْ  ِمنْ  و  ُع ع  ى ز  فْ  ِرِسر  جْ  ُر ص   ت دَّل تْ  ِهى و 

مْ   ِمنْ   لِ الل یْ  ا ِحن   بُِکل   .33 لِی ِت ُمع  ش  تِى نُصْ    دِ ف قْ   ِمنْ  ِم  ی وْ   ل  اُلِح   بِکُ   ذ   ر 

لْ  .34 ص  نْ   ب ة  ِل  ُرتْ ُت الی غای ِة الذ  و  لَّتْ   ِرهاِذکْ  ع     ُکل  اللِساِن ت ک 

ى   نِ ُحزْ   ِمنْ  القُُصور ُحورُ  .35 تْ  ِسر   ف ة  ق ِمیُص الّسُوِد فِى ُکل  ُغرْ    ت ق مَّص 

دْ  .36 ر   ط ة  ُکل  ب سْ   فِى ِض الق بْ  بُِکلّ  ُت قُبِضْ    ِن فِى ُکل  ق لب ة  ُکل  الُحزْ ُت بِ و 

تْ  .37 ن  لِسان ک    ف ُخذْ    تْ مُ صْ اِ  ا ن  قال تْ  و   ىرائِ و    ِمنْ   نِىوناد  ّکتْ   دْ ما ق   ُکل    ْع   ت ح 

مْ  .38 یْ  ِمنْ  ف ک  نِى  لِک  ق دْ ن  بِِمثْ ُحس  مْ   ا راد  ِشبْ  ِمنْ  ف ک  لِىٍّ ک    ا ِحبَّتِى  ِمنْ   ِهک  ع 

مْ  .39 بیب  ف وْ  ِمنْ  ف ک  بَّنِى  ق ک  ق دْ ح  مْ   ا ح  فِىٍّ ُکفُوک    ِمنْ   ف ک  فْ   لِ ا هْ   ِمنْ  ص  تِىص    و 

جَّ   ْف ق د .40 صْ   بِنُورِ    ی فُز ل نْ  ُکل  االواِن و فِى   ض  تِىظ ا  اِل ىَّ بِن ظْ ِل ل حْ الو   ر 

شْ   نْ و مِ  .41 مْ   ِرقِىم  ن جْ  الظ هُورِ  سُ ش  ة  ک  نْ   م  ظْ  و ع  ل مْ م  ة  ه ِرى نُوُرالب ِسیِط ک   ع 

ى سِ سِ  نُورِ  و ِمنْ  .42 ن مْ   ر  الُوُجودِ ر  ق بْ   الُوقُودِ  نارُ  ناِرُحب ى   و ِمنْ   ل ة  ک  ة  ک   س 

نْ  .43 تِىفِطْ  و ع  یَّن تْ فِطْ   ر  نْ   ُر ااِللِه ت د  فَّ  و  ع  مَّتْ   تِى ک ف  ک  ناِء  ت ض   السَّ

دْ  و ق دْ   ِر ظاِهر  امْ  ِمِر  ِمنْ ُر االجاء  ا مْ  و ق دْ  .44 دْ  ِم ِمنْ ُل الُحکْ جاء  ع  تِى ِل ِحکْ ع   م 

وْ  .45 وِج باِطنِى  ک فَّ ِمنْ  ِر ق دْ ُج الب حْ و  م  تِىنُوِر ب هْ  هاج  ِمنْ  ِس  ق دْ و روُح القُدْ   م   ج 

نْ  و .46 تِى ُموِسىن ظْ   ع  ق تْ   الب قاءِ  ر  عَّ تِى طوُر الِجباِل ت د کَّتْ ل مْ  و ِمنْ     ت ص    ع 

نْ  .47 تْ ِر ا مْ ن شْ  ع  شَّر  ظْ  ِخ ُروِحىن فْ  ِمنْ   ِرى روُح الن فُوِس ت ح  ِمیُم ع  تْ  ُم الر    ت ه زَّ

وْ  ِر فِى ُس اال مْ طاف  ن فْ  و ق دْ  .48 تِىنُوِر ط لْ  قام  ِمنْ  و روُح الب یِت ق دْ    تِهاِل ب یْ ح   ع 

عالی الِعلْ و ُملْ  .49 هْ   ِم فِى الباِء ِسّرة  ُک م  تْ ِر بِالس  و باُء الج  رَّ  ط تِى لِنُقْ  ر  خ 

فْ   ِمنْ   اُوف د تْ   ق دْ   الُعلى وکل     ب دا ِرى ق دْ ِر ا مْ ف جْ  کل  الهُدى ِمنْ  .50 تىو   د 

نْ  .51 ن  الطُیُورِ نِعْ  و ع  تِى غ  ل حْ   م  نَّة  ی تِى ل حْ ُغنْ  و ِمنْ   ن ة  ک   ُن الن ُحوِل ک ر 

عْ  .52 ر  نْ  بِسوءِ  ت  ش  ة  الظّن  ع  ِریع  ِربْ   ک  ش  یْ  بُِحبّ  ت  ش  نْ  رِ الغ  تِىش رْ  ُدوِن   ع   ع 

نْ  ماء  با سْ  ت  ُرمْ  و  ب ة  ت  بِاوصاف  اتِیت  بِنِسْ وِجئْ  .53 تِى  ِسواءِ   ع  جَّ ح   م 

فْ  .54 ص  بْ بِن فْ  ت  و  د  ا عْ حدٌّ  فالْ   ها هُو    ِسى ت ها بِن فْ س  و ن س  ِطیئة  ح   ظ ُم خ 

صْ  .55 ُجوت  بِظ ن ک  و  رى  بِذاک     ی ُکنْ   ل مْ  هات  لِی ه یْ ر  فّت   اِنْ  ٌطش رْ   ج   وفیّت  ت و 

نْ ُب بالِء الدَّهْ ف ُشرْ  .56 نْ  رِ ُى ِدماِءالق هْ ُسقْ  و    ُکل  کأسة   ِرع  مِ  ع  ة  ُمهْ   د   ج 

نْ و ق طْ  .57 جاِء ع  ة   ُع الرَّ نْ  ُع الق ضاءِ و ق مْ   م س  ُکل  راح  ة   ع  ِع ُکل  حاج   ط م 

فْ  .58 ماِء  ُکس  ذْ  فِى  الد  رْ  و  واِجبٌ  ِق الِعشْ    ه بِ م  شا فِى قُ ح  ِل   ِمنْ  الُحب   الح  تِى ب یْ  ا وَّ  ع 

تْ   ِذع  ُملْ  ِع ُکل  ل ذْ   ِمنْ  ظُ الل یالِی ی قْ  .59 ة  ُکل  ی وْ   فِى  التَّوالِی مُ و ش   م 

نْ  و .60 م   ُسنَّتِى   ع  د ى س  نْ   ب ة  ک ش رْ   الرَّ فْ ِملَّتِى ق هْ  و ع    ق ة  ُر الق ضاء کش 

ل  د   .61 ى  ِض بِماوى  الُحب  اوف ارْ عْ خ  ر  ى اال مْ   ج  ر   ِض ُسنَّتِى ُر فِى ف رْ کذاک  ج 



 ىتِ رَّ سِ  ود  صُ قْ ی و م  آمالِ  و غایة    تى بِ ی  بِ یا ح   نْ ا  ّرا بِ ها سِ تُ نادیِ  و .62

تِکِ ن  ی د ى قُدْ فها ا ن ا حاِضٌر ب یْ  .63 دَّتْ  ف ها ا ن ا آمٌل بِما ق دْ   ر    ت ع 

تْ  بما ق دْ  راِکٌن  فها ا ن ا   ت  تُِحب  فها ا ن ا طالٌِب بُِکِل ما ا نْ  .64   ت ق ضَّ

دْ  .65 تِِک ماحِ س طْ ِرى هذا راجٌى اِل رْ ص  ةِ یاِف ق هْ ِمى هذا شایٌق اِل سْ و ِجسْ   و    ر 

تِى ُِشکوب طْ   ی تِى ُرِک بُغْ ناُرِک نوِرى و ق هْ  .66  ی تِى ُمنْ  ُمِک و ُحکْ    راح 

مْ  ظُرْ فانْ  .67 یْ اِلی د  یْ ِع ع  یتْ نِى ک  ر  یْ بُِسر  ق لْ  ه دْ ف اشْ    ف  ت ج  لّتْ م  ف  اضْ بِى ک    ح 

ة  ُرِمیُت ِرماُح الُکل  فِى ُکل  ی وْ  .68 یْ قُتِلْ   م  د  فِى ُکل  ل یْ ُت بِس   ل ة  ِف الرَّ

أُت ِکتاب  الُکفْ  .69 طْ ق ر  ة  ِر فِى ُکل  س   ظ ة  ُت بِس ب  الُکل  فِى کل  ل حْ وفُزْ   ر 

قْ ِح الطَّرْ بُِرمْ  تُ ُرِمحْ   ِک فِى ُکل  آن ة  ِن الش رْ ُت بِط عْ طُِعنْ  .70  ت ة  ِد فِى ُکل  و 

ا نَّ ب الء  الدَّهْ  .71 ل   ِسى ق دْ ِر لِن فْ ک  ا نَّ   ن ز  تِىلِِجیْ  دَّتْ حُ  رِ الق هْ   ُسیُوف   ک     د 

ةُ ایّوب   و  ناُر خلیلة و     یوُسف    ن ةُ ِسجْ  قوب  ون ةُ ی عْ ُحزْ  .72   ُضرَّ

ةُ یونُ تأُسُف آدم  و ِهجْ  .73 ة   س  ر  ةُ نوح  ةُ داود  و نُوح  جَّ    و ض 

ّواء   و ُحرْ و فُرْ  .74 رْ ق ةُ ح  ِعیاء   و ک رْ و ِمحْ    ی م  ق ةُ م  کْ ن ةُ ش  یةُب ز     ر 

شْ   ِمنْ  .75 نْ   ق ضى لُِکلٍّ ما  ق ضى   نِى ق دْ ُحزْ   حِ ر  ى   ق دْ ط فْ  و ع    ب دا ُکل  ب لِیّة   ِح ه م 

راءِ  ِسى فِىبِاُنْ   ه دْ فاشْ   ى الباِلِد باِل ُمونِس  بِِسیِرى فِ  ظُرْ ف انْ  .76 حْ    الع  ة  بِو   ش 

نْ  و .77 یْ ف تْ  ع  یْ ِح ع  تْ نِى ع      ُر اال راِض ت ل ق تْ بِى ف جْ ق لْ  رِ ف جْ  ِمنْ  و    ُن السَّماِء ت ه مَّر 

نْ  و   نِى روُح الب قاِء ت ق طَّع تْ ُروِح ُحزْ  و ِمنْ  .78 رْ  ىه م   نُورِ   ع    تْ ه دَّ ت   الع الء  شُ ع 

ِم ق لْ  ُر الُوجوِد ِمنْ ُحمْ  .79 ّمرتْ د  نْ  الُشهُودِ  نُ ُغصْ     بِى ت ح  مْ   ع  یْ   عِ د    ت ن بَّتْ  نِى ع 

بِیِل ُحب ِک ُحلْ  .80 ةٌ ُمر  الب ال فِى س  هْ  و      و  یْ  دِ ِعنْ   ِمنْ  الب قاِء  دُ ش  ةٌ  غ     ِرِک ُمرَّ

نْ  و .81 سْ   ىُعنُقِ   ع  یَّن تْ  مُ ر  ِدیِد ت ع  ثیِِق ت ب قّتْ ِرجْ  ِمنْ  و   الح    لِی ا ثُر الو 

ا  ااِّل وم ضى ی وْ  ما .82 ة  ِریِح ن ثْ م  او ت صْ ِویِح ن ظْ ت لْ  ِمنْ   ُت فِیِه ُحِرقْ   ق دْ  م      ر 

د   فار  ِمنْ  و ِسّرى ق دْ   ذاب   بِى ق دْ راح  و ق لْ  روِحى ق دْ  .83 تِ  ش    ىِشدَّ

ة  ب  و ُمهْ ب قِیُت بال روح  و ق لْ  .84 تِى ظ ِم ِحیْ ا عْ   ِمنْ   کان    ِسىن فْ  بقاُء اِ  و     ج   ر 

ى   ِمنْ  .85 ل ىَّ ما ق ضى ق دْ  ُعلُو  ِسر  رى  ع  ل تْ لیت  بِاال صْ  فیا  ج  تِى فِطْ  ِل ما ع   ر 

نْ  نِى ا حاط تْ   ک ذاک .86 ة  ش طْ  ُکل    الب الُء ع  تْ  ذاک  بِ   ر   ِحین ة    ُکل    نِى الق ضا فِىاباد 

جْ  .87 ر  حْ ع  حْ ُت اِلی غای ِة الو  ة  ِد  و  لْ   د  ص  یْ   اِلی ُتو  تِى  الل قاِء  فِى  نِ ع  ِریر   س 

صْ وصْ  .88 یْ فُِک فِى و  ِهدْ ِف ع  نْ   تُه نِى ش  یْ  ع  ة  ط رْ  ُکل   فِى   نِکِ ع  دید   ف  ح 

د  ُکنْ  اِنْ  .89 صْ  لو و  ِک ظاهٌر د  ِمنْ ف الحْ ُت بِالح  صْ  ِف بِالو       ت ب ّدتْ   کِ ِمنْ  ُف ف الو 

نْ  .90 تِى ظ لْ ِکدْ  و ع  قَّقتْ ر  نْ       ُم اللَّیاِل ت ح  فَّتْ  و ع  تِى نُوُر النَّهاِر ت ص    ِسرَّ

طْ ِصرْ  فال بأس  اِنْ  .91  ث تِى ُت بالنّوِر الُعلی یوم  بِعْ فُزْ   رودا  اِل نَّ ُت م 

رْ   ِسِه نُوِر اُنْ  ِس ِمنْ ُت بِالقُدْ و آن سْ  .92 هْ و هاج   ب تِى ِد ُغرْ ُت بالطّاء فِى ع 

نْ  .93 جْ   نُوِر باِطنِى ُت بالنّوِر ِمنْ و آم  تِى و عار   ُت بالّروِح فِى ُسر  ِسرَّ

یوِة ا نْ اُنادِ  .94  ب قِیّة   نْ مِ  ب قى فِیِه   س  مان فْ   ِمنْ     ت ِحلْ اِرْ  یِک یا روح  الح 

ماءِ  .95 رْ   فیا روح  الع   داِر ِذلَّتِى ٌر بِِمقْ فما ل ک  ق دْ   ِزلِیِش اِنْ ِمن  الع 

لِیل ة   فما ل ک  ِمنْ   ُرِجى اُخْ  اُصاِحى یا فُؤاِدى ا نْ  .96  ِعزٍّ فِى باِلِد ذ 



  ة  و  خْ و ر   د  ش    نْ مِ   ک  یبِ بِ ح    ى رضافِ    هُ ت  دْ هِ ش    ما ل  کُ   ىفِ   ربِ صْ اِ   رىبْ ص   فیا .97

تْ  .98 فْ  ف ق دْ   بِرْ اِصْ  ا نْ  نِى و قالتْ بالّروحِ ناد  ر  لَّت  ت  اِسْ ا نْ  ُت بُِکل  ماع   ت د 

عْ  .99 نْ  د  فت  و بِه ق دْ ع  ر  فْ    ک  ما ع  ک  حْ ُک ِعنْ ت  فالش رْ ع  و  ة  ِدى ک   د 

ة  شْ حِ ِدى ک  هى ب هاِء الط وِر ِعنْ ا بْ  .100 ة  ک ظُلْ   ِدىِعنْ  النّورِ  ن ى ِضیاءِ ا سْ  و  و   م 

صْ  .101 ِعیَّتِى ِصدْ  تِک  ن عْ  آثارُ   لِکن لِفتیة   فِک  حقٌّ وآیاُت و   ٌق ولِکن لِر 

لْ  ل مْ  و اِن ى  .102 ة  قُدْ  ُت فِى ُکنْ  ق دْ  ی ز  دَّ ق دْ یُ   ل نْ  اِن ى  و  س   ه ة  ُت فِى نُزْ ُکنْ   ح 

مْ  .103 مْ   ظالِما   ِدى ِعنْ   کان   ل  ق دْ عادِ   ِمنْ   ف ک  ه ل ة   ِدى ِعنْ  کان   ق دْ  عالِم    ِمنْ   ف ک  ج   ک 

مْ  .104 مْ   فاِنیا   ِدى ِعنْ   کان    ق دْ   باقِى  ِمنْ   ف ک  رْ یُعْ  ل نْ  عاِرف    ِمنْ   ف ک  ف  بِح   ف ة  ر 

مْ  .105 ْم   طاغیا   ِعْنِدى   کان   ق دْ  عابد    ِمنْ   ف ک  قْ   ساِجد  ل نْ    ِمنْ  ف ک  تِى جْ تا بِسِ ی فُز و   د 

نا  ِسى ثابٌِت ُکوِن ن فْ   السَّماِء فِى ُزبُر .106 ِحیف تِى   ِمنْ   ِزل تْ اُنْ  ق دْ   ُصُحُف السَّ  ص 

مْ  و  .107 تِى ش  رَّ تْ ِمْن ذ  ر  وَّ نْ  و  ُس الُمِحیِط ت ک  تِى ب حْ ق طْ   ع  تْ  الُوُجوِد  رُ ر  بَّح    ت س 

نا ک .108 رى ظ ه ر   ل  الغ  نَِّة ن مْ ِعنْ   ِمْن اهِل الو  غ  نَِّة ن حْ ِدى ک  ر   ل ة  ِل ا و ک 

ذْ   ِْمن الُعقُوِل  ُکل   .109 ى  ِب ج  لَّه تْ  ُسر  نْ  الن فُوسِ  ُکل     ت و  ن    ع  یَّتْ  روِحى  غ    ت ح 

شْ   االلُوِه ِمنْ  ُکل   .110 نْ  ُُکلّ  و   ِرى ت ألَّه تْ ِح ا مْ ر  بُوِب ع  بَّتْ  ِمى ُحکْ   حِ ط فْ   الر   ت ر 

وِح بِاال مْ ا رْ  .111 رْ  و  م شى  ِر بِى ق دْ ُض الر  وْ   الط وِر ق دْ  شُ ع  طْ  ِضع  کان  م   ى تِ أ  و 

ل یتْ لِنُوِرى ن جْ  .112 مْ    ُم الظّهُوِر ت ج  لَّتْ لُِروِحى ش    ُس الس روِر ت ج 

واِمُع آیات    ل واِمُع  .113 طالُِع قُدْ   ل ة  نُزْ ج  واقُِع آثار  م  ة  م   س 

واِذُج فِکْ جواِهُر ا فْ  .114 ة  کار  س  ة  وار  ب رائُِز ِحکْ ط رائُِز ا نْ   ر   م 

نْ   ُمهاُحکْ  لُِکلٍّ  قُِضى    ِرى ق دْ ا مْ   کافِ   ِمنْ  .115 ى ق دْ لُطْ  و ع  ة   ِف ِسر   ب دا ُکل  ب دیِع 

ضْ ا عْ  .116 نْ ر  یْ ا جْ  و  ت ها ب لْ ِهى و ب ظ ن ک  ا قْ جْ و   ت  ع  عْ ر  هْ  ِم فِى ت  ماء  الزَّ ِة و  ِریع  ة  ش   م 

یْ  ت  بِنُورِ ست ق مْ ما اْ  .117 ن عْ الغ  نْ فِى ن فْ   تُةُ ِب فِیما ص  یَّْعت  ص  ذا ض  تِىِسک  وک   ع 

سَّکْ  .118 بْ  ت م  ة  ِل االمْ بِح  فْ   ِر فِى ظاِهِر ُصور  رَّ جْ  ت ع  یْ ه البِو   ب ة  نّوِر فِى باِطِن غ 

نْ ِحجاب  القُرْ  ُرقْ ف اخْ  .119 مْ ِب ع  ة  ک  بال ر  مال  القُدْ  ه دْ ف اشْ    ز   ف ة  ِس فِیک  باِل ک شْ ج 

رْ فاسْ  120 ب  ِش اضْ ُکن ف اِنَّ قُواة  الع  یْ فاصْ   ط ر    ت ب کَّتْ  ِب ق دْ بِر اِلنَّ ُعیُون  الغ 

عْ  .121 راِء الِعلْ و م  بْ  مِ نِى و  ج  نْ   تُه فِیک  ح  قْ د رْ  عاِجٌز ع  ة  ِکها ُکل  ع   ل  ُمنِیر 

ذْ  .122 ِة ر  القُدْ بِسِ  و آنِسْ  ل ذ  نْ ف ال تُفْ   ِس ِسرَّ  ین ة  ت ُکون ا مْ  ها اِنْ ِش ع 

ُف الِغطاءُ تُکْ  لو .123 نْ  ش  جْ  ع  ِهدْ  ِه ماو   ِف ق ریبة  ل ی فنى الُوُجوُد فِى ط رْ    ت هُ ش 

ى اال مْ کذا .124 ر  نْ ک  ج  رْ  ُر ع  ة  ع  ى الُحکْ   ِش ِعزَّ ر  ة  ِسر  قُدْ  ُم ِمنْ بِذاک  ج   ر 

  ةِ یع  دِ ب   ع  رْ ى ش  فِ ن   یدِ لوارِ لِ  ف طُوب ى  م هِ وفائِ  نِ سْ حُ  نْ ع    ین  زِ لفائِ ى لِ وب  طُ ف   .125

 ى تِ وف  طُ عُ  لِ بْ ح   نْ ع     قین  لواثِ لِ  ف طُوب ى   مهِ مائِ دِ  کِ فْ ى س  فِ  قین  لعاشِ لِ  ف طُوب ى .126

 تىوب  بُ رُ  ل  ى ظِ فِ  هاتِ الجِ  ل  کُ  نْ ع    وا عُ رِ ى ما س  فِ     ین  صِ لِ خْ لمُ لِ  ف طُوب ى .127

 
 



 فارسی به ورقائیه عزۀ قصیده ابیات مضمون -3:2

برای رفع منیعه برای افرادی که بزبان عربی آشنائی کامل ندارند بدون اشکال نیست.  ۀدرک معانی این قصید

مضمون عبارات هر بیت ذیال درج میگردد و شمارۀ که در جلوی متن ابیات قصیده و مضمون انها ین مشکل،  ا

. همانطوریکه بیان شد، میسازدمرتبط اصل لوح که بزبان عربی است  متنبه قرار گرفته مضمون را 

ت که یک عبارت را اعرابگذاری در مرحله اول به درک معنای یک بیت کمک میکند. در زبان عربی ممکن اس

با مالحظه به معنای  . معانی کامل میکنند افادهنها مطابق قواعد قوم آبانحاء مختلف اعراب گذاشت که تعدادی از 

باید دید که کدام یک از این چند نحوۀ  اعرابگذری  بهتر از همه  ،کلی ابیات قبل و بعد از بیت مورد نظر

از یک  این حقیقت است که افرادی دیگر شاید برداشت متفاوتی این بیانگوی بیانگوی مطلب مورد بحث است.

 به مضمون ترجمۀ . همچنینو آنرا بنحو دیگری اعراب گذاری کرده و بنحو دیگری تعبیر کنند داشته باشند بیت

ر بفرد نیست. در سفینه عرفان در مورد دیگریصمنح که در این اوراق بچشم میخورد
(59)

ضمون ه مترجمه ب 

که ذیال بنظر خوانندگان میرسد در موارد  ترجمه به مضمونی. منتشر شده متن قصیده ۀ اعرابگذاریبدون ارائ

 بواسطهدرج گردیده متفاوت است. و این تفاوت ها  که در دفتر سوم سفینه عرفان بسیاری با ترجمه به مضمون

 از ابیات ینلفؤنحوۀ برداشت م ناشی ازکه  وده و شاید بتوان گفتنببکار بردن لغات جدید و ساختار جمله ها 

      مضمون ابیات قصیده عّز ورقائیه بر اساس برداشت نگارنده این اوراق چنینست: میباشد.  قصیده 

 قصیده عّز ورقائیه در باره جوهر روح قدسیّه –در مدح محبوب بطور راز و  نه بصورت آشکار 

 بنام او که بلند مرتبه و شکوهمند است

  

 که وقتی پدیدار شد تمام خورشیدها  پنهان و بی ارج شدند  زیبائی  مرا مجذوب خود کرد ورتصدرخشش نور  .1

  پدیدار گردید و عوالم را روشنائی بخشیددر عا لم   بمانند اینستکه درخشش خورشید از نور زیبائی او  .2

 شد  از بلندی قدش روح العالء بزرگوار  از سرور او ِمشک غیبی به وزیدن در آمد .3

 سایبانهای ابر بحرکت در آمد ،نفس خوشبوی اووزیدن از   دمیده شد و قیامت برخاستدر شیپور قیامت  ،به دمیدن او .4

 نور بهاء متجلّی شد ،صورتشنور ازدرخشش   به نور طلعت او طور جاودان پدیدار شد .5

 کرار شدز مشرقش تمام ماه ها پی در پی تا  از مغربش شمس ظهور پدیدار شد .6

 از نگاه پرمهرش چشم جمال روشن شد  شمال خوشبو شد داز موی او وزش با .7

 باتش صورت زیبایش نفس کلیم پاکیزه شد   بنور صورتش وجه الهدی براه راست سالک شد .8

 ، رأِس وجود امتداد جسته شیكمنِد گیسو گرفتاری در یبرا  تیر مژگان او را سینه های مشتاقان سپرشدند .9

 ء سرزمینی است که او بر آن راه رفتو عرش عما  نهایت آرزوی من جایگاه پای اوست .10

 و در تمام آتش ها برای هجرت و فرقت از او سوختم  و در هر چشمی برای رسیدن باو گریستم .11

 نستگذاشتن قدمش بر قلبم اولین آرزوی م   با دست و آغوش باز متمنی گذاردن قدمش برقلبم شدم  .12

 و کلمات نزدیک شدن باو را بر هر زمینی  نوشتم  در هر موقعیتی طلب وصل پیشگاهش را کردم .13

 دیکی باو، با پرتاپ نیزۀ دوری از او رانده شدمزپس از ن  و هر اندازه برای وصال بنور او شتافتم .14

 د که اینست جزای عاشقان منجواب مرا با شمشیر دا  و اگر دست های خود را برای وصالش دراز کردم .15

 و قصد او غیر از قطع نسبت از من نبوده است   این نبوده که باو محکم چنگ آویز شوم  بجزو کوشش من  .16

 بمن رحم کن و رسوائی مرا آشکار مکن  نچه دارم فدای دیدارت بادآباو گفتم روحم فدایت و  .17

 که این وصلت تا ابد دوام داشته باشد  وصالت برسان از شدت عشقم بتو بمن ِمنّت بگذار، مرا به .18

 بر تمام مردم و در واقع قیامت برخاست   قسم برمز ظهور!  از ظهور او آشکار شد .19

 کور وجود، بر اندوه من از دوری محبوبم تأسی کرد  قسم به اندوه حسین! اندوهی که از حزنش تحمل کرد .20

 و تو صاحب روح و نور و قلب من میباشی  وب روح من میباشیهمانا  تو آرزوی قلب و محب .21

 و مرا بعد از انىوهم  مصاحب نزدیک خود کن   بر من منت گذار که بعد از دوری بوصال تو برسم .22

 نور این دنیا از آه های من ایجاد شد  آتش های فروزان  از گرمای سوزش دل من شعله ورند .23



 تشنگی مرا از بین نمیبرد نهر سناء )رود نور( و   عطش من خشک شددریای غیب از گرمای  .24

 چشم من گویا میباشندآنها  از خون   بر هر زمینی که هر خونی  ریخته من آنها را گواه میگیرم .25

اقیانوس آرام در مقایسه با اشک های من مانند قطره ایست .26
  

وزش دل و آتشی که حضرت ابراهیم درآن افتاد درمقابل س 
 من مانند ذرۀ از آتش است

 و از غصه من چشمه های اندوه جاری گردید  و از اندوه و آه سرد دل من،  دریای شادی جامد شد .27

 و نور من از  غرور بدخواهانم خاموش شد  درخشش من پوشیده شد نور من تاریک شد  .28

 و قلبم از حرارت سوختنم ناقص و ناتوان شد  داستخوان های من سائیده شد و بدنم فرسوده و بی توان ش .29

 دوری ازتو مرا گداخت و وصال تو آرزوی منست  آرزوی وصل تو مرا هالک کرد و عشق تو بدنم را فرسود  .30

 و از اندوه قلب من ارض فؤاد نزدیک شد از هم بگسلد    و از راز غم من آسمان نزدیک شد از هم جدا شود .31

 و زردی صورت من داللت بر نفس گرم از درونم دارد   ن حاکی از گرما و حرمان قلب منستاشک چشمان م .32

 و تمام روزها از نداشتن یار و یاور به ناله مشغولم   تمام شب ها از سرزنش عیب جویان  ناله میکنم .33

 اد کردنش از تکلّم باز میایستندهر زبانی  در هنگام ی  کهبه حدی من از لحاظ  خواری به نهایت درجۀ ذلت رسیدم  .34

 در تمام غرفه ها لباس سیاه پوشیدند )سوگوارشدند(  حوریان ساکن قصور از اندوه درون من .35

 همیشه بجای انبساط در تحت فشار و تنگنا قرار گرفتم   تمام اندوه وارد شدمه در هر قلبی ب .36

 را از آنچه باز گو میکنی نگهدار   پس زبانت  و او مرا از پشت سرم ندا داد و گفت ساکت باش  .37

 چه بسیار علی ها مانند تو که از عاشقان منند   چه بسیار حسین ها مانند تو که خواستار منند  .38

 چه بسیار از همقطاران مانند تو که ازبرگزیدگان منند  چه بسیار عشاق که فوق تو قرار دارند و دوستدار منند  .39

 به نور وصال که حتی لحظۀ  به من بنگرند  ا همیشه به ندبه و  ناله مشغول بودند و موفق نشدند همۀ آنه .40

 وقتی من پدیدار هستم نورمحیط درخشش ناچیزی دارد   در برابر طلوع من، خورشیِد ظهور به مانند ستارۀ مي ماند .41

 از آتش عشق من آتش فروزان بمانند پاره آتش است  و  در مقایسه با نور درون من راز وجود  بمانند مورچه است  .42

 و از دو دست من  ید بیضاء برگریبان رفت  و از نهاد من سرشت پرستش شکل گرفت .43

 و حکم متوازن از توازن بینش من حاصل شد  امر اآلمر  که آمد از امرمن پدیدار شد .44

 القدس از نور سرور من به اهتزاز و جنبش آمدو روح   خروش دریا از موج درون من به جوشش آمد   .45

 و از درخشش نور من کوه طور از هم پاشید  از یک نگاه من موسای جاودان بیهوش شد  .46

 و از دمیدن روح من استخوان های پوسیده به جنبش آمد  از انتشار امر من ارواح افراد محشور شدند .47

 و روح البیت از نور صورت من  قیام کرد و برخاست    ف است نفس االمر  در اطراف بیت او در طوا .48

 من سجده کرد ۀآشکار با شادی بر نقطو باء   بلند یهای سرزمین علم ِسّرش در باء میباشد .49

 و تمام مقامات بلند از پیام های من بدست آمده  تمام راه های راست از طلوع امر من آغاز شد .50

و بواسطه نغمه های من صدای زنبورهای عسل مانند آواز   ای پرندگان دارای لحن شدندبواسطه نعمت من آو .51
 های مالیم است

  ازعشق غیر من سرمست شدی بر خالف شریعت من تو  ن ندارم آکه من گمان خوبی از  ی بدعت کردیشریعتتو  .52

راه و روش روشن من بود و تو  نامهائی که مغایر با   تو وصف ها و نسبت ها را عنوان کردی .53
 بمانند تیر و نیزه بسوی من پرتاپ کردی

 این محدود کردن است و حد گذاشتن بزرگترین گناه است   من نسبت دادی تو نفسی را توصیف کردی وآنرا بنفس .54

 ن وفا کنیبرای وصال من شرطی الزمست که تو باید با  چنین نیست   ،توگمان بردی بوصالم میرسی! بسی دور است .55

 و آشامیدن خون ستمگری را از داخل هر دلی   نوشیدن  بالی دنیوی  از هر جامی   .56

 سرکوب کردن طمع بر نیازهای زندگی   بریدن امید از رسیدن به هر راحتی  .57

 وسوزش جگردر راه عشق اولین شرط پیمان با من است  بر زمین ریخته شدن خون در مذهب عشق واجب است .58
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 قصیده عّز ورقائیه تشریح بعضی از ابیات - 3:3

متوجه بیافکنیم  درج شده فوقدر قسمت  قصیده ورقائیه به فارسی که مضمون ابیات  اگر نظر مختصری بر

نها را جمالقدم بالنفسه االقدم آکه سطور فوق معانی بیشتری را در بطن خود دارند که بعضی از  خواهیم شد

ن آو یا بعبارت دیگر یک سطری که برای هر بیت اختصاص داده شده بیانگر تمام معانی  .تشریح فرموده اند

معانی ابیات دیگری را که مورد تشریح جمالقدم قرار نگرفته اند با میرسد که  نمی باشد. بنابراین الزم بنظر

ه کبرای ابن مراجعه به تائی و همچنین تا اندازۀ بسط داد و تشریح نمودمراجعه به متون الواح و آثار مبارکه 

به ما کمک  برای این منظور و همچنین متون دیگر عرفانی فارض که بر سبکش قصیده عّز ورقائیه نازل شده

که خود محتاج رساله و یا کتابی  ولی چون در این مقاله مختصر امکان تشریح تمام ابیات نیست ، خواهد کرد. 

ه مورد مداقّ  قصیده قسمت های دیگراز  چهار بیتاست و ل که وصف حوریه الهی ه بیت اوّ فقط نُ  جداگانه است،

    :تبیت اس 127بیت از  13که مجموعا   قرار خواهند گرفت

 

   اّولبیت 

صحبت شده است که محبوب  و بوارق در بیت اول این قصیده از نور و طلعت نورانی و خورشید و جذب

روحانی را در قالب این عبارات و مفاهیم توصیف میکند همانطوریکه تائیه ابن فارض در بیت اولش برای بیان 

مفهوم نور و لمعه چون استفاده کرده است.  سکر و خمر و جام های محسوس قالب ازمعانی غیر محسوس خود 



بنابراین سطوری چند به بحث در  ،مبارک بچشم میخورد دیگر این قصیدۀغیره در ابیات  شمس و و برق و سنا و

مطالعه م بیت دوّ  تشریح نرا درآوارد  شده ،  دّوم هم  . چون لفظ بروق در بیتمی پردازیمبارۀ این پدیده ها 

 کنیم. خوهیم

ت اضیّ یّ و در اصطالح عرفانی عبارت از ذات و جهت ف   ،چهره ورخسار ،وجه  ،روی  ،معنی صورت ب طلعت

 حّق است.

این بیت در باره نوری که از  وجه و طلعت حوریه الهی ساطع است صحبت میکند و درخشش این نور بقدری 

. درست میشوندارج و بی مقدار  از این حوریه الهی بچشم میرسید بی ی کهنوراز تمام خورشید ها  زیاد است که

و ارج و جلوۀ و سوسو میزنند و زیبا هستند  در آسمان ظاهری پدیدار هستندها شب در مانند ستاره هائی که 

در ولی  ،صاحب نور هستند این شموس و ستاره ها گرچه هنوز ،هنگامی که خورشید طلوع میکند ولیدارند. 

درست مانند اینکه اصال وجود ندارند  ویا  – دنقابل رؤیت نیست شب را ندارند و حتی درخششدیگر  ،آسمان

چنین صورت  –نها باقی نمانده آبا طلوع خورشید از این جهان مادی بالکل محو شده اند و اثری از  اینکه

حال باید دید  باعث مجذوب شدن جمالقدم باین حوریه الهی میگردد. شدیدی که از آن ساطع است با نور درخشانی

 ین نور چه معنائی را افاده میکند.که ا

گان در باره خصوصیت نور و ماهیتش در قرون اخیر بحث دنور یک مسأله فیزیکی است و دانشمندان و پژوهن

یا ارتعاش آکه  ،ها کرده اند. چون نور در این بیت و ابیات دیگر فقط یک استعاره است وارد بحث علمی نور

موج  ۀاگر نور را پدید نمی شویم. ،نور دیگرعلمی ن است و تئوری های الکترومغناطیسی است و یا حرکت فوتو

مشخصی این امواج توسط چشم وسیعی میشود و در طول موج  آوریم که شامل طیفالکترومغناطیسی بحساب 

 حرارت است و حرارت از لحاظ علمی همکه همچنین نار  . ن بهره مند میشودآو از  قابل رؤیت است انسان

مینامند. نور را اگر   (Infra-red radiationبا طول موج مخصوصی که آنرا اشعه فرو سرخ ) تجنس نور اس

بودن عینی  سوریم، باعث رؤیت و محسوآ( در زندگی انسان بحساب Visible raysدر طول موج قابل رؤیت )

و زندگانی متأثر حیات  رارتی نیز بحساب اوریم، از گرمای آنوسیع ترح اشیاء میشود و اگر نور را در طیف

میگردد. شاید الزم نباشد که بحث در باره نور و حتی نار را بعنوان یک پدیده فیزیکی و مادی در این مقال بیش 

     از این خصوصیات مادی نور میشود بطور استعاره استفاده کرد. از این بسط دهیم.

و هماهنگی آن با خلق نور  خلقت جهان نور همیشه مورد توجه بوده. کتاب عهدعتیق با ،در کتب مقدسه گذشته

آغاز میشود
(60)

در قران مجید مجددا نور بازگو میشود  . شاید بتوان این نور را هدایت الهیه برای بشر تعبیر کرد.

ُ » سمان ها و زمین آبعنوان نور  نور یۀ مشهورآرا در  خداوندو  اتِ  نُورُ  هللاَّ او  اْْل ْرضِ  السَّم  «و 
(61)

و بیان میکند.   

سمان ها و زمین آکه چگونه خداوند میتواند نور یه را آرا جلب میکند و این  علما و مفسرین قرانیه توجه آهمین 

قرار داده اند و کمتر مفسر متون قران است که شرح مفصلی در تفسیر خود بر این بحث های مفصل باشد مورد 

)روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القران( زیتفسیر ابوالفتوح راخرین مانند أیه ننوشته باشد، چه از متآ
(62)

  

.مه طباطبائیو معاصرین مانند تفسیر المیزان عاّل 
(63)

جداگانه در باره این  ، کتاب و رسالۀبعضی از مفسرین  

.الید غزّ امام محمّ مانند  ؛قران نوشته اند یهآ
(64)

ن تفسیر آبرنیز ائمه اطهار  همچنین بواسطه اهیمت این آیه،  

یه نور نوشته اند. آبر تفسیری ، نورین نیرین، هر دو نیزسید کاظم رشتیشیخ احمد احسائی و  . نوشته اند

 یه نور درآتفسیر  اعلی تفسیری که بنظر میرسد در جواب سئواالت مالحسین بشرویۀ است در ربّ حضرت 

در یه نور آتفسیری بر از شیرازی آقا رکاب س میرزا در جواب سئواالتجمالقدم همچنین . فرموده اندمرقوم ماکو 

بغداد نازل فرموده اند
(65)

این تفاسیر مقاالتی نوشته  توجیهباره . گذشته از اینها بعضی از فضالی امر نیز در 

.اند
(66)

  

بعنوان نور یاد اسماء و صفات الهی نیزاز  بلکهمیکند، بعنوان نور ذکر  خداونداز یه مشهور که آگذشته از این 

  نُورٌ  ا لِعلمُ : »را نوری دانسته که در قلب مومنین وارد میشود علم کهحدیث مشهور ن مثال میتوان ازشده. بعنوا

ن ق لبِ  فی هللّاُ  ی ْقِذفُه .امام جعفر صادق از که هم از رسول اکرم نقل شده و هم« .ی شاء م 
(67)

در آثار  این حدیث   

.ه حضرت عبدالبها رجوع کنیدثال به رساله مدنیّ وارد شده. بطور منیز بحد وفور  مبارکه این امر بدیع
(68)

  

ک، که لْ شب تاریخی در سورة المُ  نآدر   ،به مالحسین حضرت رب اعلی در اولین اثر خود بعد از اظهار امر

که کتابرا  را سزا است  پروردگاری بیانی باین مضمون میفرمایند "که سپاس  ،وم االسماء میباشداولین سوره قیّ 



"اش براستی نازل کرد تا بر بندگانش چراغ فروزندۀ باشدبر بنده 
(69)

 23و همچنین در سوره العصر که سوره    

اد ؤبگو همانا من نوری هستم که بر طور ف: "که مضمونش چنیست عبارتی نازل شده وم االسماء است از قیّ 

"مشهود است
(70)

 هللا وجه انا وانّني ذّوت من بها ذّوت يالّت النّقطة انا»: میفرمایند شاه محمد توقیع درو همچنین  

«.یفوت ال الّذي ونوره یموت ال الّذي
71
قل ان »که اشاره بامر الهی است که خاموش نخواهد شد. و نیز میفرمایند  

«هذا بحرالمسجور قل ان هذا نور فوق کل نور
(72)

 امر خود را نوری باالی هر نور دیگر بیان میفرمایند.  

و میتوان تعبیر لطیفی نیز  از یک جنس می باشندنار  و نور  ،ان اشاره شد از لحاظ پدیده مادیهمانطوریکه قبال ب

تعبیر بسیار زیبائی از نار و نور  درحضرت رب اعلی  ،. بطور اخصّ پیدا کردبا مراجعه به آثار مبارکه 

است  5و نور عدد  اشند و نار مظهر شیطان است و تفاوت عددی ناریبمیفرمایند که نور نفس حضرت باب م

باین صورت عدم ایمان  - است "باب"است( که عدد  5نها عدد آو تفاوت  256 =و عدد نور  251)عدد نار = 

  را به نار تبدیل می کند و برعکس. شخص نور ،به مظهر ظهور )باب(

 خود باطنی ایمعن در میتواند میشود، حمل ظاهری معنای به روشنایی و است روشنایی سبب نور آنکه بر افزون

 از و است وجود همان نور. شود معنا هستی طبقات و وجود به آنکه یا و گردد تأویل دانایی و معرفت و علم به یا

  و بهره نور این ساحت از هست، وجودی جا هر که است اعظم نور یا نوراالنوار همان حقیقی وجود بابت این

 هست واحدی جا هر منظور همین به و است واحد که است وجود همان نور باینصورت. است برده نصیب

 .کرد تشبیه نور به را آن میتوان

ین الدّ  محیّ  ثار عرفانی نیز بحث های فراوانی از نور میتوان یافت.آعرفا از دیگر گروه عقب نمانده اند و در 

در باره  ت مکیّه،، فتوحادر موارد متعدد کتاب پر حجمش ،مینامند "شیخ کبیر" را عرفان اوعالم عربی که در 

 تشبیهنور مطالبی نوشته. بطور مثال در باره این حقیقت که چطور خداوند نورش مانند مصباح است  مینویسد که 

 تواند نمی باشد می موسوم" عقل" به که دیهمحمّ  حقیقت از غیر بودن قبول قابل لحاظ از مصباح به خداوند نور

بود الهی نور از وجودش و یافت موجودیت که وجودی اولین و است عالم دسیّ  او که باشد
(73)

 الّدین شهاب . 

 که است حقیقتى آن نور. مینماید معرفى نور بعنوان را او مظاهر و خداوند اشراقی، حکمت سؤسم سهروردى

 و است وجود معادل نور ، واقع در ،نظر این در. میشود اشیاء دیگر ظهور باعث و ظاهرست خود بخودى

 .عدم معادل ظلمت

و  این استعاره مورد استفاده قرار  شده برده بکار وفور بطور محبوب نورانی طلعت و نور نیز فارسی ادبیات در

 :میگوید  مراغۀ اوحدی. بعنوان مثال گرفته

 بینی چین خوشه معنی به ماهش خرمن نور که         نورانی خورشید چون رخسار از پرده کن جدا

 :دمیگوی تبریزی صائب و همچنین 

 گیراتر ازنارست افروز نورجهان این که  منگر طلعتان مه نورانی دررخ جرأت به

بحث در باره هر یک  نیست زیرا  ر باره نورثار مبارکه دآمنظور از  ذکر نور بررسی  متون در این مقال چون 

ذاشته و بحث کلی را یات را کنار گآخصوصی در باره بحث  . بنابراین نها محتاج نوشتن مقالۀ جداگانه ایستآاز 

 در ابیات دیگر اول نیست بلکه  بیتورقائئه تنها در  ذکر نور در قصیده عزّ باید توجه کرد که نظر میگیرم.  مدّ 

در این  . بعنوان استعاره بکار برده شده مانند برق و بوارق، سنا و لمعه  قصیده تکرار شده  و مظاهر دیگر نور

اشیاء را  نور هی و هدایت مظاهر مقدسه و امر الهی دانست زیرا  بواسطه نور را هدایت الشاید بتوان مقال 

بهمین نحو، نور شکار میشوند. آحقائق  که ایت ساطع از مظاهر مقدسه استهدنور  میشناسیم و بواسطه همین

ه صحبت شده ک "شخصی نورانی"و  "پیشانی پرنور"بکار برده شده و از  معارفه افرادبعنوان یک استعاره در 

افاضات باشد و نور  صاحب همه داللت بر خصوصیتی میکند که شخص میتواند در عالم ارواح و معنویات

را میتوان  چنین تعبیر کرد که این حوریه معنوی  اول بیشتر اشارت به شدت این افاضات دارد. بنابراین بیت

در مقابلش تمام افراد  کهو دارای خصوصیات هدایت عالم بشری بود بقدری صاحب افاضات رحمانی بود 

 بی چیز و بی قدر مشاهده شدند.  و هنر و عقل  صاحب فضل و عرفان

"مرا مجذوب خود کرد" میباشد که بصورت فعل وارد شده و بعضی از مشتقات معمول  به معنیاجذبتنی   جذبه:

ی کشش دیگرش جذب ، جذبه، جاذب و مجذوب میباشد. جذبه اصطالح عرفانی است. جذبه کشش است یعن

ت و دقت و فراست الزم است در این مورد بسمت محبوب. سلوک نیز طی طریق بسمت محبوب است ولی همّ 

د:فی میگویس  الدین ن  عزّ 
(14)

 



 دارد، چیز سه این هرکه. عروج سوم جذبه، دوم ، سلوک اول ، کنند اعتبار غایت به را چیز سه سالکان»

 جذبه و است، کوشش از عبارت سلوک. نشاید را پیشوائی ندارد چیز سه این هرکه و است، پپشوا و شیخ

 مقام ده انسانی مقام آخر به تا انسانی مقام اول از. است بخشش از عبارت عروج و است، کشش از عبارت

     ...«هست عروج و هست سلوک و هست جذبه  مقامی هر در و است،

هن که درمحیط آط میشود و بعضی مواد مانند در عالم مادی جذب و جاذبه با قوه الکترومغناطیسی نیز مربو

میشوند و قوای مغناطیسی صاحب دوقطب است که قطب های  ناطیسغمجذوب مجاذبۀ مغناطیس قرار گیرند 

همجنس یگدیگر را دفع میکنند و قطب های غیر متجانس مجذوب یکدیگر میشوند. در این بیت در باره اجتذاب و 

یه الهی باعث این کشش و جاذبه است بدون اینکه احتیاج به حرکتی و مجذوب شدن صحبت شده و نورهای حور

 کوششی بان سمت باشد.  

در  مطلب دیگری که در بیت اول و همچنین ابیات دیگر وارد شده "شمس " بمعنای خورشید است که شمس:

یطه جاذبه سیارات این منظومه را در ح جرمشمرکز منظومه شمسی است. خورشید بواسطه حجم و  عالم ظاهر

همچنین  به دوران آورده است. نها را بدور خود بر اساس  قوانین جاذبۀ حرکتی نیوتونی آ خود قرار داده و

شمس همچنین یکی از  خورشید منشاء نور و حرارت است که در سطور قبل در باره اش باختصار نوشته شد.

چاپ مصرلین لوح در مجموعه الواح که او آیات قرانی است که جمالقدم تفسیر مشهوری بر آن نوشتند 
(75)

 .است 

این لوح در جواب محمود نامی از علمای عکا نازل شده
(76)

در این لوح منیع و تفسیر شریف، معانی شمس در  

ه بیان میفرمایند و در اّولیّ  تنفس مشی ،آیه قرانیه را سّری از اسرار الهی تلقی میفرمایند و آنرا در مرحله اّول

نرا بر انبیاءهللا اطالق میفرمایند که شموس اسماء و صفاتش بین مردم میباشندمقامی دیگر آ
(77)

و در مقام و  

آنرا بر اسماء حسنی اطالق میفرمایند که هر اسم مانند  مرتبۀمرتبۀ دیگر آنرا بر اولیاءهللا اطالق میفرمایند و در 

معانی بسیار است که تمام شدنی نیست  ،ی شمسبرا که در انتها بیان میفرمایند؛ و شرقی در آفاق میباشدشمس مُ 

ن معانی را بیان میفرمایند. در این لوح مبارک شخصی را که به ظاهر تمسک میکند و باطن آو تعداد دیگری از 

را ترک می نماید،  شخص نادان نامیده اند؛ و کسی که به باطن توجه میکند و ظاهر را ترک میکند، از او  به 

این  ر نام میبرند؛ و شخصی که باطن را بر ظاهر قرار میدهد او را عالم کامل مینامند. شخص  غافل و بی خب

 ن یاد شد.آرک از شمس بسیار نزدیک به تفسیری از حضرت رّب اعلی در باره نور است که قبال از تفسیر مبا

نشانۀ از ت صاحب نور اس در عالم مادی که را اعلی شمس ظاهری که حضرت ربّ  است در ضمن بسیار جالب

منین بیان ؤبر م در کتاب بیان و موعود بیان میباشند گرفته و حضرت بهاءهللا شمس روحانی و نور الهی که 

 علی عندهللا من البهاء انما»یه را در برابر خورشید در یوم جمعه بخوانند: قوله االعّز: آفرض شده که این 

مضمون  «المحبوب العزیز هو اال اله ال انه نفسه علی هللاشهد قد ما علی فاشهدی الطالعة ایتهاالشمس یا طلعتک

نچه آگواه باش بر  ،بیان مبارک از اینقرار است: بهاء از جانب خداوند بر صورت تو باد ای خورشید طالع

.خداوند بر نفسش گواهی داده که غیر از او پروردگاری نیست مگر او که بلند پایه و دوست داشتنی است
(78)

  

 از با استفاده از استعاره نور و شمس در طلعت محبوب، جمالقدم  بسیاریو ه مطالبی که ذکر شد با توجه ب

در قالب این جسمانیات بیان میفرمایند که شور انگیز است و باعث انبساط خاطر میگردد و مطالب عرفانی را 

 .  تباعث شور و وله و هیجان روحانی در خواننده میشود و بیانگوی مطالب عرفانی اس

 

     بیت دّوم

 محبوب صحبت میکند ولی نور مذکور و نور خورشید در باره نور جمال و صورت در دنباله بیت اول  این بیت

نها جلوه گر آدر عالم پدیدار شد و در جلوی چشمان  ه میکند کهسن جمال او عرضدیگر را از حُ  و نورهای

  نها اقدام میشود.آائی صحبت شده که ذیال به تشریح گردید. در این بیت در باره برق و حسن و جمال و زیب

 معنی آذرخش ، صاعقه روشنی، ، درخشش برق را دهخدا لغتنامه. است بارقه و برق جمع بروق و بوارق برق:

 .است نور خواص از که میکند

 مواردی در و میشود پدیدار ناگهانی بصورت که است نوری و نآ سرعت هم و کند می نور از حکایت هم برق 

بهمین علت هرگاه آنرا بعنوان توصیف نور بکار بریم . میشود پنهان نظر از بود شده پدیدار که سرعت همان به

 رن تعبیآو شاید بتوان از نور خیره کننده از  میتوان نور شدیدی که بسرعت پدیدارمیشود که باعث حیرت میگردد

 .کرد



 الکتریسته نراآ و یافته توسعه و گرفته قرار توجه مورد اخیر قرون در گرچه است فیزیکی پدیدۀ نور مانند برق

واقف  اند نهاده نام ساکن الکتریسته آنرا امروزه که کهربائیه قوۀ بر بشر باز دیر از ولی اند نهاده نام( سیّال برق)

طه علم بشر ناشی از قوه کهربائیه و یا برق در حی مواد بعضی دفع و جذب قوۀهمچنین در گذشته ایام  و بوده. 

 فیزیکی  مرتبط های پدیده را الکتریسیته یا برق  ، انرژی و نار و نور و برق امروزه علم ن،آ از گذشته بوده. 

نرا نیز برای آکه  میکند نور شدت و سرعت از حکایت شده ظاهر ادبی آثار در که برق لفظ. بحساب میاورد

   :گوید حافظ. طلعت و روی محبوب بکار برده اند

  کرد چه افگار دل مجنون خرمن با که وه   سحر بدرخشید لیلی منزل از رقیب  

 : کوید سعدی

  است نهان دم دیگر و پیدا دمی  است جهان برق ما احوال

 :گوید تبریزی صائب

  ریخت بلبل زبان از شرار نغمه جای که  ریخت گل بخرمن برقی تو ویر فروغ

 تعریف چنین را ُحْسن دهخدا فرهنگمیکند.  صوری و نیز باطنی ئیزیبائی و نیکو از حکایت و اما ُحسن حسن:

  رونق، مالحت، افژنگ، اورنگ،. زیبائی خوبرویی، ب هاء، جمال، خوبی، ب هجت، نیکی، نیکوی، نیکوئی،: میکند

 و اند کرده تفسیر اعضا تناسب به را حسن بعضی استواری، صحت، درستی، خوشی، لطافت، نزاکت، فروغ،

حاِسن؛:  جمعش قُبح؛ نقیض حسن؛ مطلق در است آدمی حسن آن از مراد س ن: ُحسن از مذکر نعت م  سین، و ح   ح 

سنان، حاِسن، ُحّسان، ُحسان، س ن و ح  ْین نیکو شخص بمعنی ح  س ن مصغر وُحس   :. خاقانی گویداست ح 

 بگیرد جهان دو هر مه ای عشقت سلطان  بگیرد آسمان هفت جان ای حسنت آواز

 :نیکوئی گفتار خود و خوبی محبوب غلو کرده و  گویدسعدی در 

 حد همین است سخندانی و زیبائی را  بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس 

هم کلمۀ عرفانی است و هم فلسفی. ُحْسن به معنی نیکو بودن و خوب  ،ُحْسن بمعنی نیکو بودن و زیبائی و جمال

«میلٌ ج   هللا   أِنَّ »است و مستند است به حدیث نبوی  ات عرفابودن و زیبائی و جمال است. حسن الهی از معتقد
(79)

 

میٌل یُ  هللا   أِنَّ » و همچنین «مال  الج   ب  حِ ج 
(80)

افالطون حکیم بزرگ یونان سخنی دارد که بیانگر اندیشه عارفان   

 ‟زیباست. شود که عین زیبائی است و همواره  زیبائی در پایان راه به حقیقتی ختم میˮاست. به نظر او 

 :حافظ میگوید

 عارف از خنده می در طمع خام افتاد   عکس روی تو چو در آینه جام افتاد 

 ایـن همه نقش در آینه اوهام افتاد حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد

 و همچنین

 هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد  جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

 یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد  ن دلستان ندیدمآبا هیچ کس نشانی ز

بنابراین شاید بتوان بیت دوم را چنین تعبیر کرد که طلعت نورانی محبوب که بسرعت پدیدار شد، جمال و 

نکه تمام افاضات و کماالت از نیکوئی آزیبائیش که حاکی از افاضات و کمال اوست باعث حیرت من شد مانند 

مده اند. چنین محبوب نیکو و زییائی در عالم پدیدار شد و در جلوی چشم مردم جهان به جلوه آبوجود وجمال او 

 .و باعث اعجاب وحیرت آنها شد گری پرداخت

ر  غرارا    :از این قرار استمده ولی معنائی که این بیت را کامل میکند آغّر در لغت بمعانی مختلف   غر: غّر ی غ 

ة  و غرارة  : چهره  ة شد و ُغرَّ ة بمعنی سفید شدن از شدت نور و درخشش  –نیکو شد و صاحب ُغرَّ  میباشدُغرَّ

 

 مبیت سوّ 

نرا آاین بیت در توصیف حوریه الهی وارد جزئیات میشود و توصیف بشاشیت و نشاط  و بلندی  که شاید بتوان 

ال صحبت شده که ا و روح الع  مسک و ع  هجت و مِ به بلندی قد و قامت تعبیر کرد میشود. در این مقال در باره ب  

 .نها تشریح میگرددآیک یک 



ت بمعنی شادمانی ، تازگی، سرور و شادی، شادمان شدن، زیبایی و خوبی، خوبی دیدار است، تازه و شاداب ب هْ  ج 

 بودن است.  

اءالنهر در فارسی به کسر میم خوانند. در ماور. مشک را که لغت فارسی است است ب ِمشکرَّ ع  مُ  ِمْسک  :کِمس  

خطائی  یناف آهومشک بنابراین مشک هم  به کسر و هم به ضّم میم صحیح است. انرا به ضّم میم خوانند و 

(. فارسی به کسر میم و اهل ماوراءالنهر بضم میم خوانند. مسک یا قاطع است و عربان مسک خوانند. )برهان

ن گیرند و در تبت هم پیدا میشود و نوع هو در ختن و ختای چیآمشک مادۀ خوشبوئی است که از ناف یک نوع 

هو خشک کرده و میسایند و بسیار خوشبو است و آوردن از ناف آدیگری از مشک است. این ماده را پس از در 

ما به مسک اضافه شده بوی خوشش بزودی در هوا منتشر میشود و هوا را خوشبو و معطر میکند. در این بیت ع  

 عرفانی افاده میکند.خصوصیات  کلمهو ترکیب این دو 

، شجره  ءعرش عما ، ءسرادق عما ،در آثار مبارکه بیش از حد بکار برده شده و از  رشح عما عماء  :ءماع  

غیره صحبت شده که همه داللت بر عوالم غیب و عوالمی  عماء، بحرعماء، ذّر عماء، اهل العماء، مرکزالعماء 

  است. لکو مُ  خارج از عالم ناسوت

ما در لغ نرا چنین معنی میکنند: ابر، ابر بلند و آت بمعنی ابر بلند است لغتنامه های تاج العروس و لسان العرب ع 

که آب خود را حمل کرده باال  یر بارنده، ابر سیاه یا سپید، ابرمرتفع یا ابر متراکم و انبوه،  ابر سطبر و غلیظ، اب

که ممکن است تعبیری برای آن در این بیت پیدا کرد ولی  مدهآغیر از ابر بلند بمعنی زن بلند قد نیز عما رود. 

   .ظاهری ابر بلند و کنایه از عالم غیب مطلوبتر باشد به معنیبنظر میرسد که عما 

نچه قابل روئت نیست استفاده شده است. خصوصا در آثار آن برای توجیه آاز  ،چون ابر بلند تقریبا نامرئی میشود

قه قدیمی دارد. در احادیث اسالمی حدیث مشهوری ذکر شده که بسیار مورد بحث اسالمی بهمین عنوان عما ساب

نرا در اکثر کتب حدیث میتوان یافت. مضمون حدیث عما از اینقرار است که یکنفر اعرابی از آقرار گرفته و 

در حضرت محمد سئوال میکند که خداوند قبل از خلق این جهان کجا بوده و حضرت محمد باو جواب میدهند 

عالم عما.
(81)

ن توضیحات و تشریحات آحکما. ائمه اطهار نیز بر هم حدیث عما هم مورد نظر عرفا بوده و   

در کتب این دور بدیع نیز میتوان تفصیل بیشتری بدست اورد و نوشته اند
(82)

که در  ئیاز عرفا ،مثال بعنوان . 

خواجه عبدهللا انصاری از مطالبی نوشته اند ءباره عما
(83)

الدین عربی و محیّ   
(84)

ثار آ. در نام برد  میتوان 

ن اولیه را عما نامیده اند که ی  ع  الدین عربی را شرح کرده اند، ت   نهائی که فصوص الحکم محیّ آعرفا، خصوصا 

   یاد کرده اند. "عقل اول"ن به آمقامی است بین واحدیت حق و کثرت خلق ؛ این همان چیزی است که حکما از 

ن رازششرح گل الهیجی در
(85)

و اصطالحات  خود از عوالم پنجگانه صحبت میکند که عالم دوم عالم عما است 

 :خود و عارفان را بکار برده

 وب و حقیقة الحقائق یعالم ذات الهوت و هویت غیبیه و غیب مجهول و غیب الغ .1

 عالم صفات که جبروت و واحدیت و عما  .2

 تعالم ملکوت که عالم ارواح و عالم امر اس .3

 لک که عالم شهادت و عالم ظاهر و خلق استعالم مُ  .4

 خر است آعالم ناسوت که کون جامع و مقام  .5

 خر را عالم شهادت نامند که محسوس میباشند.آاز این پنج عالم سه عالم اول را عالم غیب نامیده اند و دو عالم 

عما سئوال میکند و حضرت اعلی در باره  ربّ  بواسطه اهمیت موضوع، جناب سید یحیی دارابی از حضرت

 4ج  ،ن در اسرار االثارآرب اعلی توقیعی در این مورد برای توضیح این مسئله نازل میفرمایند که قسمتی از 

.درج شده
(86)

ت ل و یا مشیّ مقام مظهر امر و ذکر اوّ  ءتشریح میفرمایند که عما ، حضرت رّب اعلیدر این توقیع  

ا» لی که در باره بحرالعماء سئوال کرده میفرمایند قوله االعّز: جمالقدم در جواب سائ .ه استلیّ اوّ   من سئلت ما وأمَّ

آء بحر م  ل لو اإلنشآء أهل أدركه وما اْلسمآء بحور فوق هللا جعله لبحر إنَّهُ  فاعلم الع   ما على ونفس ره المقام هذا نفص 

 اْلربعة اْلنهار ظهرت ومنه البحور أُمَّ  هللا علهج نهر السَّنآء ونهر اإلصباح فالق وربَّك اْللواح تكفي ال ینبغي

«... الكتاب في المذكورة
(87)

مضمون بیان مبارک از اینقرار است:" اما در آنچه در باره بحر العما سئوال کردی  

نرا مردم این دنیا درک آبدان که همانا او دریائی است که خداوند انرا در باالی دریاهای اسماء قرار داده و 

، الواح کافی نخواهد بود و قسم به تفصیل دهیم نطوریکه که سزاوار است آند و اگر بخواهیم این مقام را نکرد



ئی که نرا مادر دریا ها قرار داده و از او نهر هاآپروردگارت شکافنده صبح و نهر السناء نهری است که خداوند 

ت و تشریحی از "نهرالسناء" شده که مربوط بدر بیان مبارک نیز صح  ...  " گردیدپدیدار  درکتاب مذکور است

ماء ب ْحرُ »وارد شده قوله االعّز:  قصیده ورقائیه 24 به بحث در باره بیت سوم نیست ولی این واژه در بیت  ِمنْ  الع 

ر   تِى ب ْعض    ی ْسق نِى  ل نْ   السَّنا ون ْهرُ  -  یابِسٌ  ظمأى ح  ْطش  و هم "نهرالسناء". که در آن هم "بحر العماء" ذکر شده  «  ع 

  مطلبی نوشته نخواهد شد. 24در این مقاله در تشریح بیت 

 قوله االعز: حضرت عبدالبهاء میفرمایند

أیّها الحبیب قد وصل تحریرکم و اطّلعنا بمضمونه و نختصر فی الجواب لقلّة االوقات و    هُو هللّا »

یُری و ال یُری فاذا امعنت النظر بکّل  کثرة االشغال العماء فی اللغة السحاب الخفیف اللطیف جّدا  

دقّة تجد شیئا  ولکن بمجّرد النظر الیری الجل ذلک فی عرف المحقّقین یقصدون بالعماء الحقیقة 

الکلّیة بال تعیّنات فالتعیّنات موجودة بنحو البساطة و الوحدة لیست ممتازة من الذات اذا  تعیّن و ال 

الحدیّة و العماء و هذا مقام الکنز المخفی المذکور فی الحدیث اذا  تعیّن و هذا المقام یعبّرون عنه با

الصفات تعیّنات موجودة فی الذات و لیست ممتازة عنها تری و ال تری و هذا معنی العماء مختصرا  

هـ.  1338ذی القعدة سنة  ٤و بلّغ تحیّتی و أشواقی الی کافّة االحبّاء و علیک التّحیّة و الثّناء حیفا 

«دالبهاء عباسق. عب
88
 

مضمون بیانات مبارک چنین است: "ای دوست نامۀ شما واصل شد و ما به مضمونش مطلع شدیم و بواسطه کمی 

است که دیده میشود ولی در ما در لغت ابر سبک لطیف وقت و کثرت مشاغل جواب مختصر داده میشود. ع  

ابی ولی چون نظر کنی نمی بینی برهمین ی یمحالیکه مرئی است دیده نمیشود و اگر در دید دقت کنی چیزی را 

منوال در عرف محققین مقصودشان از عما حقیقة کلیه بدون تعینات است و تعینات موجود میباشند ولی بصورت 

ن به آبسیط. وحدة ممتاز از ذات نیست بنابراین تعین هست و در عین حالیکه نیست و این مقامی است که از 

موجوده  تاین مقام کنز مخفی ذکر شده در حدیث است. در این هنگام صفات تعینا و  احدیت و عما تعبیر میکنند

دیده میشوند در حالیکه غیر مرئی هستند و این معنی عماء بطور  - ن نیستندآنها ممتاز از آدر ذات میباشند و 

 1338حیفا ذی القعده  –د درود و ثنا به تمام احباء ابالغ کن بر تو بامختصر میباشد و تحییات و اشواق مرا 

 هجری قمری عبدالبهاء عباس"

بنابراین مسک العماء را میتوان بوی خوشی که حاکی از عالم غیب است تعبیر کرد بعبارت دیگر "بوی خوش 

 ه" ت اولیّ مشیّ مقام 

لم خوش عوااو رائحۀ  سرور و بشاشیتنهایت در مصرع اول این بیت در باره حوریه الهی بیان میفرمایند که از 

 .بهر طرف منتشر بودغیب و مشیت الهیه 

نث عنوان فرموده اند که صاحب حسن و زیبائی و تناسب اندام است  شاید ؤچون حوریه الهی را بعنوان شخص م

بتوان رفعت را که در مصرع بیت دوم از خصوصیات حوریه الهی بعنوان قد بلند که خود نوعی زیبائی است 

بزرگواری و بزرگوار شدن و شرف و بلندی و منقبت و برتری است بنابراین الء بمعنای چون ع  تعبیر کرد. 

الء" نرا بصورت "روح الع  آباشد  ارجحو شاید  دانست "روح بزرگواری"روح العالء را شاید بتوان بصورت 

یشود م چنین ثار بدیع بدست نیامد. بنابراین معنای مصرع دومآن در آثار گذشته و آخواند زیرا تعبیر خاصی از 

 ورد و بلند مرتبه شد.آکه از بلندی قد او روح متعالی شرف و منقبت و بزرگواری خودش را بدست 

 

 بیت چهارم 

خر و آنچه بنام یوم قیامت نامیده شده و وقایعی که به یوم قیامت اشارت آنچه در یوم آاین بیت حاکی از اینست که 

یوم  از ن ف س او شده است بعبارت دیگر بمانند اینست که س کشیدن و دمیدن حوریه الهی واقعف  دارد بواسطه ن  

 . مدندآمد و کوه ها بحرکت آعالئمش ظاهر شد و در صور دمیده شد و خداوند در سایه های ابر خر آقیامت و یوم 

ظل الغمام" معانی خاصی دارند که ذیال " ، "صورالقیام" ، "نفحه" ،در این بیت عبارات "نفخه" ، "صور" ص

  گردد.درج می

 شاخ، قرن ، ناقور ، نای، دمند آن در که شاخ، مینوازند آنرا که حیوان شاخ ، بوق،  صور بمعنی، شیپور



 قال بما اشاره ظل الغمام:» : االعزّ  قوله شده وارد چنین اند داشته مرقرم جمالقدم که ورقائیه قصیده تشریحات در

 أ ن إاِلَّ  ی نظُُرون   ه لْ »: قرانی یهآ به ایست اشارهیانات جمالقدم ب «الغمام من ظلل فى هللّا  تىأی یوم تعالی و تبارک

ُ  ی أْتِی هُمُ  ن   ظُل ل   فِي هللاَّ امِ  م  م  ةُ  اْلغ  ئِك  ال  اْلم  قُِضي   و  إِل ى  اْْل ْمرُ  و  ِ  و  عُ  هللاَّ  که 210 یهآ ، 2 سوره ، بقره سوره « اْْلُُمورُ  تُْرج 

 و بیاید مالئکه بهمراه ابر های سایه در خداوند که دارند انتظار این از غیر یاآ کهش بفارسی چنینست: "مضمون

 این جمالقدم ایقان مبارک کتاب در سالها بعد در الواح مبارکه و ".گشت برخواهد امور خدا بسوی و شود روا امر

 به ، همه را شده داده وعده ولقای خداوند خداوند مدنآ بهنها آیات دیگری از قران و کتب مقدسه که در آ و یهآ

 .اند فرموده تعبیر و لقای مظهر ظهورش ظهورش مظهر مدنآ

 بمرّ  اشارت تمرت: »:  االعزّ  قوله شده وارد چنین اند داشته مرقرم جمالقدم که ورقائیه قصیده تشریحات در

 و القیمة عالمات من ذلک کلّ  السحاب مرّ  تمرّ  وهى جامدة تحسبها الجبال ترى قال کما السحاب مرّ  تمرّ  بانها الجبال

ى»   :قرانی یهآ به ایست اشارهبار دیگر این بیانات جمالقدم    «  فیها یحدث ما ت ر  بُه ا اْلِجب ال   و  ة   ت ْحس  اِمد  ِهي   ج   و 

رَّ  ت ُمر   ابِ  م  ِ  ُصْنع    السَّح  ْيء   ُكلَّ  أ ْتق ن   الَِّذي هللاَّ بِیرٌ  إِنَّهُ   ش  ا خ  لُون   بِم   که   88یه آ،  28مل ، سوره سوره ن « ت ْفع 

نها آپنداری که جامد است ولی  تو کوه ها را خواهی دید )در یوم قیامت( و می: "چنینست بفارسی مضمونش

گاه است بر آاین از کارهای نو خداوند است که همه چیز را محکم میکند و او  –مرور میکنند مانند گذشتن ابرها 

گو  –ها یکی از عالمات قیامت است  که معنای روحانی دارد و نه جسمانی حرکت کوه  "نچه شما انجام میدهید.آ

 نرا یک پدیده مادی تشریح کرده اند.آاینکه سالهای سال مفسرین اسالمی 

یات قرانی داللت بر این دارد که آدمیدن در شیپور نیز از وعده هائی است که در یوم قیامت اتفاق خواهد افتاد. 

برزمین خواهند افتاد  هستندکه زنده  مردماول همه  شیپور نواخته خواهد شد. در نواختنر در یوم قیامت دو بار د

در  و از بین خواهند رفت و در نواختن شیپور در مرتبه دوم تمام مردگان بر خواهند خواست و زنده خواهند شد.

نُفِخ   »  یه که از متشابهات است چنین وارد شده: آقران این  ورِ  فِي و  ِعق  ف   الص  ن ص  اتِ  فِي م  او  ن السَّم  م   فِي و 

ن إاِلَّ  اْْل ْرضِ  اء   م  ُ  ش  ىٰ  فِیهِ  نُفِخ   ثُمَّ   هللاَّ ا أُْخر  ؛ مضمون این  68یه آ، 38سوره زمر، سوره  « ی نظُُرون   قِی امٌ  هُمْ  ف إِذ 

کسانیکه خداوند  سمان بر زمین خواهند افتاد مگرآیه چنینست: در شیپور نواخته خواهد شد و اهل زمین و آ

نها بر خواهند خاست و باطراف آهنگام  بخواهد و سپس در شیپور دمیده خواهد شد برای مرتبه دیگر و در این

 خواهند نگریست.

 دمید خواهددو بار در صور  محشر روز آمده که اسرافیل که یکی از مالئکه مقرب است در اسالمی در احادیث

 .باشد فاصله سال چهل نفخه دو هر میان و کردن زنده رایب دیگر بار و میرانیدن جهت بار یک

همانطور که از آیات  ،عبارات فوق همه به یوم قیامت اشارت دارد که وقایعش را اکثر مفسرین بصورت ظاهری

تفسیر و تعبیر نموده اند در حالیکه وقایع یوم قیامت همه از متشابهات است و همه دارای تفسیر و  مستفاد میشود،

نها را حضرت رّب اعلی و حضرت بهاءهللا و حضرت عبدالبهاء تفسیر و تعبیر نموده اند. آی باطنی که معان

نواختن در شیپور در مرتبه اول و منصقع شدن مردم اشارت به امر روحانی  دارد و ظهور حضرت رّب اعلی 

صورت میگیرد و مردگان است و نواختن مجدد در شیپور ظهور جمالقدم است که بالفاصله یعنی بفاصله کمی 

 مد.آروحانی از خواب غفلت بیدار میشوند و از بیهوشی به هوش خواهند 

، طیب رائحۀ شدن منتشر بوی،  دمیدن، دمیدن خوش بوی دمیدن: در فرهنگ دهخدا چنین وارد شده:   حفْ ن  

ستن سرد باد، را زلف جنبانیدن، رگ از خون برجستن بمعنی یکبار دمیدن،  هن ْفحِ  – خوش بوی، باد وزیدن، ج 

 .یکبار وزیدن

 ،آید پدید آن در که بادی از چیزی شدگی بلند  ،روز برآمدگی بلند :شده وارد چنین دهخدا فرهنگ در: خن فْ 

 ، آور نفخ و باددار چیز خوردن اثر بر آید پدید شکم در که ورمی ،تورم ،ورم ،آماس ،شدگی ربادپُ  ،دمیدگی

 دمیدنصور:  نفخ ؛ آتش به دمیدن ،مشک در دمیدن چیزی،  در دمیدن ،کردن تفو ،کردن پف ،دمیدن ،دردمیدن

  دمیدن شیپور در. صور

اشاره میفرمایند که این حوریه الهی مانند اینستکه حیات و ممات مردم در دست جمالقدم در این بیت چهارم 

بعبارت دیگر این ده میشود. این وقایع خارق العا باعث حدوث که است شخصیاین حوریه الهی اوست و همچنین 

لیه و روح نباض الهی است که ت اوّ مشیّ  همان که این حوریه الهی میکنداشاره به این حقیقت بیت بصورت تلویح 

افرادی که مؤمن میشوند روح  میکندآغاز و عصر جدیدی را در ترقی عالم انسانی  تجلی میکنددر مظهر ظهور 



نها گرفته آکه غافل می مانند بمثابه مردگان خواهد بود و حیات روحانی از نها دمیده میشود و افرادی آحیات در 

 و این تجلی هم اکنون پدیدار است و وقایع قیامت و ظهور جدید در شرف تحقق است. خواهد شد

 

 پنجم  بیت

 .در این بیت اشاره به "لمعه" ، "طور بقا" ، "غّرة" و "نورالبهاء" میفرمایند

ر است و بعضی برای نور و درخشش نور درجاتی قائل شده اند که سنا را درخشنده تر لمعه درخشش نو  لمعه:

 از تمام نور ها دانسته اند و بعد ضیاء و بعد لمعه.

طور بقا و طور جاودان اشاره به وقایع کوه طور و حضور حضرت موسی و تکلم با خداوند دارد. همان نوری 

  .که بر کوه تجلی کرد و کوه از هم پاشید

ا»در قران در باره این واقعه چنین درج شده است:   ل مَّ اء   و  هُ  لِِمیق اتِن ا ُموس ىٰ  ج  لَّم  ك  ب هُ  و  ب   ق ال   ر    إِل ْیك   أ نظُرْ  أ ِرنِي ر 

انِي ل ن ق ال   ِكنِ  ت ر  ـٰ ل  ب لِ  إِل ى انظُرْ  و  ان هُ  اْست ق رَّ  ف إِنِ  الْج  ك  انِي ف س ْوف   م  ا  ت ر  لَّ  ف ل مَّ ب هُ  ىٰ ت ج  ب لِ  ر  ل هُ  لِْلج  ع  ا ج  ّك  رَّ  د  خ  ىٰ  و   ُموس 

ِعق ا ا  ص  ان ك   ق ال   أ ف اق   ف ل مَّ أ ن ا إِل ْیك   تُْبتُ  ُسْبح  لُ  و  مضمون:  143یه آو  7سوره اعراف ، سوره  «  اْلُمْؤِمنِین   أ وَّ

کرد و موسی گفت ای پروردگار  مد و و خداوند با او صحبتآزمانیکه موسی در میقات معین ما )به کوه طور ( 

نخواهی دید و لکن به کوه نگاه کن اگر بر جای خودش باقی ماند مرا  مرا گزخداوند گفت هرمیخواهم ترا ببینم و 

خواهی دید پس زمانیکه پروردگارش بر کوه تجلی کرد کوه از هم پاشید و موسی بصورت برزمین افتاد و 

 پروردگار تو پاک و منزهی و من توبه کردم و من از اول مومنین هستمبیهوش شد و هنگامیکه بلند شد گفت ای 

   ُغّرة همانطوریکه قبال بیان شد بمعنی درخشش و نور است ، 

ن و منظر نیکو معنی میکندُحسْ بمعنی را  هاءب  (  241و  240ص  37تاج العروس )جلد 
(89)

 

 ، آرایش، زینت ، نیکویی ،زیبایی ، حسن و خوبی  : بهاءدر فرهنگ دهخدا در مورد بهاء چنین وارد شده:  بهاء:

  فره ،شکوه ، فر ، کمال ، عظمت، رونق ، درخشندگی، روشنی

نور البهاء را بنظر میرسد که بهتر باشد به صورت "نور بهاء" ترجمه کرد و یا "نور حضرت بهاءهللا". گرچه 

جمالقدم بنام "بهاء" معروف نبودند  ه نازل شد،در زمانیکه قصیده عّز ورقائی در میان اکراد و دراویش کردستان

د" میشناختند ولی در این بیت بصورت تلویح به ایشانرا بنام "درویش محمّ آنها  همانطوریکه قبال عنوان شد، و

که تجلی الهی از این حوریه الهی در آن حضرت پدیدار گردید همانطوریکه در  نفس خودشان اشاره میفرمایند

 لی شد.قبال متجطور کوه 

 

 بیت ششم

ن چندان واضح نیست. در این بیت، در وصف حوریه آتعبیر این بیت بسیار مشکل است و معنی به مضمون 

الهی ذکر شده که شمس ظهور از مغربش پدیدار شد و از مشرقش ماه ها یکی پس از دیگری پدیدار شدند. اشکال 

که شمس ظهور از مغربش پدیدار شد در حالیکه اصلی در درک استعاره ایست که در این بیت بکار برده شده 

 همیشه شمس از مشرق ظاهر میشود. شاید تعبیر ذیل تا اندازۀ جوابگوی این مشکل باشد.

. سمان تشبیه شده که از مغربش خورشید طلوع میکند و از مشرقش ماه پدیدار میشودآدر این بیت حوریه الهی به 

ام و زمان "ساعة" و قیامت، یکی از شرائطش اشراق خورشید از سمت در انتهای ای که مدهآدر احادیث اسالمی 

قیامت بپا خاست و بشارات گذشته بوقوع پیوست. بعبارت دیگر این بیت به  این عالئممغرب است. و با ظهور

ظهور حضرت رّب اعلی و بطور تلویح به ظهور حضرت بهاءهللا اشارت دارد که ساعت و قیامت بظهورشان 

ه و کلمه لیّ ت اوّ باین واسطه شمس حقیقت از افق مغرب طلوع کرد و بنابراین حوریه الهی که مشیّ  پدیدار شد و

. سمان قیامت برخاستآسمان ادیان است با ظهور حضرت رّب اعلی و حضرت بهاءهللا از مغرب این آه و اولیّ 

ذیال درج میگردد ماه شب  نآسان بنظر میرسد زیرا بدر که معنی آاگر این تعبیردرست باشد معنی مصرع دوم 

تقویمی است و بدر الشهور بمعنی ماه های کامل و تمام با  های دهم است. شهور بمعنی ماهیا شب پانزچهارده و 

در مغرب رؤیت  آفتابدرخشش تمام از سمت مشرق پدیدار شد. بطور معمول، ماه کامل در هنگام غروب 

باید غروب کند و در این محل است که ماه کامل قابل میشود و اگر خورشید از مغرب طلوع کند در مشرق 



رؤیت میباشد و بعبارت دیگر ماه های شب چهارده که کامل و بشکل دایره بزرگ میباشد در افق مشرق دیده 

میشود. اگر خورشید را مظاهر ظهور تعبیر کنیم ، ماه را میتوان ائمه و اوصیاء و در این دور مقدس مرکز 

سمان درخشش پیدا میکنند و از افاضات رحمانی برخوردار هستند. آاز افول شمس حقیقت در میثاق نامید که پس 

 مد خواهد شد. آن ذکری بمیان آحال به معنی بدر و ذکر مراجع حدیث اسالمی که از 

 گیرد می پیشی که زیرا را بدر نامند تمام ماه. بُدور ،معشج. چیز هر از تمام بمعنی شتافتن است و بدر :بدر

در فرهنگ تاج  . چهارده شب ماه. است تمام و کامل که جهت بدان یا ،آن غروب بر خود طلوع در را فتابآ

نکه ماه شب چهاردهم را بدر نامیده اند باین علت است که با غروب خورشید طلوع آعلت  ذکر شده که العروس

  .میکند

 بطلوعه یُباِدرُ  النه -  الشمس طلوع   الغروبب یبادر النه بدرا یم  سُ  نمااِ »: ( 129 ص 10 جزء) العروس تاج

لها کانه بالطلوع، الشمس لمبادرته بدرا سمی:  الجوهری قال و صبحا االفق فی یتراقبان النهما الشمس غروب ج   یُع 

؛ «لتمامه بدرا یسمّ  المغیب 
(90)

بدر" نامیده اند که با طلوع خورشید باین معنی که ماه تمام و کامل را باین علت " 

   .روبش آغاز میشودغ

 10و اما حدیث مورد ذکر بصور مختلف در کتب مشهور حدیث شیعی و سنی وارد شده و برای یوم قیامت 

)ع(  از رسول اکرم  امیرالمؤمنین ،حضرت علی   نها طلوع خورشید از مغرب است.آعالمت ذکر شده که یکی از 

 خروج جنبنده، و ودود دّجال، سفیاني،: داد خواهد رخ قیامت از قبل چیز ده ناگزیر به» نقل میفرماید که: 

 جزیرة به خسف مشرق، به خسف السالم، علیه عیسي حضرت نزول مغرب، از خورشید طلوع السالم، علیه قائم

.«دهد مي سوق محشر به را مردمان و آید مي بیرون عدن چاه از که آتشي و العرب
(91)

در مرجع دیگر شیعی،     

مای مورد اعتماد شیعه است در کتاب خود این حدیث را با مختصر تفاوتی ذکر کرده شیخ صدوق که از عل

است
(92)

 ج ،العمال کنزی میتوان یافت. مرجع اول کتاب سنّ  ن حدیث را در دو کتاب تفسیر معتبرهمچنین ، ای  

 الناس أهارو هامغرب من طلعت فاذا ، مغربها من الشمس تطلع حتی الساعة التقوم»:  38411 شماره حدیث ، 14

...«اجمعون آمنوا
(93)

که "ساعة" به معنی قیامت برنخواهد خاست تا اینکه خورشید  این حدیث اینست مضمون  

مرجع   نرا دیدند همه ایمان بیاورید. آاز مغرب طلوع کند و هر وقت که خورشید از مغرب طلوع کرد و مردم 

-130 صص)،  16 ج " ،القران االحکام الجامع" بی بنام ی که در این مقال ذکر میشود از تفسیر قرطم سنّ دوّ 

 مسلم صحیح فی و»  نقل میکند:  "صحیح مسلمکتاب "در کتاب تفسیر خود حدیث ذیل را از  قرطبی  . (131

 ندکر:  قالوا تذکرون؟ ما فقال نتذاکر نحن ئ علینا النبی اطلع قال الغفاری اسید بن حذیفة عن الطفیل ابی عن

 من الشمس طلوع و لدابه و الدجال و الدخان – فذکر – ایات عشر قبلها تروا حتی تقوم لن انها" قال الساعة؛

«...مریم ابن عیسی نزول و مغربها
(94)

  م" از کتب معتبر حدیث سنّی است. لِ سْ باید توجه داشت که "صحیح مُ   

بیر بیت را بصورتی که ذکر شد رد پای این حدیث در کتب دیگر حدیث و تفسیر نیز دیده میشود. مطلبی که تع

  الظّهور شمس  مغربها  عن»دم در باره مصرع اول بیت است که میفرمایند قوله االعّز:  قتقویت میکند شرح جمال

یعنی تشریح میفرمایند که معنی مصرع اول بیت "از مغربش خورشید  «مغربها عن الّشمس طلوع : تظهّرت

و با مطالبی که در قسمت فوق بیان  بمعنی "طلوع خورشید از مغربش".ظهور پدیدار شد" را تعبیر میفرمایند 

ظاهر شده و  که در احادیث وارد شده است، شد، طلوع خورشید از مغرب تلویح ملیحی است که عالمت قیامت

 .و مطابق این حدیث مردم باید به مظهر ظهور توجه کنند ظهور جدید تحقق پذیرفته است

 

   بیت هفتم

که بسیار خوشبو است و از بوی خوش موهای بیان میکند موها و گیسوان حوریه الهی  توصیفدر این بیت 

 . ورده استآاوست که باد شمال عطرش را بدست 

 جمالقدم در لوحی مفاهیم مصرع اول بیت فوق را بصورت نثر چنین بیان میفرمایند قوله االعّز: 

 قدرت سلطان كه الحمدهللا تصفف در وفا سرّ  سناء عندلیب و تكفف در بقا انس جمال حوریات »

 عدج   مالشِ  از بقا یبطِ  روائح و متمكن لقا مصر در بقا ملیك و ساكن عّزت عرش بر  وغلبه

 در طور دوحه افنان بر نور ورقاء و متموج مقصود عرش   یمین از وفا مسك اطیاب و متهج محبوب

...« تغني در وحداني عزّ  حدائق در سبحاني دیك و ترني
(95)

 



. در اند شهرت یافتهبه الواح شعریه که  ، الواحی میباشندنازل شده ورقائیه آثار مبارکه که بعد از قصیده میان در

نها آعنوان شده است که زیارت خصوصیات موی محبوب  و استعاره بطور مفصل و بنحو شورانگیزاین الواح 

الحکمة لئالی ومس جلدباعث انتعاش روح میباشند. برای زیارت این الواح به 
(96)

 کتابو  73-71 صص 

محاضرات
(97)

 رجوع شود.  276 – 272 صص 3 جلد   

و عرفا ذکر خصوصیات مو برای بیان مفاهیم عرفانی بصورت رمز   در فرهنگ و ادبیات فارسی و آثار شعرا

وار، گاهی  بحد وفور دیده میشود. گاهی مو را سیاه، گاهی پیچ دار و مجعد، گاهی بصورت گیسوان و کمند

 موی خوشبوی محبوب. حافظ میگوید: پوشاننده صورت و گاهی هم 

 بوست عنبر خاک و گشت سا غالیه باد که  را افشان عنبر زلف زدی شانه تو مگر  

 :گویدمی است هجری هشتم قرن بنام عرفای از یکی که  راز گشن صاحب شبستری محمود شیخ

   معطر زلف نآ بوی دادش که     رخمّ مُ  شد دم نآ در دمآ لگِ 

 بوی عرفا، اصطالح در. بکار برده تصفا و اسماء کثرتشیخ محمود شبستری گیسوی معطر را بعنوان رمز 

 جمال به اتصال و وصول و طلب طریق به گیسو  و  است الهی رموز و اسرار انتشار از رمزی گیسو خوش

 .گردد می اطالق نیز حق وجه و مطلق

 و همچنین از اوست:

  شام کند گاهی وردآ صبح گهی     رامآ لحظه یک او زلف نیابد

 و کثرت شام از و است مراد وحدت ، صبح از. است وجودات سلسله تبدیالت و یراتیبتغ اشاره زلف بیقراری

 بیند می را مظاهرحق همه در و میشود تابان دلش بر وحدت نور گاهی که است سالک با نسبت معنی هردو این

  . نماید توحید نور مشاهده که نمیگذارد که میگردد غالب بنوعی ثرتک  احکام گاهی و

ن عبارات باعث مزید آسطوری چند مرقوم فرموده اند که زیارت  قصیده عّز ورقائیه جمالقدم در تشریح این بیت

.گردیده استروح و ریحان است که در قسمت یادداشت ها درج 
(98)

  

 

 بیت هشتم

میشود که باعث نورانی شدن قلب و نفس و صورت  صحبت نور صورت حوریه الهی در باره مجددا  بیت در این 

حضرت موسی است. در داستان حضرت موسی داستان  ،در این بیت ،حضرت موسی گردید. مقصود از کلیم

تعبیرات روحانی دارد. بصورت ظاهر در داستان زندگی حضرت موسی نها آهمه نور سه مرتبه وارد شده که 

حال سفر بسوی مصر بود و در شبی سرد از دور نوری دید که از  آتش بود و  بسمتش  در او ،ولدر مرتبه ا

ورد سپس خداوند به او چندین معجزه عنایت آروان شد و به وادی ایمن رسید که باو گفته شد که کفشش را در 

 مواجهه با نور به سومسفید بود و مرت افشانینها "ید بیضا" بود یا دستی که از شدت نورآکرد که یکی از 

با قوم خود بسوی اراضی موعود و ارض کنعان روان بود و به کوه طور رفت و ن حضرت آهنگامی بود که در

این انوار را از وجه حوریه  ، جمالقدمببیند و خداوند برکوه تجلی کرد و درخشید. در این بیت خواست خدا را

 مستضیئمظاهر مقدسه از همین نور قلوب یت من علی االرض و ه الهیه میدانند و هدالیّ ت اوّ الهی و نفس مشیّ 

 بوده است و خصوصا حضرت موسی کلیم.

:قصیده میفرمایند قوله االعزّ این بیت جمالقدم در تشریحات 
(99)

   

 مقّدس و منّزه عرضیّه ظنونات نعلین از بود بشریّه هیکل در مودع که را رحمانیّه نفس جلرِ  موسى چون»

 که قلب مبارکه طیّبه مقّدسه بوادى ساخت ظاهر مکرمت رداء و عظمت جیب از را الهیّه درتق ید و فرمود

 یمین از که طور ارض بآن چون و شد وارد است ربانیّه عزّ  تحّکى کرسى و صمدانیّه تجلّى عرش محلّ 

 انوار و دنمو استشمام و استنشاق الیزالی مشرق از را روح طیّبه رائحه شد واصل گشته مبسوط نور بقعه

 قبسات و الهیّه محبّت رائحه حرارت از فرمود ادراک جهات غیر من جهات جمیع از را ازلی حضرت

  «شد... مشتعل و موقد انیّه زجاجه حجبات کشف از بعد او قلب مصباح در هویّه سراج احدیّه نار جذوات

 

   بیت نهم



ْهم در این بیت " و یا جنگاوران از آن استفاده  کار بکار میبرندکه شکارچیان برای ش است " به معنی تیر س 

ْفر بمعنی مژگان است و "سهم شفر" ترکیب اضافی است که تیر را بصورت استعاره برای مژگان  .میکنند ش 

سینه ها  ۀبکار برده که بر سینه مشتاقان و محبوبان پرتاب میشود. صدر بمعنی سینه و صدر الصدور بمعنی سین

ورده اند که قبول تیر مژگان آه و سطبر. یعنی بسیارند افرادی  که سینه های خود را پیش یعنی سینه های برگزید

  .یگر حاضرند مورد عنایات خاص گیرندبعبارت د محبوب الهی کنند.

 خواه مجازی و یا عرفانی خیالی، خواه، حقیقی خواه ، خود معشوق باره در را خود های پندار و افکار شعرا

 محبوب و معشوق استعارات و تعبیرات این از مشحون فارسی و عربی شعرهای و اند دهورآدر تحریر برشته

 و قد و ، محبوب موی ، محبوب نگاه و مژگان و ابرو و چشم ، محبوب صورت ، محبوب روی باره در. است

 نها ذیال درج میشود:آاشعار بسیار نوشته شده که تعدادی از  و محبوب لب و محبوب، یباال

 از حافظ:

 تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود  دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود   

 باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود گشت دل که از ناوک مژگان تو در خون می

 :از فردوسی

 به باال به کردار سرو بلند  دو ابرو کمان و دو گیسو کمند  

 :سعدی در غزلیاتش

 عقل داناست گیسوش کمند   ابروش کمان قتل عاشق

 :از حافظ

 از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح   ز چین زلف کمندت کسی نیافت خالص

ْعد بمعنی مو و گیسو است. رأس بمعنی سر می باشد و رأس الوجود را  ْهق بمعنی کمند و ج  در مصرع دوم: و 

د  چیزی را جذب کرد  بکار برد بعنوان س ر وجود و سر هستی که کنایه از هستی است. ترکیب اضافیباید  ّد ی م  م 

 و کشید. 

 راز ناز شرح گلش . اینک بیتی مز یاد کرده اندبربرای زلف و ابرو و قامت محبوب  نیز عرفا، گذشته از شعرا

شیخ محمود شبستری و شرحش از الهیجی
(100)

  

 مجنبانید زنجیر مجانین    مپرس از من حدیث زلف پرچین         

دل سخن زلف پر چین و شکن معشوق مپرس که گرفتاری عشاق بواسطه تقید بقیود احکام یعنی از من عاشق بی

ن چین بزلف از غایت ظهور احتیاج بشرح ندارد و زنجیر مجانین عشق مجنبانید که آکثرت که هر یک شکنی از 

د و از یننما ارد که در هوای وصال طیرانسلسله زلف معشوق است که سبب تقید مجانین گشته بقیود کثرت نمیگذ

 . عطار عارف و صوفی مشهور می گوید:فراق خالص یابند

 دل در خم آن زلف چو زنجیر بماند  زلف تو که بود آرزوئی همه را  

 تا در سر زلفت خم و چین افکندی  جانا! ز همه جهان نشستم برتر

چنین میشود که  مبارک قصیده این بیت ن اشاره شد، معنیه آبا توجه به سابقه فرهنگی که در قسمت فوق ب

حوریه الهی که بصورت محبوب عنوان شده و دارای گیسو و مژگان است افراد نیرومند حاضرند تیر مژگانش 

جمالقدم در شرح این را بسینه قبول کنند و حاضرند که سر و گردنشان در کمند و گیسوی این حوریه الهی بیفتد. 

بمعنى کمند و از براى کمند گیسوى او رأس وجود غیبى کلّى الهى  وهق من الوهاق»بیت میفرمایند قوله االعّز: 

امتداد جسته که بان کمند در آید. محروم ماند صدریکه بآن تیر فائز نشود و معدوم شود رأسى که در آن کمند 

«نیاید فسبحانه عّما کنا فى وصفه و تعالی عما انتم تصفون
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قسمت دوم  36 – 10از این حوریه الهی داده شد و بیت های  توصیفی 9الی  1در این مقال یعنی بیت های 

قصیده است که وصف اشتیاق و وله برای وصال به محبوب که حوریه الهی میباشد. چون امکان شرح و 

بیت دیگر است در این مقاله نمی باشد، و حتی قسمت دوم قصیده که  118توصیف تمام ابیات این قصیده که  

و  باشد. 13و  11،  10که بیت های :فقط به شرح سه بیت از قسمت دوم اکتفا میشودبیت است،   27مجموعا 



قسمت سوم این مقاله بانتها  ،شرح آن بیتکه با  میباشد تشریح خواهد شد  49که بیت  از قسمت سومبیت فقط یک 

  خواهد رسید.

 

      دهمبیت 

است همانطوریکه دنیا بمعنی نزدیکترین  رزو و قُصوی بمعنی دور ترینآغایت به معنی   القصوی: غایتی

ن ه آو آنچه بیش از هرچیز دیگر ب  رزوآیعنی نهایت  ،رزوی منآمیباشد و غایتی القصوی بمعنی دورترین 

وْ  ن است و مواقع رجل بمعنی جای های پا یعنی محل هائی که حوریه آقِع محل است و مواقع جمع تمایل دارم. م 

ن قدم آرزوی من اینست که من مانند خاک و زمینی باشم که او بر آبارت دیگر نهایت بع ن قدم گذاشته. آالهی بر 

 میگذارد. 

بمعنی تخت و اریکه بکار برده شده. جسم و جسد  است اکثرا   و متعدد عرش دارای معانی مختلف عرش:

 عرش مینامند.نیزعنصری مظاهر مقدسه را 

عرش واقع شده و این  چند یومي است كه كوم هللا مقرّ » ه االعّز د میفرمایند قولجمالقدم در لوح حاجي عبدالمحمّ 

الهي كل را بظهور در  یروح در این مقام مرتفع و انبیا یكه در كتب قبل مذكور و مسطور ندان مقامي است آ

«اند... این مقام بشارت داده
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با وجود انكه تجلي » وله االعّز:  میفرمایند ق یجمالقدم در لوحمنین نیز بعنوان عرش بکار رفته. ؤقلب م 

حضرت محبوب از رگ گردن من بمن نزدیكتر است مع ایقان باین مقام و اقرار باین رتبه من از او دورم یعني 

رحماني است و عرش تجلي رباني از ذكر او غافل است و بذكر غیر مشغول از او محجوب  ء قلب كه مقر استوا

«ن متوجهآو بدنیا و االي 
(103)

  

نشست و این تخت بر آب در قران در داستان خلقت ذکر شده که خداوند پس از خلقت همه جهان و بشر بر تختش 

منین عرش رحمن است. در مورد عماء در این ؤدر این عصر نورانی قلب م قرار گرفته و همانطوریکه ذکر شد

ن آست که خداوند برغیب و نامرئی امقاله قبال صحبت شد و عرش العماء بمعنی تخت و اریکه ایست که در عالم 

ن اشاره شده که ه آعرش مستقر است که در واقع عالم امر و عالم جبروت است. در مصرع دوم این بیت نیز ب

 و در واقع سرزمین و دیار اوست. ن مشیئ میکند و قدم میزندآن زمینی است که حوریه الهی بر آعرش العماء 

رزوی ایشان قدمگاه حوریه الهی است بعبارت دیگر اتصال بعالم امر و آجمالقدم بیان میفرمایند که نهایت 

 جبروت الهی.

 

 یازدهمبیت 

باید قدری تمعن نمود. "کل عین" را میتوان قبال درج شد و اما در جزئیات این بیت  بیت معنی ظاهریمضمون و 

یعنی بقدری گریستم و بقدری  ه میکند.تمام چشم ها و یا تمام چشمه ها معنی کرد که تقریبا هردو یک معنی را افاد

چون گریستن از  -اشک از چشمانم جاری شد که بمانند اینست که تمام چشمه های عالم از این اشک روان منست 

بعبارت دیگر روان بودن اشک  .آرزو داشتن وصل محبوب واست  رقت قلباز  حاکی ،دور بودن از محبوب

 عطار میگوید: وق روحانی است. فراوان حکایت از نهایت آرزوی وصل معش

 تا کرد دل از دیدٔه خود گم او را  آن ماه که سجده بُرد انجم او را

 ازدیده بشد صورت مردم او را  از بس که گریست دیده در فرقت او

هم تجاوز میکنند و میفرمایند که  البته جمالقدم در تشریح خود از این بیت که ذیال نقل گردیده است، از این حدّ 

ن حوریه الهی و آتمام عیون که در عالم غیب و شهادت گریست از دوری و فرقت جمالقدم از رؤیت جمال 

یعنى آنچه عیون مقدسه عالیه که در »  :میفرمایند قوله االعزّ  در تشریح این بیت  محبوب معنوی است. جمالقدم

ر مقام و هر زمان که گریست و عوالم غیب سّرا  مستور است و عیون مشهوده که در ملک موجود است در ه

گریان شد از فرقت این بنده بود از مشاهده انوار جمال آنمحبوب و این از ظاهر شعر مستفاد میشود و باطن آن ال 

و  فا  و همچنین در معنى مصرع دیگر درک نما تا ذوق و شوقرْ ح   فِ رْ الح   ن  مِ  ااّل اقلَّ  هُ نْ مِ  مُ ل  عْ و ما ن   اّل هللّاُ اِ  هُ مُ ل  عْ ی  

جذب و وله و عشق و حّب در عالم وجود تو موجود شود که شاید بسدره منتهى و مسجد اقصاى خود که آن تسلیم 

«حکم و امر هللّا است مشرف و فائز شوى و اّن مولیکم العلّى قد کان علیکم بالحق شهیدا  و بالعدل علینا وکیال
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 بیت سیزدهم

شد و اینک جزئیات درج میگردد. وصل بمعنی رسیدن به محبوب و  بیانمضمون بیت قبال    قرب و وصال:

ن چنینست آنزد عرفا وصال رمزی است که معنی . قرب به معنی نزدیک شدن و نزدیک بودن به محبوب است

بی وجود اتی و تعینات را وجود، نچه وهم و ساخته خیال استآکه در نزد اهل توحید عبارت از فانی نمودن 

   :ب گلشن راز گویدصاح .استدانستن 

 خیال از پیش بر خیزد وصال است  وصال اینجا یکه رفع خیال است     

صاف صفات الهی و بُعد و وصول به مقصد حقیقی و اتّ  سیر قطره است بسوی دریاعبارت از قرب نزد عرفا 

تجلی ذات الهی  در نظر عرفا تعیینات .عد استت نفسانی که موجب بُ د بقید صفات بشر و لذّ عبارتست از تقیّ 

 هستند که از آن به تجلی مقدس یاد میکنند. باین ترتیب در نزد عرفا هرذرۀ نشانی از اوست. 

رسیدن و وصول به پیشگاه محبوب باین صورت توجیه شده که در هر صورتی باید  سیزدهم قصیده،در بیت 

اسم محبوب را نوشت که شاید  روی محبوب را دید و بر هر زمینینشانی از محبوب یافت و در همه کائنات 

نشانی از او پیدا شود. در اینجا مقصود از تراب میتواند ارض فؤاد باشد و نشان محبوب را باید در قلب عاشق 

 یافت و نه در عقل و ادراک عقالنی.

 الطیر در بیان وادی طلب میگوید عطّار در منطق

 کبیخت خا کو میان ره گذر می  دید مجنون را عزیزی دردناک

 جویم یقین گفت لیلی را همی  جویی چنین گفت ای مجنون چه می

 کی بود در خاک شارع ُدّر پاک  گفت لیلی را کجا یابی ز خاک

 بوک جایی یک دمش آرم به دست  جویمش هر جا که هست گفت من می

قوله االعّز: جمالقدم در هفت وادی در بیان وادی طلب میفرمایند
(105)

 

ون عشق اندازه گرفت حکایت کنند که روزى مجنون را دیدند خاک مى بیخت و طلب را باید از مجن» 

اشک میریخت گفتند چه میکنى گفت لیلی را میجویم گفتند واى بر تو لیلی از روح پاک و تو از خاک طلب 

مى کنى گفت همه جا در طلبش میکوشم شاید در جائى بجویم بلی در تراب رّب االرباب جستن اگر چه نزد 

  «دلیل است قبیح است لکن بر کمال ِجد و طلب عاقل

 

     بیت چهل و نهم

شده و به مطالب مشروحی اشارت دارد که شرحش ممکن است بسیار  پنهان در این بیت معانی بسیار پوشیده

مورد بررسی قرار خواهد  بصورت اختصار مطالب عمده ،این مقاله صفحاتطوالنی باشد و بعلت محدود بودن 

این بیت به احادیثی اشاره شده که تقریبا تمام مفسرین اسالمی در باره اش اظهار نظر کرده و بطور گرفت. در 

نها را تشریح نموده اند و این مفسرین هم تعدادشان بسیار است و هم مطالبی که نوشته اند پرحجم است؛ آتفصیل 

بشود هم باعث مالل خاطر است و  اند در بارۀ این احادیث نوشته  نچه علمای اسالمآحتی اگر ذکر مختصری از 

هم از مطالبی بشمار میرود که در این امر بدیع مردود شمرده شده. ولی از طرف دیگر ، به دو علت  نمیشود از 

 ثیاحاد نآل اینکه در آثار مبارکه طلعات مقدسه این امر بدیع از نها بسهولت گذشت و صرفنظر کرد. علت اوّ آ

که ین بحث به نام حضرت بهاءهللا و اسم اعظم مرتبط میشود.  بنابراین ضروری است م اینکه اذکری شده و دوّ 

تا حدودی معنی این بیت را روشن کند و با آثار مقدسه مطابقت داشته  و باشد و منجزبطور اجمال ، گرچه شرحی

 ارائه گردد. ،باشد

بنابراین این مساله در مرحله  .دهدر مصرع اول بیت ذکری از  باء و ارتباطش بصورت رمز با دانش و علم ش

نها اظهار شده آه قرار خواهد گرفت. در مصرع دوم نیز در باره باء و باء الجهر و نقطه و ارتباط اول مورد مداقّ 

 که محتاج تشریح  خواهد بود. 

قوله  سخن را  از شرحی که جمالقدم در باره این بیت مرقوم فرموده اند  شروع می کنیم. جمالقدم میفرمایند

بالباء ظهرالوجود و بالنقطه تمیز العابد من المعبود حدیث کلما فى القرآن فى الحمد الی اخره؛ معنى »  :االعزّ 

نقطه ال یعّد و ال یحصى است و ال یحّد وال یفنى است زیرا طلعت موعود و کلمه جامعه و هیکل الهیّه باین اسم 

جلوس کینونت غیبیّه است موسوم فرمودند و این مخصوص  عالی و رسم متعالی عرش اعظم را که محّل نزول و



«است بهمان هیکل و کفى بنفسه شهیدا .
(106)

نرا آاینست کّل شرح مبارک در مورد این بیت که میتوان قدری   

  ،ذکر خواهیم کرد خر این قسمتآدر  نها راآبسط داد. بیانات مبارک به چند حدیث اسالمی  اشارت دارد که مآخذ 

ِحیِم و همچن ِن الرَّ ْحم ٰ ِ الرَّ زیرا همانطوریکه مالحظه خواهد  بکنیمین در مورد باء باید مروری بر  تفسیر بِْسِم هللاَّ

ِحیِم با  میباشد حرف اول این عبارت "حرف با" ،شد ِن الرَّ ْحم ٰ ِ الرَّ معنی  ن شروع میشود؛  همچنینآکه بِْسِم هللاَّ

 داد. قرار مورد بررسی مختلف از چند دیدگاه میشود"نقطه" را 

 

ِحیمِ  ِن الره م َٰ ح  ِ الره ِم َّللاه آغاز  یه و یا عبارتآاین سوره های قران با  114تمام   :از حضرت عبدالبهاء تفسیر بِس 

ِحیِم" است ولی نام 9میشود بجز سوره برائت و یا سوره توبه )سوره  ِن الرَّ ْحم ٰ ِ الرَّ خود ( که  فاقد عبارت "بِْسِم هللاَّ

شروع میشود. معنی این عبارت در فارسی "بنام خداوند بخشنده مهربان" میباشد. شاید هیچ  ءوره با حرف باس

فردی از مفسرین  تفاسیر اسالمی را نتوان یافت که صفحاتی چند بر تفسیر این عبارت اختصاص نداده باشد و 

ثار آتفسیر کرده اند. بعلت  حجم این بعضی از مفسرین و ائمه اطهار بطور جداگانه در رسالۀ این عبارت را 

نها گذشت. در این مقال منظور بررسی آ بررسی تاریخی نها را ارائه کرد و باید ازآحتی ممکن نیست خالصه از 

ِ  بِْسمِ تفسیر  نِ  هللاَّ ْحم ٰ ِحیمِ  الرَّ نیست بلکه در این تفاسیر کلمات و حروفی که این عبارت را تشکیل میدهند تشریح  الرَّ

 اکثرا  ،این عبارت درضمن تفسیر آغاز میشود، مفسرین ب" -با  -ء  با"اند، و چون این عبارت با حرف شده 

ِ  بِْسمِ تفسیر را شرح داده اند و از این لحاظ است که  "حرف با" نِ  هللاَّ ْحم ٰ ِحیمِ  الرَّ حائر اهمیت است.  برای ما الرَّ

نرا از گذشته شروع کنیم که چه موقع شروع شد و بچه آاستوار کنیم و جنبه تاریخی  برصحبت را عوض اینکه 

 این لوح ثار مقدسه که  تفسیر حضرت عبدالبهاء است شروع خواهیم کرد.آخرین تفسیر از آبالعکس  از  نحو، 

و باالخره نوشته خواهد شد اعلی  سپس شرحی در باره تفسیر حضرت ربّ  بزبان عربی نازل شده.  مبارک تماما  

 . خواهد شد فقط یادیاز تفسیر نورین نیرین 

ِحیمِ  ِن الرَّ ْحم ٰ ِ الرَّ نوشته  در عکا ن حضرتآبامر جمالقدم قبل از صعود  واز آثار حضرت عبدالبهاء  تفسیر بِْسِم هللاَّ

اکنون در  ور هم در این تفسیر حضرت عبدالبهاء در تبیین اسم اعظم به این نکته اشاره میفرمایند که مکلّم طشده. 

درخواست اتباع میرزا یحیی این تفسیر به  لوح چنین بر میاید که متونو از  عالم شهود در ارض مقّدس حاضرند

ازل نازل شده است.
(107)

       

را از جهت تدوین و تکوین شرح فرموده  و تدوین را کتب و  "حرف با" حضرت عبدالبهاء در تفسیر بسم هللا 

نظم و انتظام کائنات را به حروف و کلمات در کتاب  ،وین را حقیقت وجود کائنات بیان داشتهتعالیم الهی و تک

تکوین تشبیه نموده اند. باء شامل الف لینه و متضمن معنی الف مطلقه الهیه یعنی مظاهر ظهور و باالخص این 

یات مختلفه به صریح آث و ظهور اعظم مذکور شده و مراتب و درجات مفسره از این حرف عظیم به استناد احادی

، و به حدیث مروی از امام جعفر صادق که عبارات مذکور است که مقصود از باء اسم اعظم و جمالقدم است

الدین ابن عرب نیز  و به مکاشفات روحانیه جناب سید کاظم و شیخ محیّ  ،فرمود "الباء بهاءهللا" استناد میفرمایند

و  و حرف الهوتی ذکر فرموده اند. ،جمیع کتب الهیه و کلمات ، عنوانرا جامع حروف  "احرف ب"اشاره شده و 

ن را اشاره لطیفی بر این مقام بیان فرموده اند. مبنای تفسیر آدر باره باء وارده بر لفظ رّب در "الست بربکم"   

از شرح  بسمله نازله از قلم ذکرهللا االعظم شرح و تفسیر حروف است در حالی که حضرت عبدالبهاء به غیر

رحمن و رحیم را مذکور داشته و   ،هللا ،حرف باء که مختصری مذکور گردید در بقیه لوح مبارک کلمات اسم

.فرموده اند این کلمات راشرح و تفسیر 
(108)

   

مخصوصا  که حرف ب  اینست:  " مضمونشبیانی اظهار میفرمایند که  در تفسیر این عبارت حضرت عبدالبهاء

مطلقٔه الهیّه است و در ظاهر خویش الف مبسوطه است . پس بدین ترتیب شهادت و غیب، در غیب خویش الف 

علم و عین، باطن و ظاهر، و حقیقت و شئون در این حرف ساطع بارع صادع عظیم جمع میگردد و براستى که 

و مصدر مبدء وجود  اهمٔه حروف و کلمات شئون و اطوار و آثار و اسرار همین حرف میباشد چرا که حرف ب

"شهود است در دو عالم تکوین و تدوین.
(109)

   

که سیّد کاظم در سر آغاز کتاب خود تأکید میکند که  اضافه میکنندحضرت عبدالبهاء در توضیح مبارک خود  

ِ  بِْسمِ در تفسیر  هیکل مبارک . اسم اعظم الهى بهاء است نِ  هللاَّ ْحم ٰ ِحیمِ  الرَّ حتّى »: قوله االعزّ  چنین میفرمایند الرَّ

صّرح باالسم االعظم و الّسّر المنمنم و الّرمز المکّرم و مفتاح کنوز الحکم بصریح عبارته ... فانّک اذا 



النّقطه الّتى عین الباء و غیبها و الهاء و االلف بال اشباع و ال انشقاق استنطق منهّن االسم االعظم و الّرسم  جمعت

در این بیان مبارک حضرت  .« مع لجوامع الکلم المشتهر الیوم بین االممالمشرق الالّئح فى اعلی افق العالم، الجا

الهامات الهیّه بوده است در این جمله بصراحت اسم اعظم را   عبدالبهاء توضیح میفرمایند که سیّد کاظم که ملهم به

انشقاق اسم بهاء  ذکر مینماید زیرا اگر نقطه را که همان ب هست با دو حرف هاء و الف جمع کنیم بدون اشباع و

آید. بدست مى
(110)

 

 

ِ  بِْسمِ همانطوریکه در قسمت فوق اشاره شد، : ثار حضرت رّب اعلیآبا  و بهاء در  نِ  هللاَّ ْحم ٰ ِحیمِ  الرَّ با  حرفبا  الرَّ

در زندگی حضرت رّب حتی این عبارت   .ارتباط مستقیم دارد و اسم اعظم الهی بهاء کلمهشروع میشود که با 

هنوز آن حضرت ن حضرت زمانی که آمیشود. در تاریخ نبیل از شیخ عابد معلم  پدیدارزمان کودکی اعلی در 

گفت جملۀ اّول قرآن را که  (حضرت بابه شاگرد خردسال خود )طفل خردسالی بودند نقل شده که او  یک روز ب

ِ  بِْسمِ  نِ  هللاَّ ْحم ٰ ِحیمِ  الرَّ او   .تالوت نمیکنم نراآ، را ندانم عبارتمعنی این  موقعی که  است تالوت کنند فرمودند تا الرَّ

ن عبارت آاجازه از معلم خود معنی  کسبچنین وانمود میکند که معنی آن را نمیداند و بعد حضرت باب بعد از 

.را بیان فرمودند بنحوی که باعث شگفتی او شد
(111)

    

اعلی درکتاب االسماء که در ذکر اسماء  حضرت ربّ اعلی بوفور دیده میشود.  ثار حضرت ربّ آکلمه بهاء در 

ن چهارم أن از شئون پنجگانه کالم الهی نازل شده در ابتدای شأالهیه است و برای هر اسم چهار باب در چهار ش

گرچه امروزه چنین مرسوم ". همواره ابتدای مطلب بطور ثابت چنین است "انما البهاء من هللا علی الواحد االول 

و یا در نامه ها اصطالحی از قبیل  علیه بهاءهللا  افرادی که مورد خطاب هستند چه حضورا   است که بعد از نام

شخص  آن حضرتاعلی بعاریت گرفته شده که  بکار ببریم. ولی باید بخاطر داشت که این رسم از حضرت ربّ 

حضرت  ود قرار میدادند.مورد عنایات خ "علیه بهاء"و  "علیه بهاءهللا"مخاطب را با اضافه کردن عباراتی مانند 

اند و   الء نامیدهخر را ع  آ ماه و ءرا بها تقویم بدیع  اول بیان فارسی، ماه   از واحد پنجم در باب سوم رّب اعلی

شهر اول شهر نقطه است و شهور حّی در حول او طائف  مثل او در بین » در دنباله آن میفرمایند قوله االعّز: 

ور مثل مرایائی هستند که ضیاء آن شهر در انها مشرق شده و در آنها دیده شهور مثل شمس است و سایر شه

ن شهر است و اون را آنمیشود اال آن شهر و آن را خداوند شهر بهاء نامیده بمعنی انکه بهاء کل شهور در 

«ظهره هللان یُ مخصوص گردانیده به م  
(112)

یند قوله میفرما ،بیانکتاب پانزدهم از واحد سوم همچنین در باب   

ملخص این باب انکه ظهور هللا در هر ظهور که مراد از مشیّت اّولیه باشد بهاءهللا بوده و هست و  : »االعزّ 

«کلشیئ نزد بهاء اول ال شیئ بوده...
(113)

و  "جمال البهاء" : وم االسماء کلمه مبارکهقیّ  وصف بهاء در در 

بکار برده شده.  "طورالبهاء"و  "منطقة البهاء"و  "قطب البهاء"و  "نقطة البها"و  "نورهللا البهیّ "و  "نورالبهاء"

لیمیّزّن »ن حضرت در خطبه ذهبیه میفرمایند قوله االعّز آ –شده  ء یاددر آثار حضرت باب، از طلوع شمس بها

اعلی را  ثار حضرت ربّ آوقتی که نصوص فوق و دیگر  «عند طلوع شمس البهاء من وراء طمطام یم القضاء...

بهاء در آثار حضرت نقطه اولی تنها یکی از اسامی  ۀمداقه قرار میدهیم، متوجه میشویم که کلمه مبارک مورد

الهی نیست بلکه عنوان ممتازی است که در وراء آن اشارات و دالالت فراوان نهفته است و مظهر موعود بیان 

عنوان بهاءهللا عنوان  اعلی باین خطاب مخصوص مخاطب شده است و ثار حضرت ربّ آقبل از ظهورش در

در ادعیه اسالم نیز این اسم مبارک زیارت شده است از جمله در دعای سحر رمضان که معروف . خاص است

، بهائِک کل   و بِابهاهُ، ب هائِک   ِمن أ ْسئ لُک   أِنّی اللهُمَّ  » که در آثار مبارکه بان اشاره شده: است   أِنّی اللهُمَّ  ب هیٌّ

«.... ُکل هِ  ئِک  بِب ها أ ْسئ لُک  
(114)

ِ  بِْسمِ خصوصا حضرت رّب اعلی تفسیری بر باء    نِ  هللاَّ ْحم ٰ ِحیمِ  الرَّ مرقوم فرموده  الرَّ

ِ  بِْسمِ  »آیه میباشد و در طول راه مسقط به بوشهر نازل شده و با جمله زیر شروع میشود:  157اند که شامل   هللاَّ

نِ  ْحم ٰ ِحیمِ  الرَّ جعل طراز مشیّته جالل ازلیّته التی علت و رفعت بعد ما اخترعت قبل ما الحمد هلل الذی  الرَّ

«بدعت...
(115)

    

ِحیِم از حضرت رّب اعلیتفسیر  ِن الره م َٰ ح  ِ الره ِم َّللاه اعلی حروف را تفسیر  در تفسیر این عبارت حضرت ربّ  :بِس 

ِن حی است بر حروف عبارت فرموده اند و کمتر به کلمات توجه داشته اند. این تفسیر مبارک توضی ْحم ٰ ِ الرَّ بِْسِم هللاَّ

ِحیمِ  خ موجود این تقسیم س  و به صحیفۀ باقریه تسمیه شده و اصوال حاوی چهارده باب بوده است. و لکن در نُ  الرَّ

ِ توضیح عبارت  در یدر جواب سائلاین رساله از متن تفسیر روشن میشود که  .بندی بابواب دیده نمیشود  بِْسِم هللاَّ



ِحیِم  ِن الرَّ ْحم ٰ و جواب ها موجز میباشند.  نسبة  مفصل )بیش از پنجاه صفحه بقطع معمول( استکه نازل شده الرَّ

نکات بسیاری در این تفسیر توضیح شده و لکن مطلب اساسی تطبیق ظهور مبارک و ایمان اصحاب از سابقین با 

که قطب کتاب تکوین و تدوین ه و نقطه اّولیّه است مشیّت اّولیّ  ،مراد از باء . حروف عبارت مورد بحث است

 ،که در کتب مقدسه به شجره مبارکه است ه مظهر الهیلیّ ت اوّ است و همه موجودات گرد آن طائفند. مراد از مشیّ 

ازطریق او عالم ابداع از اول ال اول پدیدار گشته.  ه گردیده است. ذکر اّول ، شمس ازل، وعناوین دیگر تسمیّ 

دیگر او خالق بدیع اّول است. مراد از بدیع اّول عالم اراده است که عالم اول من آمن به مظهر ظهور بعبارت 

است.
(116)

   

در باره "حرف با" داده شد که تقریبا معنی مصرع اول را روشن  ، گرچه خیلی مختصر، حال که توضیحاتی 

مزی که از آن یاد شده بنظر میرسد که و ر دانش وعلوم رمزش در حرف باء است. بلندی سرزمین میکند که 

اشارت دارد. بعبارت دیگر بلندیهای سرزمین علم و دانش را باید از  د جمالقدمبصورت تلویح به نفس مبارک خو

که در  شکارآحال توضیحی در باره "باء الجهر" بمعنی باء   نجا پیدا کرد.آجمالقدم جویا شد و رمزش را در 

بلکه باء را توصیف میکند   نمی کند،در اینجا جهر مطلب جدیدی را ارائه  میگردد.ارائه  مصرع دوم وارد شده

در مورد "باء جهر" میتوان سه تعبیر مختلف تصور کرد.   شعری بکار برده شده باشد. ضرورتو شاید بعلت 

ن اشاره شکار در مقابل مستور و مخفی قرار میگیرد که در آثار حضرت رّب اعلی باآیکی اینکه جهر بمعنی 

و ان هللا قدعلمک علم الکتاب من » وم االسماء میفرمایند قوله االعّز: شده. بطور مثال حضرت رّب اعلی در قیّ 

الباء الفرقان و االنجیل والتوریة و الزبور و ماورائها من الصحف و انک قد کنت عند ربک علی باب النقطه من 

...«المستور موقوفا
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یک وف الفبا را بطرق مختلف تقسیم بندی و نام گذاری کرده اند. حراینکه  تعبیر دوم    

حروف "و یا  "حروف جهر"را  حروف الفبابرای قرائت قران بعضی از تقسیم بندی برای قرائت قران است. 

 18حروف مهموس نامیده اند. حروف مجهور عبارتند از  و یا "حروف همس"و بعضی دیگر را  "مجهور

ي. حروف مهموس خیلی -و  -ن  -م  -ل  -ق  -غ  -ع  -ظ  -ط  -ض  -ز  -ر  -ذ  - د -ج  -ب  -حرف : أ 

را که جزو حروف  حرف با ،تلفظ میشوند. بنابراین تقسیم بندی با شدتتلفظ میشوند وحروف جهر قدری  مالیمتر

است باء جهر ممکن  . و تعبیر سوم اینستکه نامید و از ان باین صورت نام برد"باء جهر"  میتوان جهر است 

ن آ ممکن است نداشته و چون منظور از باء حضرت بهاءهللا میباشند، ی که ذکر شددو مورد ازنظر به هیچیک 

و در واقع  در انظار آشکارا مورد توجه قرار گرفته اندبخود نظر داشته باشند و اظهار میفرمایند که حضرت 

 . هستند " و "بهاء آشکار"شکارآباء "

      

از اسم "نقطه" و ضمیر "ی" تشکیل  شده که در مصرع دوم لفظ "نقطتی" بکار برده   : صرع دومنقطه در م

بهر صورت  ،من"  را افاده میکند. چون  در این مورد حوریه الهی عنوان میکند که باء جهر ۀشده که معنی "نقط

 ى" چیست.من سجده کرد. حال باید دید منظور از "نُْقط تِ  ۀبر نقط ،بیر کنیمعنرا تآکه 

 و در آثار منثور آنهااست که اکثر  "نقطه"استفاده از اصطالح  عرفا زبان رمزیبارز  یکی از نمونه های

در اشعار عرفانی نیز تعبیر دیگری از « خال»همچنین در اشعار عرفانی خود به آن اشاره کرده اند. اصطالح 

 :میگوید دخوگلشن راز  شیخ محمود شبستری در   است. "نقطه وحدت"همان 

 که اصل و مرکز دور محیط است   بر آن رخ نقطه خالش محیط است  

، وحدت حقیقی خداوند است و منظور از دور محیط، و یا "نقطه"منظور از خال  شده که در شرح این بیت گفته 

د می دایره وجود و هستی.  بنابراین وحدت حقیقى، جزء جدا نشدنى ذات حّق است که اصل و مرکز دایره وجو

 ، از نقطه خال که وحدت است دایره وجود در عالم ُملک و ملکوت پیدا شده است یعنى هستى هر دو عالم .باشد

قائم به وجود وحدت حقیقى است. همچنین از نقطه وحدت که مرکز دایره هستى در دو عالم است ، نفس ناطقه 

تصور کنیم خال همان نقطه  چهره و رو حال اگر معشوق الهی را صاحب انسانى و قلب آدمى ظاهر شده است.

باین صورت اگر .  محبوب قرارگفته و حاکی از زیبائی اوستچهره و است که بصورت استعاره بر روی 

 وحدت وجود و تجلی الهی در کائنات شود بصورت پوشیده بهثار عرفا بصورت رمز دیده آدر  " و "خال"نقطه"

ن درگیر بوده اند و توصیف این مسئله همیشه در آرفان همیشه با یکی از مسائلی است که  عا اشارت دارد که

اهل  با چوب تکفیرواضح و صریح بیان میکردند  نچه در ذهن خود داشتندآ عارفان رمز و اشاره بوده واگر



شیخ  در اینجا است که عارفان از لفظ "نقطه" برای بیان وحدت و کثرت استفاده کرده اند.  رانده میشدند. شریعت

 حمود شبستری در گلشن راز میگوید:م

 و یا دل عکس خال روی زیباست  ندانم خال او عکس دل ماست

بدانکه مدارج وجود بحسب تنزل و ترقی دوریست و در قوس تنزل نقطۀ  :در تشریح این بیت الهیجی میگوید

انست که صورت پس مبدأ عروج نقطه دل انس . مبدأ وحدتست و نقطه آخر انسان و در قوس عروج برعکس آن

پس نسبت با سیر سالک که موجب مقصود و ایجاد است اعتبار اصلیه در  . احدیه جمع نشأة کامله انسان اوست

این اولی است لهذا میفرماید که البته ازین نقطه یکی اصل و دیگری عکس خواهد بود و چون نسبت ما با این 

. شیخ آن اصل تتمه همان معنی است که می فرماید نقطه دل مشهودست و آن غیب نمیدانم که این اصل است یا

 :  محمود شبستری در گلشن راز  ادامه میدهد

 و یا عکس دل انجا شد هویدا  زعکس خال او دل گشت  پیدا

 بمن پوشیده شد این راز مشکل  دل اندر روی او یا اوست در دل

ه ذاتست اصل باشد و نقطه دل  که خال یعنی دل در روی محبوب واقع است مانند خال بان معنی که روی که وج

ن یا انکه روی او که احد به جمعیت است در دل است بان معنی که دل باشد و روی او در دل آاست عکس 

 :این ابیات ادامه پیدا میکند گلشن رازدر   .ظهور یافته و موسوم بعکس شده باشد

 چرا میباشد اخر مختلف حال  اگر هست این ما عکس ان خال 

 گهی چون زلف او در اضطرابست  ی چون چشم مخمورش خرابستگه

 گهی تاریک چون خال سیاه است  گهی روشن چو آن روی چو ماه است

 شراب و شمع و شاهد را عیان کرد یکی از زلف و خال و خط بیان کرد    

یه کرده اند تا ن جهت که حاجب روی وحدتند تشبیه کرده و نقطه وحدت را بخال تشبآکثرت را بزلف و خط از 

از دیده کوته نظران پنهان باشد و عشق و ذوق و سکر را بشراب و پرتو انوار الهی را که در دل سالک باطوار 

 .ظهور مینماید به شمع تجلی جمال ذات مطلق را در لباس بشاهد عیان فرمود

دایره  باشد که  مرکز پرگارنقطه  میتواند و یا انکهقرار گیرد،  بصورت خال در روی محبوب  " میتواند نقطه"

از نقطه خط و از خط سطوح و احجام  ن نقطه در حرکت است. همچنین میتوان تصور کرد که آدور کامل 

که  عرفانی در بیان تجلی الهی در کائنات است حاکی از مفاهیم تماما که  مده  و از وحدت بکثرت رسیدهآبوجود 

 علیح نقطه و حرف در آثار حضرت باب حدیثی است که از حضرت اصطال ۀسابق. اما عرفا از آن یاد کرده اند

که فرمود "ان کل ما فی التوراة واالنجیل و الزبور فی القران و که قبال بان اشاره شد  )ع( نقل شده بن ابی طالب

الباء فی کل ما فی القران فی الفاتحه و کل ما فی الفاتحه فی البسمله و کل ما فی البسمله فی الباء و کل ما فی 

از مجددا به تفسیر بسمله از حضرت رّب اعلی بر میگردیم ولی این بار مفهوم  "نقطه" مّد نظر است.  ".النقطه

نخست اینکه همچنان  .اعلی دو مطلب ابداع فرموده اند ربّ  این حدیث که در آثار مبارکه مکرر یاد شده حضرت

ش و صور موجودات از تنوع خط شکل پذیرفته و که نقطه منشاء تصویر انواع خطوط و حروف است همه نقو

آغاز حروف  رّ از حرف در مرتبه نطق و کالم که مابه االمیتاز انسان از سایر موجودات است نقطه به عنوان سِ 

ه شده و حقائق و کلمات قرار گرفته است، در عوالم روحانی نیز مبدأ و مرجع وجود به نقطه حقیقت تسمیّ 

 ن نقطۀ یکتای مبرا از حدود و قیود تجلی نموده است.آنی ودیعه است از روحانی که در وجود انسا

غاز می شوند حروف و بالتبع آبه تناسب مختصات حروف است که از نقطه  نینکته دوم ابداع مفهوم روحا

ع اری میتوان گفت از مقام تجرد نقطه به مراتب تقید و تنوتبن هستند به اعآکلمات که منشعب از نقطه و در ظل 

نجا که هر حرف بالنفسه آت مخصوص خود از دیگران متمایزند . از أوجودی رسیده اند و هر یک با شکل و هی

مستقل و متضمن مشخصات معینی است که در ترکیب با سایر حروف به تشکیل کلماتی مستقل منتهی میگردد و 

رای روحی و شخصیتی خاص دارای معانی و مفاهیم مستقل و مخصوص میگردد می توان گفت که هر حرف دا

و از این جنبه و جهت با افراد انسانی که دارنده قوۀ درک و تمیزند  مشابهتی در کلیات دارد. شاید بر  خود است

ه شده اند و به عنوان "حروف علیین " و "حروف این اساس است که در کتاب بیان افراد انسانی به حروف تسمیّ 

.یکدیگر ممتاز میشونددون علیین " اهل ایمان و انکار از 
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الهی نقطه است که قطب و مرکز کتاب در دو مقام تکوین و تدوین یا خلق و تشریع است یا بعبارت دیگر  سرّ 

نفوس جدیده و تشریع )تدوین( اصول و حقائق بدیعه است و گردش چرخ  نقطه منشاء خلق روحانی ) تکوین(



و در هویت اومثال  اوست. خداوند در او به نفس اوتجلی فرموده وجود در کلیه عوالم غیب و شهود از او بسوی

تجلی خود را ودیعه گذاشته و به وجود او خلق حقائق ممکنات کرده وچون حق همواره متمایزاز خلق بوده و 

خلق را بساحت قدسش راهی نیست عالم ابداع را از نقطه حقیقت که مظهر و مثال اوست مستفیض داشته و این 

ل و جالل شمس ازلی ه بیضا و ذکر اوّ مبارکه و نار مشتعله در شجره و درّ  ۀنقطه همان است که به شجریا  رّ سِ 

یعنی ظهور  "هدیّ حقیقت محمّ "به  "نقطه حقیقت"این  اعلی ربّ  از حضرت ه گردیده است. در تفسیر بسملهتسمیّ 

می یابیم که اصطالح نقطه  در ن نکته رابیان را زیارت  می کنیم بهتر ای کتاب پیغمبر اکرم تعبیر شده ولی وقتی

برای تمام انبیاء و رسل در عهد ظهورشان منظور بوده و نکته لطیفی از مرکزیت شمس حقیقت  و یا مبدئیت 

 نقطه ظهور است.

ادامه این مطلب در تفسیر مورد نظر ذکر دو حرکت اصلی و فرعی برا ی نقطه است. حرکت اصلی بر محور 

باقی و برقرار که ن است یا می توان گفت همان صورت نقطه است آت ظاهر و باطن وجود خود و حفظ وحد

این دو  مقصد از بیان است. دیگرحرکت فرعی برای تحقق  شیئیت موجودات یعنی حروف و کلمات است و شاید

 .حرکت ذکر دومقام ربوبیت و عبودیت نقطه حقیقت است

 ،اراده ،: مشیت شده که عبارتند از به هفت رتبه )ع(امام صادق  تحقق و تجسم کلیه اشیاء بنا بر حدیث منقول از

هفت دریای )سبعه ابحر( وارده در آیات قرانی تطبیق بر  را  . این هفت رتبهو کتاب ،اجل ،اذن ،قضا ،قدر

د فرموده اند و اسامی غیر مکرر معصومین اسالم را نیز هفت است ذکر کرده اند که همه از شجره اصلیه محمّ 

 اولیه است منشعب شده اند. ۀنقطکه 

مقام والیت منسوب به حضرت علی به  " ، یکی از چهار رتبه سّر در آثار حضرت رّب اعلی،سرّ  سرّ "مقام 

ع به ن  ق  مُ  سرّ "و   ،دره خضرا و مقام قدره معروف ب "بسرّ  سر مستسرّ "( تفسیر شده.  دو مقام دیگر )از چهار سرّ 

و دیگری را تعبیر از رتبه سیدالشهدا  )ع( قضا و نخستین را رمزی از امام حسنحمرا و رتبه  ۀرا به قصب "سرّ 

حدیث علوی "سر البسمله فی الباء و سر الباء فی النقطه و اناالنقطه  "مقنع بسرّ  سرّ "فرموده اند و در بیان مفهوم 

و مقام شهادت سید الشهدا تحب الباء" و "ظهرت الموجودات من باء بسم هللا الرحمن الرحیم " را اشاره فرموده 

نها آمطالبی عنوان شده  که خارج از تشریح  "نقطه" میشود و لزومی ندارد ذکری از را ستایش فراوان نموده و 

بشود.
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با توجه به مطالبی که در عالم تکوین کوچکترین و مبسوطترین وجود همان نقطه است و همچنین در عالم تدوین. 

همان حقیقتی است و بصورت اختصار،  ، برای نقطه در مصرع دوم اید بهترین تعبیردر مورد نقطه ذکرشد، ش

"نقطه محّمدی" ، اراده اول ، و در این عصر بدیع و  "نور حقیقة"و  "دینور محمّ "به  آنکه در آثار گذشته از 

هل و نهم قصیده که بیت چ ت اولیّه که هم نور به عالم ارواح داده و هم به کائنات. در مصرع دومبعنوان مشیّ 

ر آغاز تمام ترقیات بر حقیقت نورانی من که مبدء و س   "باء آشکار"بیان میشود که  تشریحش منظور نظر است،

ّر")شد است بصورت بر زمین افتاد و مدهوش   من سجده کرد و اظهار عبودیت کرد.  ۀو بر نقط ("خ 

  

اشاره به چند حدیث شده که در شرح مختصر جمالقدم چون در این بیت قصیده  :  احادیث و مآخذ و مراجع انها

نها ذیال درج میکردد. احادیث آقدم برای این بیت وارد گردید و در متون فوق بان اشاره شد، مراجع اسالمی 

یا بنحوی بان  که حضرت رّب اعلی و حضرت عبدالبهاء در تفسیر بسمله خود از آنها یاد کرده اند ی رادیگر

  .نخواهد شدخارج از شرح این بیت است و بانها در این مقال توجهی  اشاره فرموده اند

است که مضمون عبارت نقل  تفسیر قرطبی ت از مراجع اهل سنّ از  مرجع اول  حدیث "الباء بهاءَّللا " . 1

"بسم هللا  از عثمان عفان روایت شده که او از رسول خدا از تفسیر »   شده از این کتاب تفسیر اینست: 

"اما الباء فبالء هللا و روحه و نصرته و بهاؤه و اما السین فسناءهللا سئوال کرد و او گفت  من الرحیم"الرح

«"...الباء بهاؤه والسین سناؤهو از کعب االحبار روایت شده که او گفت " .... "  
(120)

مرجع دوم  از  ؛

از  »  ین کتاب تفسیر اینست: است که مضمون عبارت نقل شده از ا تفسیر ابن کثیرمراجع اهل سنت از 

ْرُدویه  حافظ قران  ر،  ازاسماعیل بن یحیی ،  ازاسمعیل بن عیاش،  از دو طریق از ابن م  عطیه ،  ازِمْسع 

عیسی بن مریم که مادرش او را بمدرسه برد که " گفت )ص(رسول خداوند : او گفتابی سعید ،  از

عیسی باو گفت ، "بسم هللا چه بنویسم او گفت بنویس "او گفت  معلمش باو تعلیم دهد، معلم گفت بنویس 

الباء بهاءهللا و السین سناؤه و المیم  باسم خداوند چه چیز است ؟ و معلم گفت نمیدانم و عیسی باو گفت "



«"...مملکته، وهللا اله االلهه ، والرحمن رحمن رحمن الدنیا و الخره، و الرحیم رحیم االخرة
(121)

مرجع    ؛

اجع شیعی از کتاب توحید شیخ صدوق است که مضمون عبارت نقل شده از این کتاب تفسیر سوم از مر

القاسم بن  ازأحمد بن محمد از  سعد بن عبد هللا و گفت روایت کرد أبي رحمه هللا روایت کرده  »  اینست:

م )امام جعفر او گفت من از ابا عبدهللا علیه السال عبد هللا بن سنان ازالحسن بن راشد  جدش  از یحیى

الباء بهاء هللا، والسین سناء هللا والمیم مجد " سئوال کردم او گفت: "بسم هللا الرحمن الرحیمصادق ( از "

«"...هللا
(122)

مال محسن فیض کاشانی  است که  از مرجع چهارم از مراجع شیعی از کتاب تفسیر صافی  ؛

گفت  الصادق علیه السالم جعفر صادق علیه امام » مضمون عبارت نقل شده از این کتاب تفسیر اینست:

ْحمِن اسم خاص " ِحیِم اسم عام برای صفت عامه و الرَّ  عیسی بن مریم گفت . و برای صفت خاصه استالرَّ

خرت است باین معنی که مربوط به امور اخرویه میشود و در کتب:  آرحیم الرحیم رحمن دینا و الرحمن 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السالم  "العیاشي"و  "المعاني"و  "التوحید"و  "الكافي"و   "المجمع"

.«.."الباء بهاء هللاَّ و السین سناء هللاَّ و المیم مجد هللاَّ روایت کردند که فرمود "
(123)

برای مرجع پنجم به  

ذکر شده در سفینه عرفان، دفتر دوم رجوع شود. المصباحکتاب 
(124)

    

  

اسالمی، چه  البسمله چون حدیث مشهوری است در بسیاری از کتب حدیث و تفسیرحدیث  :حدیث البسمله  .2

که  است مصابیح االنوار نها نقل میگردد: مرجع اول از کتابآوارد شده که بعضی از  شیعی و چه سنّی،

در شرح العیون از موالی خود  که انرا از محدث شریف جزائری ماآنچه » مضمونش اینست: 

که گفت "تمام دانش که در چهار کتاب درج شده تمامیش در قران است و  روایت کردیم )ع( یننامیرالمؤم

دانش قران در فاتحه است و دانش در فاتحه در بسم هللا الرحمن الرحیم و آنچه در بسم هللا الرحمن الرحمن 

«دارم"...زیر باء قرار  ..... و روایت دیگری گفت "من نقطۀ هستم کهالرحیم در باء بسم هللا است" 
(125)

  ؛ 

 مرجع دوم از شیخ سلیمان ابن شیخ ابراهیم مشهور به بابا خواجه الحسینی البلخی القندوزی در کتاب و 

و بدانکه تمام اسرار خداوند تعالی در کتب »  چنین نوشته )مضمون به فارسی(: المودة است که ینابیع

نچه که در قران است در فاتحه آست و تمام نچه که در کتب سماوی است در قران اآآسمانی است و تمام 

نچه در بسمله است در باء بسمله است و تمام آنچه در فاتحه است در بسمله است و تمام آاست و جمیع 

نچه در باء بسمله است در نقطۀ ایست که زیر باء قرار گرفته و امام علی،  که خداوند از او خوشنود آ

باء قرار داردم و همچنین گفت "دانش نقطۀ بود و نادانان انرا  است ، گفت "من نقطه ای هستم که زیر

«.کردند".. پراکنده
(126)

مشارق االنوار الیقین فی اسرار امیر لف ؤمالحافظ رجب برسی  مرجع سوم از ؛ 

 اوست باء می باشد و کهاما الف مبسوط  »  که در این گفتگو چنین نوشته )مضمون به فارسی(: منینؤالم

ل صحیفۀ است که بر آدم و نوح و ابراهیم وارد شد و رمزش ه بر رسول خدا نازل شد و اوّ ل وحی کاوّ 

و انوار است،  و رموز حقیقی مرتبط به اختراع  او سرّ میخیزد ،  میباشد ، از انبساط الف سّر قیامت بر

در زیر باء نقطۀ باء میباشد و اشارۀ است بر قول  علی امیر المؤمینن )ع( که گفت من نقطۀ هستم که 

مبسوطه قرار گرفته ام ، اشاره میکند به الف ایستاده بدون چیز دیگر در ذاتش که در او محتجب شده، و 

الدین طائی گفت : باء پرده و پوشش ربوبیت است، واگر باء بلند شود مردم پروردگار  این چنین محیّ 

«متعالی خود را خواهند دید... 
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است )مضمون  مشارق االنواردر  ی از گفتار رجب برسو همچنین  

دانش الف در نقطه است ، و دانش نقطه در معرفت اصلیه است؛ و رمز قران در فاتحه است : »به فارسی(

باء در نقطه  بسمله در باء می باشد و سرّ  ن بسم هللا است و سرّ آغازش میباشد و آسوره فاتحه در  و سرّ 

«است
(128)

عن الباء ظهر الوجود، و "قال )ع(: » ق االنوار وارد شده:مجددا از رجب برسی در مشارو   

«"بالنقطه تبین العابد عن المعبود
(129)

مینویسد است که ه فتوحات مکیّ از ابن عربی در  ممرجع چهارو   

توسط "باء" وجود پدیدار شد و بواسطه "نقطه" عابد از معبود متمایز »  )مضمون گفتارش به فارسی(: 

یا تو شبلی هستی ؟ او گفت من نقطۀ هستم که  زیر آخداوند از او خشنود باد ، گفتند که  شد ؛ به شبلی، که

باء قرار دارد، و این بیان ما است که نقطه برای تمایز است که وجود بنده مقتضایش عبودیت و پرستش  

باء را بر او  وبندگی است. شیخ ابو مدین ،  مهر خدا شاملش شود، میگوید که چیزی را ندیدم مگر اینکه 

«...نوشته دیدم
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"عن الباء ظهر الوجود، و  عبارت ابن عربی در این مورد توضیحات مفصل درباره  

  کتاب خود نوشته است.  از بالنقطه تبین العابد عن المعبود" در این قسمت



یف شیخ عباس محدث لأنرا به امام باقر)ع( نسبت داده اند در مفاتیح الجنان تآدعای سحر ماه رمضان که  . 3

همان ترتیب و تسلسلی  به در تقویم بدیعنام شهور اهمیت این دعا اینست که قمی،  فصل سوم درج شده.  

اللهُمَّ » و البته نام اولین ماه تقویم بدیع بهاء میباشد. این دعا چنین اغاز میشود:   مدهآکه در این دعا  است 

، اللهُمَّ أِنّی أ ْسئ لُک  بِب هائِک  ُکل ِه... أِنّی أ ْسئ لُک  ِمن ب هائِک  بِابهاهُ، «و کل  بهائِک ب هیٌّ
(131)

 

 

پس از نقل مراجع فوق برای مطالبی که در بیت چهل و نهم قصیده وارد شده، تشریح بیت چهل و نهم باختتام 

ر در باره ابن خرین بیتی است که در این مقاله مورد تشریح قرار میگیرد. ذیال بطور اختصاآمیرسد و این 

 فارض و قصیده تائیه اش و در باره وجوه تشابه تائیه کبرای ابن فارض و قصیدۀ عّز ورقائیه  صحبت خواهد شد

 

  آثارش به نظمابن فارض و قسمت چهارم:  

 و مشخصات کلّی او فارض ابن – 4:1

 زیرا شد خواهد ارائه کبرایش تائیۀ خصوصا و اشعارش و فارض ابن باره در مختصری توضیح قسمت این در

و بطور تفصیل  است شده نوشته فراوان کتب اعصار و قرون طی در فارض ابن اشعار و زندگانی شرح در

 محل و سال است.  علی بن مرشد بن علی بن عمر الدین شرف ابوحفص او کامل نام. مورد بررسی قرار گرفته

 قمری هجری 632  وفاتش محل و الس ،مصر قاهره در میالدی 1181 مطابق قمری هجری 576 تولدش

 محیّ  معاصر حیاتش زمان که میاید بر چنین تواریخ این از .است بوده مصر قاهره در  میالدی1235  مطابق

.است بوده عربی الدین
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 تولدش تاریخ در ولى ندارد، وجود تراجم ارباب بین اختالف او رحلت تاریخ در 

 .اند كرده اختالف

 اشتهار" العاشقین سلطان" نام به او و اند دانسته  عربی ادبیات در صوفیانه شعر سراینده رینبزرگت را فارض ابن

. در اشعارش هم منعکس شده که ستوا معنوی وله و عشق و عرفانی حالت بواسطه فارض ابن شهرت. یافته

ضخیم  اشعارش اندیو و معدود فارض ابن اشعار تعداد زیرا نیستش حجم بخاطر ابن فارض اشعار شهرتالبته 

 در و لطیف بسیار های استعاره بصورت که عرفانی مضامین را باید در فارض ابن اشعار شهرت. نیست

 ابن فارض ۀنو توسط  فارض ابن زندگانی شرح و خاطرات. پیدا کرد کشیده نظم برشته پیچیده بصورت مواردی

 بودن بیخود خود از  و نشئه و انجذاب بحال روز چند بمدتابن فارض  اوقات بعضی در میگوید هبانجام رسیده ک

 اشعارش بنوشتن برگشته صحو و عادی بحال اینکه از بعد و بوده الکلی مشروبات شرب بدون سکر حالت و

 دیوان. است بوده او درونی و الهامات معنوی حاالت حاصل اشعارش دیگر بعبارت. است میشده مشغول

 ۀقصید بصورت کبری تائیه. و قصائد دیگر است کبری تائیۀ صغری، تائیۀ ، رباعیات ، خمریه شامل اشعارش

نرا باین علت تائیه نامیده اند آو  .اند نامیده «الّسلوک نظم» نراآ و یافته تشکیل بیت 760 از و شده سروده طوالنی

 عرفان به و بوده عارف هم و عاشق هم و شاعر هم فارض ابن بنابراین که انتهای ابیات به حرف تا ختم میشوند. 

 «الّسلوك نظم» بر.  است گنجانده خود اشعار در را نهاآ ماهرانه و داشته توجه نظری عرفان به هم و عملی

 ابن شرح  بساطى،شرح  هندى، سراج شرح كاشانى، شرح  قیصرى، شرح مانند  شده نوشته متعددى هاى شرح

. است برخوردار اى ویژه جایگاه از«  راریلد  ا مشارق» به موسوم رغانىف   الدین سعید شرح اما. عسقالنى حجر

 از اند؛ نیاورده بدست شایانی موفقیت هیچکدام ولی بنویسند قصیدۀ تائیه سبک بر که اند کرده سعی چند افرادی

 ، بصری عامر ابن(  940 متوفی) تبریزی ب ْردعی ابراهیم و( 650 متوفی) ؛ ُجندی مؤیدالدین: افراد این جمله

 فارض ابن اشعار  .است سروده قافیه همان با و تائیه وزن بر را خود االنوار ذات کتاب که مهشت قرن صوفی

 تحلیل و تجزیه یا و تشریح مورد کبری تائیه که نیست این بر سعی مقال این در.  شده ترجمه متعددی های بزبان

 "السلوک نظم" کبرای منقبت که گفت بتوان بجرأت شاید. شد خواهد عنوان مختصری یکلّ  شرح بلکه گیرد قرار

 ابن اشعار و "السلوک نظم" دیگر اهمیت. نازل فرموده اند را ورقائیه قصیدۀ آن سیاق بر جمالقدم که است همان

 تفسیر در عبدالبهاء حضرت. است شده استشهاد بکرات ابیاتش به بدیع دور این مبارکه آثار در که اینست فارض

 نبا فائض غمام»...  :االعزّ  قوله: اند فرموده توصیف بارنده ابر یعنی "ضفائ غمام" را او مخفیا کنزا کنت

«...گفته فارض
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 فحوای از باید که است خیالی معشوق و فارض ابن بین محاوره "السلوک نظم" کلی وربط 

 ذات در شدن فانی و الهی ذات بسوی سیر بیان اشعارش و کرد تعبیر احدیت بذات را معنوی معشوق این ،کالم



در ذات حق و  شدن فانی از پس و. میرسد بمشام نآ از وجود وحدت رائحه گاهی که عرفانی عقائد بیان و احدیت

 او برای را سلوک راه و کند راهنمائی را خود خیالی مرشد که میکندسعی  رسیدن به معشوق روحانی خود،

    :میشود شروع بیت این باکبرای او  تائیه. کند روشن

ق تني یَّاحُ  س  ة   الُحبَّ  م  ك أسي       ُمقل تي راح  یَّا و  ن ُمح  نِ  م  لَّتِ  الُحسنِ  ع  ج 
(134)

  

 دارای و  زیبا بسیار که است محبوب چهره  شراب جام ولی کند می صحبت پیاله و مستی باره در در این بیت او

 همین بعد ابیات در سپس. شدم مخمور و مست و برگرفتم جام محبوب روی پیالۀ از من یعنی. است حسن و جمال

 وصال شوق و طلب میشود باعث که میگوید سخن عشق شراب نوشیدن و مستی باره در و میدهد ادامه را جستار

 و فراق درد و است همراه محنتها با و نیست سانآ معشوق به رسیدن و سلوک اما. وردآ پدید او در را محبوب

 شدیدتر نهاآ آالم از درد فراق او که میشود مقایسه وبایّ  و وبیعق ، ابراهیم چون یئانبیا مصائب با دل سوز

 تعلقات تمام که سالک مرتبه این در. رسد می فرا او با اتحاد و محبوب وصال ، عشق مراتب طی از پس و. است

 میان دیگر و است رسیده خالفت و جمع مقام به یعنی اوست خود ، محبوب که یابد درمی کرده رها را نفس

 .برد می کار به را" ِهی   ا ن ا" لفظ که نحوی به نمانده باقی فرقی معشوق و عاشق

 از نظر عرفانی فارض ابن - 4:2

 مجاهدت، طریق سلوك و تقوا و زهد در انغمار و عملى عرفان بر عالوه كه است عارفانى جمله از فارض ابن

 قدرت و ادراك قوه داراى نظرى، فتصوّ  مسائل درك در و داشته توجه قابل تبّحر و احاطه نیز نظرى عرفان در

 جهت این از و داشته احاطه اسالمى دوارا در صوفیه از محققان و عرفا عقاید و اقوال به است، توجه قابل فكرى

 درجات مرتب، و منظم بسیار و نكرده گذار فرو اى دقیقه هیچ از عرفان، دقایق تحریر و مشكالت تقریر مقام در

 فن، این در او مقام و آورده، خود نظم موجز و كوتاه جمالت در را مباحث به مربوط قایقد و منازل و مراتب و

 او به نسبت كابرا همه و اند آمده بر او مقاصد شرح و بیان صدد در عرفا بزرگترین كه است رفیع اندازۀ به

 هیچ در و بوده نظیر بى خود باب در او قصیدۀ تائیه کبرای شاید و اند برده نام عظمت و بزرگى به او از و خاضع

 .باشد نداشته تالى زبانى

 در عرفانی عقائد مثال بطور که کرد عنوان و کرد پیدا " راالسلوک نظم" در مشخصی های قسمت نتوان شاید 

 عشق راه در که مظاهر حب سکر؛ حال در فنای:  از او نحو باین باشد.  شده بیان بخصوص قسمتیک  این

 همۀ پیدایش بیند؛ می تعالی حق مظهر را موجودات و اشیا همه سالک که شود می حاصل معرفتی چنان

 نظر به اما ، است نکرده استفاده«  محمدیه حقیقت» تعبیر از او گرچه داند؛ می"  روح" فیض از را موجودات

 نظر دشمار می خدا مخلوق اولین را خود روح آن در که پیامبراکرم به منسوب حدیثی به نیز او که رسد می

.  میشود دیده او ابیات در پراکنده بطور قبیل این از عناوینی و حلول؛ و اتحاد کشفی؛ علم فنا؛ درجات است؛ داشته

 آیات به متعددی اشارات آنها ضمن و برده کار به بسیاری معنوی و لفظی صنایع ، قصیده این در فارض ابن

 در را قصیده این     .است کرده عرفانی اصطالحات و صوفیه مشایخ ، صحابه سخنان ، نبوی احادیث ، قرآن

 مراتب همۀ میزان واضع چون که گوید می و شمرد می معرفت و توحید مقامات ، محبت ، عشق منازل بیان

ل کی عنوان ) است دیهمحمّ  حقیقت به رسیدن تا سلوک و سیر شرح تائیه قصیدة ، است دیهمحمّ  حقیقت انسانی و م 

ابن فارض  –الدین عربی، شیخ کبیر، است که همزمان او بوده  اختراع محیّ  "دینور محمّ "و  "دیهحقیقت محمّ "

 فهم وی.  (بکار برده اند در تشریح اشعارش نرا بعد هاآثار او آولی شارحین  از این لفظ استفاده نکرده است

 :  است کرده اصل چهار بر منوط را قصیده

 لیّت و مبدئیّت و وجود نور، شهود، ، علم اعتبار و الهی صفات ذکر   ؛ اوَّ

 ؛ مثال عالم تحقق و ظهور و ارواح عالم تعیّن و صدور  

 ؛ آدم آفرینش چگونگی و آن مراتب و اجسام عالم ترتیب دانستن  

 ممکن کمال نهایت به رسیدن تا ابتدا از او احوال و اطوار ، انسان تأنش شرح. 

 مبارکه آثار در فارض ابن  ابیات و اشعار - 4:3

 مفاهیم متعالی بخاطر این و میشود دیده بدیع دور این مقدسه طلعات آثار در فارض ابن اشعار از ابیات از بعضی

 یکاستشهاد به  شاید و سروده را نهاآ که است فردی شهرت بخاطر همچنین و میکنند ارائه ابیات این که است

 و ادبی فنون لحاظ از نظر مورد بیان تحکیم برای یا و باشد نثر سطر چندین گویای معروف میتواند شاعر بیت



ابیاتی از ابن فارض در آثار مبارکه که بنظر نگارنده این سطور  . مطلب یک عنوان بر دیگران گرفتن گواه

 رسیده که شاید جامع و کامل نباشد ذیال درج میگردد: 

تْ  ا مِ    المعُ  الطّورِ  جانِبِ  ِمن ب دا ب ْرقُ  ا   نْ  ْارت ف ع  ْجهِ  ع  ْلمی و   الب راقع س 
(135)

 

 بیت مضمون.  است بیتی 25 کوتاه قصیده یک ازمأخود  اول بیتو  شده وارد بهاءهللا حضرت آثار در بیت این

 نکهآ یا نموده آغاز افشانی پرتو طور کوه از نور آیا: است اینقرار از شده ظاهر جمالقدم ثارآ در که بنحوی فوق

   . است کناررفته سلمی چهره از بنده روی

سَّکْ  ْاخل عِ  اله وی بِاذیالِ  ت م  یاء و  لّوا اِن و الناسکین سبیل   خل   و  الح   ج 
(136)

 

و همچنین در آثار حضرت عبدالبها وارد شده. این بیت مأخود از قطعه شعر  شده نقل مبارک ایقان در فوق بیت

 ثار مبارکه وارد شده. آین شعر نیز در " شروع میشود و بیت دیگری از همالحبّ و  بیتی است که با عنوان "هُ  33

 پر قدر هر را عابدین و زاهدین راه و گذار کنار را حیاو  زنب عشق دامن به دست:  چنینست فوق بیت مضمون

 .کن رها باشد جالل

  قتلٌ  اخره و سقمٌ  ل هاوّ  و   عنا هراحتُ  ب  لحُ فا    ، خالیا شعِ  و
(137)

 

 و بیتی از شعر فوق با عنوان "هُو  الُحّب" است.  شده وارد عبدالبهاءضرت ح و بهاءهللا حضرت آثار دراین بیت 

 شروع درد با که پیدا نمیشود دردسر از غیرچیزی  درعشق زیرا کن زندگی عشق بدون: بیت اینست ونممض

 . یابد می خاتمه شدن کشتهبا  و میشود

با ُحکِمهِ  فِی ا تی لِقاض   طوعا     ج  مِ  بِس ْفکِ  ا فتی  ع  م و الِحل   فِی ید  ر   الح 
(138)

  

بیتی است که با عنوان "هل  18قصیدۀ کوتاه  ازمأخود  و شده وارد عبدالبهاء حضرت و جمالقدم آثار در بیت این

 خون ریختن در که شدم شگفتی در قاضی حکم در:  اینست نار لیلی بدت لیال" شروع میشود. مضمون این بیت

 .داد فتوی شده حرام نجاآ در خونریزی که جائی در من

ها شئت   وإن ِصْرفا   بها عـلیك   ْزج  ْدلُك     م  ع   الظ لم هو الحبیب ظ ْلم عن فـ 
(139)

 

 باید . مضمون این بیت اینست: تواست بیتی 41 قصیدۀ از مأخود و شده وارد عبدالبهاء حضرت آثار در بیت این

 محبوب دهن اب از کنی مخلوط که استیخو اگر و نکنی مخلوط چیزی با و بنوشی خالص را معنوی شراب

  است ظلم عین که نکن تجاوز

أ دُمعي ن وحي عند   نوح   ف طُوفانُ  إیقادُ   ك  لیلِ  نِیرانِ  و  تي الخ    كل وع 

ل وال فیري و  ق تني   ز  ل وال   أ دُمعي أ غر  ق تني   ُدموعي و  تي أ حر  فر    ز 

ُحزني   بلِیَّتي بعضُ  وب  أی   بِلى وُكل     أقلَّهُ  ب ثَّ  ی عقوبُ  ما و 
(140)

 

 فوق ابیات از سوم و اول بیت(. کبری تائیه 15 و 14 و 13 ابیات) است فارض ابن کبری تائیه از فوق بیت سه

 عز قصیده از جزئی را ابیات این امرهللا ولی حضرت. اند فرموده نقل خود آثار از لوح چندین در جمالقدم را

 جزو ابیات  این شاید -باشد نمی یافته انتشار بیت هفت و بیست یکصدو جزو حالیکه در اند فرموده ذکر ورقائیه

است بوده بیت هزار دو
(141)

 :  میفرمایند شرق احبای بدیع 101 نوروز لوح در امرهللا ولی حضرت مورد این در. 

 :مسطور ابیات این نازل ابهی محبوب قلم از مهاجرت ایام در که ورقائیه قصیده در نیز و» 

أ دُمعي ن وحي عند   نوح   وفانُ ف طُ   إیقادُ   ك  لیلِ  نِیرانِ  و  تي الخ    ؛ كل وع 

ُحزني  «بلِیَّتي بعضُ  أی وب   بِلى وُكل     أقلَّهُ  ب ثَّ  ی عقوبُ  ما و 
(142)

 

و  است، مضمون این ابیات از اینقرار است: بقدری از چشمانم اشک جاری است که مانند طوفان نوح

 (از فراق پسرش)نچه یعقوب آای حضرت ابراهیم از سوز درون من است؛ بر افروخته شدن آتش بر

مد جزئی از بالیائی است که برمن وارد آوب وارد شکوه کرد کمی از اندوه منست و بالیائی که بر ایّ 

 مده.آ

 از تائیه کبرای است : 242 بیتبیت ذیل، 

  ملیحةِ  کلِ  حسنُ  بل له ُمعارٌ   جمالها من حسنُهُ  ملیح   فکل   
(143)

 



 بلکه مالحت و صباحت صاحب مردان تنها نه: مضمون بیت چنینست و شده وارد عبدالبهاء حضرت آثارو در 

 .اوستاز  جمالشان حسن نیز زیبا  زنان

 سری اذا النسیم من ارقُ  سرٌّ    بیننا و الحبیب مع خلوتُ  لقد
(144)

  

 عنوانش که کوتاهی استشعر از و مأخود   واردشده بهاءهللا حضرت و عبدالبهاء حضرت آثار دراین بیت 

 و بودم کرده خلوت خود محبوب با من بیت است . مضمون این بیت اینست:  11و دارای  "الحب بفرط زدنی"

  لطیفتربود نسیم از که بود رازی ما بین و بودم تنها

ل و كان   بِالِجبالِ  بي ما أ نَّ  و    لُدكَّتِ  الت جل ي قبل   بها ِسینا رُ  طُو و 
(145)

  

مضمون بیت  است.  کبری تائیه از 11 بیت و  واردشده بهاءهللا  وحضرت عبدالبهاء حضرت آثار در بیت این

 و اگرانچه در من است و بر من وارد شده اگر بر طور سینا قبل از تجلی وارد میشد از هم فرو میچنینست: 

 پاشید

خمریه نام و  میشود شروع"  الحبیب ذکر علی ربناش" عنوان با که است بیتی 41 قصیدۀ  از ماخودبیت ذیل 

 :دارد

 الشَّم لعادله مزکم الغرب فی و   طیبها انفاس الشرق فی عبِقتْ  لو و
(146)

  

 در او طیبه انفاس اگرو مضمون این بیت اینست:   واردشده بهاءهللا  حضرت جواهر االسرار از آثار در بیت این

    یافت خواهد باز را آن شده،  محروم حس بو از و مبتلی زکام به غرب در که کسی گردد منتشر شرق

 :است کبری تائیه 83 شماره بیت کهبیت ذیل 

ما تَّى احترتُ  و  ذهبا   ُحب یكِ  اخت رتُ  ح  یرتي   م  تي فیكِ  ت ُكن ل م إِن ف واح   خیر 
(147)

  

 بی و حیرت از و داشتم خوبی ضعو منمضمون این بیت اینست:   و شده وارد بهاءهللا  حضرت آثار در بیت این

 عشق در من خیراگر که حیرتم در من و کردم خود مذهب ترا عشق اینکه تا بودم خبر بی وحیرت سروسامانی

 داشتممی  وضعی چه من بود نمی تو

 25 وشامل  شد برده نام نآ از قبال که" الغور حانب من بدا ابرق" عنوانش که است شعری از ماخودبیت ذیل 

 :تاس بیت

 سامعُ  یلتذ   و مشتاقٌ  یأنس و  ُمت یَّمٌ  یحیا و محزونٌ  یفرح و
(148)

  

 ی کهفرد و میشود شاد  اندوهگین فرد: این بیت اینست مضمونو  واردشد بهاءهللا  حضرت آثار در بیت این

 سخن از شنونده شخص و میرسد خود معشوق مؤانست به مشتاق شخص و ه میشودزند ۀ روحانی است،مرد

  .میبرد لذت خود قمعشو

 

    ن فارضیده عّز ورقائیه و تائیه کبرای ابقسمت پنجم:  وجوه تشابه قص

قسمت آخر مقاله به بر رسی  وجوه تشابه این دو اثر منظوم اختصاص یافته که بطور موجز مورد تحلیل قرار 

دارد که در بعضی موارد خواهد گرفت. میتوان وجوه تشابه را در موارد ذیل مورد بررسی قرار داد و امکان 

البته قبال  بعبارت دیگر تمام وجوه تشابه بیک درجه و در یک سطح  نیستند. -وجه تشابه ضعیف باشد ذکر شده 

ابن فارض نازل  تائیهسیاق قصیده بر  این قصیده  مقایسه کالم حق با کالم بشر جائز نیست ولی چونذکر شد که 

 . باشدا شامل شده شاید میتواند بعضی از خصوصیاتش ر

منظوم و به  بصورت دو اثرهرد و مشابه میباش تشابه این دواثر از لحاظ سبک شعری : شعری سبک .1

 و هر دو قصیده "تائیه" میباشند قصیده میباشند سبک

 زبان مشابه میباشند و بزبان عربی نوشته شده اند  لحاظ از دواثر اینزبان:  .2

وریم دو آمقایسه نیستند. اگر اصل قصیده ورقائیه را بحساب  حجم: از لحاظ طول قصیده این دو اثر قابل .3

بیت تائیه کبرای ابن فارض است. و اگر ابیات منتخبه را  760هزار بیت بوده که تقریبا سه برابر 

 وریم ، قصیده ورقائیه تقریبا یک ششم تائیه کبرای ابن فارض استآبحساب 



 ، همهدر این دو اثر . در حالیکه، دو عرفانی استمطالب هر دو اثر مشابه است و مطالب هر  مطلب:  .4

 . مانند هم نیستندمفاهیم 

و هر دو اثر در نهایت  هستند مساوی کامال عروضی فواصل و تقطیع دارای اثر دو هرصنایع شعری:  .5

 به و تسا ی شدهشعرفنون  گیر در بیشتر فارض ابن اثراتقان ادبی و هنری میباشند. میتوان گفت که 

بیان معانی در مرحله اولی قرار  ورقائیه قصیده. چنین بنظر میرسد که در شده گرفتار ادبی ددمتع قیود

 گرفته و قربانی صنایع لفظی نگردیده است. 

آیات و احادیث: در هر دو اثر به آیات قران و احادیث اسالمی اشاره شده است که در قسمت های فوق  .6

 اشارهنها آ بعضی از به اشاره شد و جمالقدم در تشریح خودنها در مورد قصیده ورقائیه آبه تعدادی از 

که  یات قران و احادیثآبطور تفصیل در باره  شفرموده اند. در مورد قصیده تائیه ابن فارض شارحین

 داد سخن داده اند. مورد اشاره اوست

اثر  تغزل: در هر دو اثر در باره خصوصیات معشوق روحانی و وصول باو گفتگو شده. در هر دو .7

ذکری از نام معشوق برده نشده. این محبوب در قصیده ورقائیه حوریه الهی است و در تائیه ابن فارض 

وصول به است.  در تائیه ابن فارض، وصول به محبوب، فنا باهلل است و در قصیده ورقائیه  ذات تعالی

 تجلی روح الهی است.

نها آنها و خصوصیات ذکر شده آشده که در نام  نام انبیاء: در هر دو اثر نام تعدادی از انبیاء برده .8

: آدم، نوح، ابراهیم، یونس ، از این نام ها یاد شده: در قصیده ورقائیه ت فراوانی دیده میشود. مشابه

اشعیاء، زکریا، داود. در قصیده عّز ورقائیه از موسی نامی برده  موسی )کلیم( ایّوب، یعقوب، یوسف،

مشخص مانند کوه طور و غیره کامال مشخص است که شخص مورد بحث  نشده ولی با اشاره به وقایع

حضرت موسی است. در قصیده تائیه ابن فارض نیز نام بسیاری از انبیاء برده شده که اکثرا شامل نام 

 های فوق می باشد.

درد ها رنج ها:  در دو اثر ذکر درد ها و رنج ها و محنت ها برای وصول به محبوب روحانی به شدت  .9

 در بیان این آالم هر دو اثر مشابه میباشند. ا  یبیده میشود و حتی تقرد

و  وقایع تاریخی و اسطوره ها: در دو اثر از وقایع تاریخی و اسطوره ها مانند داستان لیلی و مجنون .10

 داستان های مشهور برای بیان حقائق معنوی استفاده شده.

تعاره بیان شده. در قصیده ورقائیه بصورت استعاره محبوب: در او اثر محبوب روحانی بصورت اس .11

 طلعت نورانی و نور و برق و در تائیه ابن فارض بصورت جام می وسکر بیان شده.

محاوره: در دو اثر گفتگو و محاوره، بین نویسنده که حبیب است و محبوب که عواطف روحانی نسبت  .12

  روحانی است. در قصیده عّز ورقائیه باو ابراز شده، دیده میشود که بنظر میرسد که مانند نمایشنامه

سخن میگوید، محبوب مستمع است و بعد نوبت صحبت محبوب وسکوت  متسلسآل بهنگامی که حبی

باین صورت بخش های مشخصی را در حبیب میرسد و این روال متناوبا  چند بار تکرار میشود که 

صحبت ها  ابن فارض ه در تائیهقصیده بوجود میاورد که هر بخش آغاز و انتهائی دارد. در حالیک

متسلسل نیست و دائما بین دو فرد در حال تغییر است و نمیتوان بخش هائی که کامال مشخص باشد از 

 نها نام برد.آهم جدا کرد و از 

لغات: بعضی لغات عینا در هر دو اثر دیده میشود مانند: "زفرت" ، "عرش"، "فؤآد"، "غربة" ،  .13

، "بروق" ،  ، "غّر"""حبیب ، محبین، محبة، عاشقین" ، "مذهب" ، "سرّ ،"بهجة"، "بیعة"، "مهجة" 

 و بسیاری دیگر.، "طرفه"   "حسن" ، "ُمشمت"

استعارات: در هر دو اثر استعارات متعددی بکار برده شده که در بعضی موارد این استعارات مشابه  .14

ن مورد بعضی استعارات قصیده است ولی اکثر استعارات قصیده ورقائیه لطیفتر و رقیقتر است. در ای

نها در تائیه بکار رفته: "نور چهره به خورشید"، "موی خوشبو به آورقائیه درج میگردد که بعضی از 

نسیم صحبگاهی"، "مژگان بمانند تیر"، "گیسو بمانند کمند"، "جدائی از محبوب بمانند آتش"، "اشک 

جود  بمانند مورچه"، "بالء دهر بمانند نوشابه در بمانند دریا"، "سوز دل بمانند آتش شعله ور"، "سّر و



کأس"، "طرد و رد شدن بمانند شمشیر"، "شرک بمانند سر نیزه"، "سرور بمانند خورشید"، "روح 

 بمانند زمین"، "افکار بمانند جواهر" و بسیاری دیگر.

در ورقائیه سیر و معراج روحانی: در هردو اثر در باره سیرروحانی و معراج روحانی صحبت شده.  .15

صحبت از رفتن بارض طا است که سیری است روحانی زیرا جمالقدم هیچوقت بعد از واقعه سیاه چال 

 بان دیار باز نگشتند و مسافرت نکردند. بصورت جسمانی که ایران را ترک کردند

و ناظر  ، بعبارت دیگر فنای باهللباقی نماندهس فْ چیزی از ن   مذکور شده کهاضمحالل نفس: در هردو اثر  .16

 نبودن بامور دنیوی و شخصی.

عبارات مشترک: در هر دو اثر بعضی عبارات دیده میشود که بعینه مانندهم میباشند. برای مثال در  .17

عالی ُمْلک عالی عشق" وارد شده و در ورقائیه "ک م  لْ تائیه عبارت "مُ   بأوثقِ "علم" و یا عبارت  م 

 دیگری از این قبیل.در هر دو اثر دیده میشود و  موارد " ُعروةِ 

نها آلغات مشترک ولی با معانی مختلف: بعضی لغات در هر دو اثر بکار برده شده ولی معانی و مفهوم  .18

متفاوت می باشند. بطور مثال "عالم امر وخلق" که در تائیه بکاربرده شده بهمان معنای "عالم امر" در 

، به ترتیب، و در ورقائیه اشارت دارد ت غیب و شهادعالم  ، به ترتیب، بهورقائیه نیست. در تائیه

 بمعنای عالم مظاهر مقدسه و عالم بشریت و ناسوت است.

: در بعضی ابیات میتوان مشابهت از لحاظ تقطیع در هر مصرع را مشابهت بعضی ابیات و مصرع ها .19

 در هنگام خواندن حس کرد. بطور مثال چند بیت ذکر میشود: 

 تائیه: 

ول ة قواهرُ  أبناء طواهرُ    ْصل ة  وُ  زواهرُ  أنباء جواهرُ   ص 

  ورقائیه:

واِمعُ  واقِعُ     نُْزل ة   ل واِمعُ    آیات   ج  طالِعُ  آثار   م  ة   م    قُْدس 

ة   س واِذجُ  ا ْفکار   جواِهرُ  ة   ب رائِزُ  ا ْنوار   ط رائِزُ     فِْکر   ِحْکم 

 تائیه 

تي ري،واختیا ُمرادي، وأقصى  بُْغی تي، وغای ةُ  قلبي، ُمنى ْلنتِ   وِخیر 

 ورقائیه

تِى  ِوب ْطُشک    بُْغی تِى ق ْهُرکِ  و نوِرى ناُرکِ   ُمْنی تِى  ُحْکُمکِ  و  راح 

تْ  " در ورقائیه "وتمَّتِ  العالمین   في ظهرتْ مصرع در تائیه: " تْ  و   العال مین فِى ظ ه ر  رَّ  " غ 

راءِ  ىفِ  بِاُْنِسى " ورقائیه:در " بوحشةِ  منك   أُونِستُ "تائیه: مصرع در  ة     الع  ْحش   "بِو 

نْ  و"" در ورقائیه: كقطرةِ  المحیطُ  البحرُ  مشرعي ومن": تائیه در مصرع تِى ع  ْمع  ة   الُمحیطِ  ب ْحرُ   د  ق ْطر   " ک 

تِ  البدورِ  كل   لبهجتهامصرع در تائیه:  " تِها " در ورقائیه:  "استسرَّ ماء ِمْسکُ  لِب ْهج  تْ   الع   " ت ه یَّج 

ورقائیه ذکر نقطه و باء وارد شده که مورد تشریح قرار گرفت. ذکر  نهم و چهلبیت  نقطه و باء: در .20

 نقطه و باء نیز در تائیه وارد شده.

در این مقال قسمت پنجم موارد تشابه این دوقصیده خیلی بیش از اینها است که فقط به تعدادی از آنها اشاره شد و 

نگارنده این سطور وظیفه خود میداند که  میرسد.   بانتها نیز مقاله ،مقسمت پنجخاتمه میدهیم و با اختتام مقاله را 

 . دپیشنهادات ایشان تشکر کن ازاز همکاری آقای سهیل کمالی و 

 

 

 



 یادداشت ها
  

    قوله االعّز::  13م، ص  1924عبدالبهاء، تذکرة الوفا، ناشر: محمد حسین علی اکبر یزدی ، مطبعه عباسیه ، حیفا،  -  1
رات ایادى امر هللا علیهم نفحات الّرحمن که بافق اعلى صعود کردند از جمله جناب اسم االصدق از جمله جناب نبیل اکبر آقا محّمد حض»

 «قائنى از جمله جناب ماّل على اکبر از جمله جناب شیخ محّمد رضاى یزدى از جمله حضرت شهید آقا میرزا ورقا و دیگرانند

، ترجمه باهر فرقانی، ناشر: موسئسه معارف بهائی، دانداس کانادا ،  1ات ظهور حضرت بهاءهللا ، ج ادیب طاهر زاده ، نفح - 2
شرح مفصلتر احوال مال رضا را آقا میرزا حسین زنجانی که مدتی در حبس طهران با هم بوده در » :      99 – 97، ص  1998

اینقرار:   ذکری از احوال مرد پیر همزنجیر ما: بر خود فرض می دانم که تاریخچه مختصر خود نوشته که عینا در اینجا نقل می شود از 

د ابادی را بیان کنم. البته قارئین عظام هم بی میل نمی باشند چونکه حاالت و رفتار او غیر شمه ای از احواالت جناب مال رضای محمّ 

و ارکانش بحّد کمال و قّوه مشاعرش در غایت انتظام، دانا بود و  حاالت سایر مردم بود. مردى بود بلند اندام و تکمیل االعضاء و تمام قوى

عالم، مؤمن بود و مستقیم، ممتحن بود و حلیم در اوایل جوانیش و در ایّام شباب صاحب ثروت بود و داراى دولت بعد از تصدیق امر مبارک 

رضا  کردند بعد از آنکه جناب مالّ  سیّد اسدهللا قمى نقل مى از کثرت حّب و یقین فکرهاى بلند و خیاالت عظیمه داشت ....  بارى جناب آقا

پرده گفته بود آنها کمر عداوت بسته و بر قتل احبّا قیام نمودند و در محبس هم احبّا از  الّسلطنه را سخت و بى یزدى جواب فرهاد میرزا و نایب

در یک منزل همکاسه بودم و شبها همزنجیر و از براى رضا رنجیده با ایشان مصاحبت نکردند من با ایشان  پرده حرف زدن مالّ  بى

پرده  رضا قدرى حکمت کن و اینقدر بى کردند که آخوند مالّ  کرد احبّا التماس مى نمود و تبلیغ مى محبوسین سارقین و قاتلین صحبت امریّه مى

ر سجن تبلیغ نکند تا ببینیم کار ما عاقبت بکجا رضا د صحبت مکن خوب نیست آخر احبّا بمشهدى علی زندانبان سپردند که قدغن کن که مالّ 

زند ولی کلمه آخ و غیره نگفته بود  اندازه مى رضا را با تازیانه به پشت عریان او بسیار بى میانجامد تا آنکه مشهدى علی در صحن زندان مالّ 

رضا گفت اى سیّد اسدهللا چه  ها بمالم مالّ  انهمرغ بجاى تازی بمن خبر آوردند من افسوس خوردم و در صدد دلجوئى برآمدم گفتم زرده تخم

زدند چون فیل مست بودم ابدا  نفهمیدم که چطور زدند چه که در حضور جمال مبارک بودم و با او  کنى وقتیکه بمن تازیانه مى خیال مى

رضا ایشان بمقام تحقیق برآمدند  خان در زندان و از بزرگان طهران بود بعد از تازیانه خوردن مالّ  کردم. شخصى بود غالمرضا صحبت مى

ى بیانا  عاقبت تصدیق کرد و آدم مشتعلی شد از او پرسیده بودند که در زندان مبلّغ تو که بود گفته بود تازیانه پرسیده بودند چطور تازیانه زدن

الواقع این چه طاقتى  متحیّر شدم که فىآوردن آن پیرمرد و حرکت ننمودن او حال مرا تغییر داد و  رضا و طاقت گفت که تازیانه خوردن مالّ 

رضا براى من  نمودند مثل استقامت مالّ  است که در او هست بمقام مجاهده برآمدم و حّق را شناختم ولی اگر هزاران دالیل و براهین اقامه مى

 «مفید نبود مبلّغ من تازیانه است.

 219 – 218بدیع، صص  104ی نشر آثارامری،   طهران، ، ناشر لجنه  مل 1عزیز هللا سلیمانی، مصابیح هدایت ، ج  - 3
هجری قمری موقعیکه با سائر احباء در حبس نایب السلطنه کامران میرزا افتاده بود غالبا با  1300حکایت دیگر این است که در سنۀ »

و مذاکره میکرد یک شب که مدتی دو شاهزاده فرهاد میرزا که یکی از رجال فاضل و مطلع بشمار میامد طرف صحبت بود و بدون پروا با ا

نفری با هم بحث کردند و جناب مال رضای عقال و نقال بر حقیت ظهور اقامه حجت و برهان نمود در پایان صحبت شاهزاده گفت آخوند باین 

بره دردست داریم خر در خصوص جابلقا و جابلسا احادیث صحیحه و روایات معتآسهولت که نمیتوان همۀ روایات و اخبار را تکذیب کرد 

نها صرف نظر نمود و سیّد باب را که یکنفر جوان بّزاز شیرازی است قائم موعود حساب کرد. مال رضا گفت آچگونه ممکن است از همۀ 

حضرت واال سرکار خودتان اخیرا یک کتاب جغرافیا تالیف کرده اید اگر چنین شهری وجود دارد بخصوص چنانکه در بعضی روایات 

صاحب هفتاد هزار یا صد هزار دروازه میباشد بفرمائید شما آنرا جزو کدام اقلیم از اقالیم در جغرافیای خودتان نوشته اید اگر مذکور است 

که ان را در کتابتان مرقوم داشته اید ارائه فرمائید تا من همه فرمایشات شما را تصدیق کنم. شاهزاده از شنیدن این جواب چنان عصبانی شد 

ای خود را بزمین میزد و بعد گفت برو آخوند این بهاءاللهی را که اینقدر دلباخته اش شده ئی من میشناسم او بار ها در مجالس پی در پی عص

عیش با من هم پیاله بوده و شرب خمر کرده. مال رضا گفت حضرت واال در قانون اسالم شهادت فاسق در حق دیگری مسموع نیست 

ود نمودید در باره خودتان درست است اما شهادتتان در باره حضرت بهاءهللا از درجۀ اعتبار ساقط است. سرکار چون خودتان اقرار بفسق خ

 «نجا بیرون رفتآشاهزاده از شنیدن این حرف دیگرطاقت نیاورده از 

رسی و عربی ، ابوالفضل گلپایگانی، کتاب الفرائد، ناشر: مؤسسه مطبوعات امری المان، لجنه ملی نشر آثارامری بلسان فا - 4
هجریه كه حوادث جسیمه در ایران وقوع یافت  1300ن جمله در سنه و مِ »   :    قوله     93م،     ص  2001بدیع،  158هوفهایم، 

ایران متعرض این طائفه گشتند و بال ذنب در هر بلد جمعي را مأخوذ و محبوس داشتند. از جمله در طهران نیز به امر  و در اكثر بالد

ن اوقات موكول و محول به حضرتش بود جمعي آه نایب السلطنه كامران میرزا كه وزارت حربیه و حكومت طهران و مازندران در شاهزاد

به اخذ و حبس گرفتار گشتند و از این محبوسین چهار نفر از اهل علم و فضل بودند و مابقي از كسبه و تجار و از این چهار یكي جناب 

 « ظاهر داشت ...  یبه كبر سن و مزید استقامت امتیازبود كه  یبادي یزدیرزا محّمد رضاي محّمد آم

شیخ کاظم سمندر، آثار قلمی شیخ کاظم سمندر و بعضی آثار متفرقه ، موسئسه مطبوعات امری المان، لجنه ملی نشر  - 5
لمای با شجاعت و بلغای با و از جمله ع» :  206م،     ص  2011بدیع،  167آثارامری بلسان فارسی و عربی ، هوفهایم، 

یه مبارکه "ا ال اِنَّ اولیاء هللا ال خوف  علیهم و الهم یحزنون" جناب فضائل مآب آخوند مالمحّمد رضای محمد آبادی یزدی آفصاحت مظهر 

حضرت رضی الروح که ت فطرت ایشان به حدی بود که از خود ایشان مسموع گردیده. زمانی که ت و نورانیّ علیه بهاءهللا بودند که صفای نیّ 

، نوشتجاتی همراه داشتند که ازجمله قصیده عّز ورقائیه  و این عبد از دورده بودنآالم بغداد به یزد تشریف از مشاهیر علمای مقبلند از درالسّ 

چنین کلمه ای  ظهره هللا بیان ظاهر شد. حضرت مکرم الیه فرمودند خود صاحب این کالم هنوز رسما  ن یُ ن بدون اختیار گفتم م  آزیارت 

عد مجالست با شما مشکل ن ب  نگفته. بنده عرض کردم بر عرش این کلمات، موعود بیان را جالس می بینم. حضرت رضی الروح گفتند: مِ 

 است. چندی طول نکشید که همین بزرگوار با مجاهدات بسیار به امر مبارک ابهی اقبال نموده  سالها   مشغول خدمت امر و اعالء کلمه هللا

ه بودند و احباب منشاد و قرب جوار به توسط ایشان به نور ایمان فائز شدند و از ظلم اعدا مدتی مدید در غار کوهستان زمستان و تابستان ب

 سر برده و به انواع صدمات مبتال بوده تا صعود فرمودند. علیه سالم هللا و بهائه. و جناب مال محّمد رضا در زمان گرفتاریشان در طهران

مجلس کامران میرزا که اعاظم شاهزادگان و اکابر دولت برای استنطاق ایشان را حاضر نمودند هر مطلبی و سئوالی را جوابی درخور ،  در

بدون مالحظه می دادند در موقع تعرض معتمدالدوله فرهاد میرزا جواب را به وفق شریعت طوری دادند که مجلس منتهی به صمت و 

ن حبس طوالنی پس از چندی سفری به عکا رفته مشرف شده از آاطر کسی نرسید باری بعد از استخالص از سکوت گردید و جوابی به خ

ین شاه ایشان را گرفته حبس نمودند اخیرا در محبس عروج نمودند. راه قزوین به طهران روانه شدند. دفعه دیگر در قتل مرحوم ناصرالدّ 

 «علیه جواهر رحمةهللا و نوره

 2009حیدر علی ، شرح حال جناب ابوالفضائل گلپایگانی، کوشش حشمت مؤید، نشر عادل، لوکزامبورک، میرزا اصفهانی ،  - 6



این شخص مال محّمد رضا محّمد آبادی ....  بزرگی و نورانیّت و حّدت بصر و بصیرتشان به این شأن بود که »قوله:        :  188، ص 

الوجود لِذرات تراب مقامه المحمود فداء صراحة  و علنا  اظهار امر فرمایند و جبال سلیمانیه به  چند سال قبل از این که جمال اقدس ابهی روح

تراب مقدم مبارک اعظم جنّت بود و آن جهات تشریف داشتند، قصیده عّز ورقائیه از قلم سلطان قدم نازل. چون منتشر شد و زیارت نمود 

من و موقن و مطمئن القلب شد که حضرت احدیتشان موعود کل کتب و صحف ؤرضین  و مشهادت داد  بما شهدهللا قبل  خلق السموات و اال

و زبر و قران و موعود و مبشر بیان اند که صاحب بیان جانش را فدای ظهور و قدومشان نمود، و در بریه بیان ندا و بشارت داد به ظهور و 

 «بین از توضیح به اسم مبارک اقدس ابهی مژده فرمودابلغ از تصریح و تلویح ا  ظهره هللا و به کنایه ن یُ اشراق خالق و مالک بریه به اسم م  

مال » :  378 – 377م، صص 1989بالیوزی، حسن موقر، بهاءهللا شمس حقیقت، ترجمه مینو ثابت، جرج رونالد، اکسفورد،  - 7

اسکندریه و قبل از اینکه در ارض اقدس مقیم شود(  محمد زرندی نبیل اعظم در طی سفرهای خود )قبل از حادثه مصر و زندانی شدن او در

گذارش به نیشابور از توابع خراسان افتاد. وی در این شهر به حاجی عبدالمجید شالفروش که تاجرمشهور و از بقیة السیف قلعه شیخ طبرسی 

را بمنزل خود دعوت کرد. در آنجا نبیل شیخ  بود برخورد. نبیل تعریف میکند از آنجائیکه این دو باهم سابقه دوستی قدیمی داشتند حاجی او

محمد معمورۀ عموی شیخ احمد خراسانی شهید را مشغول استنساخ الواح حضرت بهاءهللا بود مالقات نمود. نبیل در کمال تعجب مشاهده کرد 

را در این کارها کمک کند؟ حاجی که حاجی عبدالمجید بشخصه همه امور میهمانداری را انجام میدهد. از او پرسید آیا پسری ندارد که او 

جواب داد بلی پسر دارد ولی از وی حرف شنوی ندارد. در حقیقت نیز پسر او موسوم به آقا بزرگ که جوانی تازه سال بود زندگی  بی بند و 

استان را از زبان نبیل ، آن باری را میگذرانید و بحال پدر اعتنائی نداشت، خالصه آنکه این پسر مایه یأس و نومیدی خانواده اش بود بقیه د

د و مورخ بی نظیر بشنویم:  به حاجی گفتم "بدنبال پسرت بفرست بیاید من میخواهم او را ببینم" پی او فرستادند و او آمد. جوانی بود بلند ق

را به امید خدا وا گذارد  الغر که بجای زیبائی ظاهری ، قلبی صاف داشت به پدرش گفتم که وظیفه میهمانداری را بعهده او قرار دهد و او

ود .... آنگاه مطالبی باو گفتم که از فرط تأثیر سنگ را آب میکرد. مقصود نبیل زرندی از این مطالب ابیاتی چند از "قصیده عّز ورقائیه" ب

گ رخسار آن جوان از که در هنگام توقف جمال اقدس ابهی در سلیمانیه نازل شده و از مصائب و بلیات وارده جمال مبین حکایت میکند. رن

شنیدن این ابیات الهی گلگون گشت ، اشک از چشمانش سرازیر شده صدا به گریه و ناله بلند کرد. او را آرام ساختم ولی شیفتگی و جذبه او 

ود آن آن شب تا صبح خواب را از چشمان من  و شیخ محّمد ربود. آن شب تا سپیده صبح آثار الهی را زیارت کردیم و خواندیم. صبح ز

جوان سماور را آماده کرد و وقتی برای تهیه شیر رفت پدرش آمد و گفت "من تا بحال صدای گریه پسرم را نشنیده بودم و فکر میکردم که 

هیچ چیز او را تغییر نخواهد داد. حاال چه طلسمی بر او کارگر  شده که او را برقت اورده و از عشق الهی مشتعل ساخته است؟ در جواب 

 .. «گفتم .

حضرت ولی امرهللا، قرن بدیع، ترجمه نصرهللا مودت، ، چاپ دوم ، نشر مؤسسه معارف بهائی بلسان فارسی ، دانداس،  - 8
 .    257م، ص  1992

حضرت ولی امرهللا، قرن بدیع، ترجمه نصرهللا مودت، ، چاپ دوم ، نشر مؤسسه معارف بهائی بلسان فارسی ، دانداس،  - 9
و باز طبق آنچه در تاریخ نبیل مذکوراست میرزا آقاجان نقل میکند "قبل از ایّام هجرت  یومی جمال مبارک را »:    249م،   ص 1992

بین فجر و طلوع آفتاب مشاهده نمودم که با شب كاله که هنوز بر رأس مبارک بود بطور بغتی از بیت خارج میشدند در این حین چنان آثار 

مشهود بود که قدرت مواجهه با وجه مبارک از من سلب گردید. هیكل قیّوم در حین مشی بکمال غضب  اضطراب و تشویش در هیكل اقدس

وشّدت باین بیانات قهریّه ناطق "این نفوس همان نفوسی هستند که مّدت سه هزار سال به پرستش اصنام مألوف و معبودی جز عجل زرین 

ب دۀ اوثان و نداشتند الحال نیز بهمان اوهام معتکف چه نسبتی بین  این نفوس واهیهء سافله و طلعت احدیّه موجود و چه ارتباطی بین این ع 

 ...«  مقصد اعلی و غایت قصوای حّب و شوق مشهود." 

، کوشش موژان مؤمن ، ناشر: مؤسسه مطبوعات بهائی المان، لجنه ملی نشر  4مازندرانی، اسدهللا فاضل، ظهور الحق ، ج  - 10
 148م،   ص  2011بدیع،  168رسی و عربی ، هوفهایم، آثارامری بلسان فا

   491بدیع،  ص  129، موسسه ملی مطبوعات امری، طهران، 4مازندرانی، اسدهللا فاضل، اسراراالثار، ج  -  11

ر بخش " دSargalúقریه سرگلو "»:  62ایمانی ، امیر فرهنگ ، عنقای بقا در قاف وفا، ناشر و سال طبع ذکر نشده ،   ص  - 12

کیلومتر  50قرار دارد که تا شهر سلیمانیه حدود Sulaymáníyyih" از منطقۀ سلیمانیه " "Sardashکوهستانی منطقه سردشت یا سردش "

راه است و قراء و دهکده هائی در اطراف ان واقع گردیده است ... قریه سرگلو در منطقه سردشت سلیمانیه در سه مایلی "قریه سردشت" و 

 «" .... قرار گرفته است.... Jásáná" و شش مایل قریۀ جاسانا "Háládín" و چهار مایلی قریۀ هاالدین "Shádáláریه شاداال "سه مایلی ق

ابراهیم پاشا از مشهورترین امرای "بابانی" » 50ایمانی ، امیر فرهنگ ، عنقای بقا در قاف وفا، ناشر و سال طبع ذکر نشده ، ص  -  13

بابان" اتحادیه قبائل کرد امده است و از طرف والی بغداد حکومت یافت و از حکمرانان الیق و شایسته و دور اندیش و که نامش در معرفی "

با اراده "بابان" بود. دو برادر دیگرش یکی بنام "سلیمان پاشا" که والیت و حکومت بغداد را داشت و برادر دیگرش عبدالرحمن پاشا است 

ین سه برادر در قریه "سرگلو" بودند. ابراهیم پاشای بابانی در سه فرسخی ، قلعه ای که در باالی کوه داشت و که از معاریف کرد بودند. ا

 به "قلعه چوالن" معروف بود شهری بنا کرد و نام این شهر را بنام برادرش سلیمان پاشا که والی بغداد بود سلیمانیه نهاد. در وجه تسمیه

میالدی( به آبادانی شهر  1778هجری قمری ) 1199امده است که ابراهیم پاشا در سال  262صری" ص شهر سلیمانیه در کتاب "تحفه نا

میالدی( اندک زمانی حکمران کردستان بوده  1750هجری قمری ) 1177بازار دست زد  وانرا بنام اعلی جدش سلیمان که در سال 

 «سلیمانیه نامیده است

، ناشر: مؤسسه مطبوعات بهائی المان، لجنه ملی نشر آثارامری بلسان فارسی و عربی ،  2ج زرقانی ، محمود،  بدایع االثار،  - 14
 299م، ص  1987بدیع،  144هوفهایم، نشر سوم، 

، کوشش موژان مؤمن ، ناشر: مؤسسه مطبوعات بهائی المان، لجنه ملی نشر  4مازندرانی، اسدهللا فاضل، ظهور الحق ، ج  - 15
 : قوله  171-148، صص  5و   4فصل  –م؛   وقایع کردستان  2011بدیع،  168ی و عربی ، هوفهایم، آثارامری بلسان فارس

و بالجمله طلوع انور و اثار و قیام به هدایت و قیادت ابرار موجب مزید غّل و حسد و تعّصب میرزا یحیی و غیره گشت. و به واسطۀ » 
اق فی ما بین بستگان و دوستان نمودند و به نسبت اّدعای استقالل و عدم مراعات احکام همدستان خود از بابیّه شروع به ایجاد شقاق و افتر

فرعیّه بیان از قبیل استعمال فوم و بصل و دخان به جمال ابهی و ابراز تعّصب در ظواهر مفهومات و مدرکاتشان از مسائل و احکام بیان و 
غیرت دینیّه  وانمود کرده به معارضه با تربیت ابدع ابهی به جوالن آمد. و با سیّد تظاهر حمایت و وقایت  از بابیان، خویش را افروخته به 

محّمد اصفهانی و غیره افراد این طائفه را با مراعات کمال احتیاط و استتار مالقات کرده سوگند به روح مطهّر حضرت اعلی دادند که به 
ال ابهی در کف قدرت خود گرفته بِما یُِحب  و ی شاء حکم می نماید. و بدین احدی اظهار نکنند و می گفتند مرآت مظلوم شد و امور را جم

 طریق به تکدیر قلوبشان پرداخت و بعضی را به تعّرض و قصد ایذاء به جمال مبین گماشت و نصیحت و موعظه سودمند نگردید. 

ّل حتّی از خاندان خویش برکنده منقطعا عن الکل به سوئی لذا جمال ابهی قصد آن فرمودند که امر بابیّه را با میرزا یحیی گذاشته دل از ک



سفر نمایند. و در حالت عزلت و نزوا و استغراق در توّجهات به عالم مالء اعلی زیست کنند. و برای این مقصد جبال کردستان را انتخاب و 
دند و مبلغی نقود بدو داده عنوان تجارت بر او نهادند. جهت خدمت خویش آقا ابوالقاسم همدانی را که فی ما بین بابیّه معروف نبود اختیار کر

و قبل از مهاجرت چند یومی از نظرها پنهان بودند به نوعی که حتّی احدی از عائله مبارکه که خبر نیافته به غایت مضطرب و پریشان 
خبر ندادند و از آنچه گذشته و یا در پیش است  گشتند. آن گاه به خانه وارد شده اهل حرم را تسلیت و تسکین دادند ولی هیچ یک را از ماوقع

 سخنی نفرمودند. و سپس ناگهان غیبت فرمودند و کس ندانست که چه واقع شد.

پس نام خود را دوریش محّمد   خوانده با تبدیل لباس چنانکه قبائی از منسوجات دست بافت کردی و کلیچه آستین کوتاهی در بر کرده به 
راه کردستان را در پیش گرفتند. و این مهاجرت در روز چهار شنبه بیست و دّوم فروردین که مطابق دوازدهم رجب  اتّفاق ابوالقاسم مذکور

عد مسافتی میالدی ( بود واقع شد. .... و چون به کردستان وارد شدند به کوه سرگلو واقع در بُ  1854اپریل  10هجری قمری ) 1270سال 
القاسم در شهر سلیمانیه بعنوان تجارت اقامت جست و ما یحتاج  ایشان را  درکوه مذکور میرساند و جمال از سلیمانیّه مقر گرفتند و آقا ابو

که در  و نظما   ن کوه رفیع بحال استغراق در توّجه به مالء اعلی زیست و نغمات دلکش نشید و مناجات تازی و پارسی نثرا  آابهی وحده در 
ه انداخته قلوب و احساسات مستعمین را جذب مینمود و نبذۀ از ابیات متفرقه و مثنوی که بنغمه شبها و سحرها بلند میفرمودند درفضا رنّ 

مخصوص تغنی میفرمودند این است .....  و بالجمله ایام اقامت ابهی در کوه سرگلو قرب یکسال و نیم بدین منوال گذشت و در طول مّدت 
ودند و در خالل آن ایّام واقعۀ قتل ابوالقاسم اتّفاق افتاد و مجملش اینکه از سلیمانیّه بهمدان مذکوره برای استحمام بسلیمانیّه رفته مراجعت مینم

رفته امالک و اموال خود را فروخته مبّدل به نقود کرده با بعضی امتعۀ ثمینه مراجعت نمود تا بشرائط خدمت ابهی پردازد و دچار دزدان 
االی کوهی سنگ چین نمودند و نقود و اشیائش را بردند و چون حلقومش را باتمام نبریدند و اکراد گردید وی را سربریدند و جسدش را در ب

کارش تمام نشده بود و هنوز رمقی داشت که برخی از ُرعات اکراد در اثر خون بدان جا شتافته جسد را از زیر سنگها بیرون کشیدند. و 
طلبید حاضر کردند. و او تفصیل واقعه را نوشت و نام خود را ابوالقاسم همدانی و  ابوالقاسم تکلّم کردن نمیتوانست و به اشاره کاغذ و قلم

تمامت اشیاء مسروقه را متعلّق به درویش محّمد ایرانی ساکن در کوه سرگلوی سلیمانیّه نوشت و خبر اینواقعه در آن حدود منتشر گشت و 
د. و در ضمن جوابی که در آن هنگام به مکتوب شیخ عبدالّرحمن کرکوتی کیفیّت واقعه با صورت وصیّت آقا ابوالقاسم به محضر ابهی رسی

 که: مینگاشتند واقعه را بدینطریق بیان نمودند: در این ایام که ثعبان بر منزل سلطان حکومت مینماید .....  نبیل زرندی بدین مضمون نگاشت 

ین سالی دو هنگام به آنجا آمد و شد میکردند، اطراف کوه سرگلو سه منزل در سه منزل  آبادی نداشت و بعضی از زارع
هنگام بذر افشاندن و هنگام درو کردن. و در گنبدی که از سنگ بر قلۀ کوه بنابود برای حفظ از سرما و گرما میامدند. و از 

خواب آن جمله یکی از مشایخ سلیمانیّه که درحوالی کوه باغی داشت بباغ رفته هنگامی بیاسود.  و حضرت رسول را در 
دید که باو امر فرموده گفتند: بکوه سرگلو برو و آثار و انوار کردگار را مشاهده کن. لذا همینکه بیدار شد به کوه برآمده 
نزدیک به گنبد مذکور رسید و انواع طیور را دید که گرد گنبد چون اهل ذکر حلقه زدند و باهم آرمیده حالتی دارند.  با خود 

عطّار را قّصه و افسانه میپنداشتم و اکنون حالت این مرغان شهادت میدهد که سیمرغی در اینجا گفت که منطق الطّیر شیخ 
مقّر گرفته.  و همینکه قدمی چند نزدیکتر رفت نغمۀ دلربائی  بسمعش رسید و دانست که آن اوضاع برای چه بود.  و در آن 

بشرف حضور رسید تعبیر رؤیای خویش را از بیانات  حال ویرا ندا کرده فرمودند:  ای شیخ تعّجب منما و بیا.  و چون
 مبارکه دریافت و منجذب گردید و اجازه حاصل کرد که گاه گاهی شرف حضور یابد.  

ه و چندی بعد از آن شیخ اسماعیل که شیخ طائفه خالدیّه از طبقات عرفا و مقیم سلیمانیّه بود رائحۀ الهیّه را از طرف سرگلو استشمام کرد
نمود.  و پس از درک محضر مبارک خواهش نمود  که گاه گاهی نان و نمک با خود برده شرف حضور یابد و قبول فرمودند.   عزم زیارت

و سپس نظر به خواهش شیخ اسماعیل مذکور از کوه سرگلو به شهر سلیمانیّه انتقال فرمودند و به مسجدی نزول نمودند.  ولی شیخ که خود 
اند حاضر شده درخواست کرد که به خانقاهشان روند.  و قبول خواهش وی فرموده در خانقاه شیخ و مرکز را منتسب به شیخ خالد می خو

مت و سکوت اختیار کردند بنوعی که احدی از علم و خط و کماالت صوریه شان خبر نداشت تا خالدیّه بحجرۀ استقرار جستند.  و چندی صُ 
ام از اهل سنندج که در درس خانقاه شرح مثنوی و خطّ نیکو نوشتن می آموخت و گاهی نیز روزی جوانی بینوا و قبیح المنظر ابراهیم آقا ن

برای آوردن اب  و نان نزدشان می آمد در خارج حجره صدایش به گریه بلند شد. جمال ابهی وی را طلبیده از علّت پرسیدند و او معروض 
ی بمن تعّرض کرده از مکتب بیرون راند.   پس جمال ابهی باو شفقت و اظهار داشت که:  امروز معلم جمیع کودکانرا تعلیم و سرمشق داد ول

مالطفت نموده فرمودند:  کاغذ و قلم و مرّکب بیار تا سرمشق نویسم. کودک خوشحال شد و لوازم مذکور حاضر کرد و جمال ابهی سرمشقی 
ل تفاخر سرمشق را بکودکان دیگر نشان داده فخر نمود.  مردم از ابیات مثنوی رومی نوشته برای وی تبیین کرده درس دادند.  و کودک بحا

 دیگرنیز خطّ زیبای مبارک را دیدند و خطّ را دست بدست گرداندند و خبر در سلیمانیّه شهرت یافت. 

تفسیر و تبیین  و این موجب  شد که طالّب علوم دینیّه و ارباب فضل و کمال به اتّفاق شیخ بمحضر ابهی رفته حوزۀ درس آراسته در خواست
مطالب کتاب فتوحات مکیّه را نمودند. و جمال ابهی قبول فرمود لذا همه روزه ورقی از کتاب مذکور را میخواندند و ایشان مطالب و معارف 

افکار کّل  آنرا شرح و بسط میدادند.  و با آنکه هرگز در آن کتاب مالحظه نکرده بودند تمّوجات بحر زّخار عرفان الهی چنان احاطه کرد که
شب و روز مستغرق در آن معارف گشت.  و پس از توضیح مقصد شیخ محی الّدین به تالمذه می گفتند:  آنچه ذکر شد مقصود شیخ بود ولی 
 از برای این طیر عراقی نغماتی دیگر است.   و مسائلی فوق مطالب شیخ بیان میفرمودند.  تا آنکه درسها بانتها رسید.  و متعلّمین خواهش
کردند که به سبک قصیدۀ ابن فارض قصیده ای تنظیم فرمایند.  و جمال ابهی قبول نمودند و فی الحال ابیاتی بهمان سیاق صادر داشتند و 
کاتب نوشت.  چون ختام پذیرفت و شمار کردند دو هزار بیت شد و جمال ابهی آنها را از دست کاتب گرفته یکصد و بیست و هفت بیت را 

 دادند و ابیات دیگر را فرمودند:  مقتضی نیست منتشر شود و از جملۀ ابیات آن قصیده عّز ورقائیه این است ....  نوشته به ایشان

و بالجمله اهالی حدود کردستان از علما و فضال و غیرهم صیت عظمت مقامات باطنیّه و کرامات ظاهره از درویش ایرانی را شنیده 
عظّم روحانی مفتون ایشان گشته پیوسته به طریق مکاتبه استفاضه مینمودند:  اول شیخ عثمان شیخ بزیارتش شتافتند. و سه تن از رؤساء م

و مطاع و متنفّذ طریقت نقشبندیه،  دّوم شیخ عبدالّرحمن شیخ مقتدر طریقت قادریّه، سّوم شیخ اسماعیل مذکور که شیخ جماعت خالدیّه بود. 
دالّرحمن از کرکوک مقّر ریاست شیخ عثمان و غیرها منجذبانه بسلیمانیّه وارد شده در خانقاه جمعیّت زّوار از مریدان شیخ عثمان و شیخ عب

مذکور مقّر برای احدی نبود. )محمود افندی مفتی سلیمانیّه پس از آن که درک محضر ابهی نمود روزی در مجمع افاضل و بزرگان پرسید:  
یار عالم و فاضل و کامل اند." و برخی نوعی دیگر گفتند.  و باالخره مفتی شما را در خصوص ایشان چه عقیدت است؟  یکی گفت: "بس

 گفت:  "آن چه اولیاء که شما دارید از آن شما باشد و این درویش ایرانی برای من.(

و گذار نمیکردند و حدود نسبت بایرانیان که روافض خوانده مردود میشمردند غایت عداوت داشته از قتل و ایذاء ذّرۀ فر نآو با اینکه اکراد 
 سخنانی نیز از قول درویش بزرگوار ایرانی در آن حدود انتشار یافته بود که اگر کلمۀ از آنها از دیگری بروز و ظهور میکرد البته مقتول

یافته بود  میشد. معذلک ایشان را ولّی و قطب اعظم دانسته جان در رهش نثار مینمودند.  از جمله سخنانی که از قول جمال ابهی انتشار
با مقام غوث گیالنی چیست؟ فرموند ..... و نیز در ایام اقامت در سرگلو  شما حکایت کردند که در خانقاه قادریّه  از ایشان پرسیدند که : مقام

 و هم در سلیمانیه اسئله جمعی از ارباب ذوق عرفانی را که از برخی از ابیات مثنوی از قبیل ....   

دانی و وصیتّش درباب اموال مسروقه به نام درویش محّمد ایرانی مقیم در سلیمانیّه ضمن اخبار اتباع دولت ایران خبر قتل ابوالقاسم هم
قامت مقیمین در عراق و کردستان بکار گذاری بغداد رسید.  و آقا میرزا موسی کلیم بشنید و دانست که جمال ابهی با تبدیل نام در سلیمانیّه ا

حترمه داد با شیخ سلطان کربالئی که به سالی قبل بنت کریمه اش را جناب کلیم ازدواج نموده و نهایت اخالص و دارند و بشارت بعائله م
شهامت داشت قضیّه را طرح کرد.  و او تعهّد نمود که به سلیمانیّه رفته بدون جمال ابهی مراجعت به بغداد ننماید و عرائض در چگونگی 

ئله مکّرمه و منتسبین و مخلصین و تعهّد قیام بر عمل به رضای الهی تنظیم کرده با بعضی هدایا به او امور و در شرح تاثیرات فراق در عا
خانقاه  سپردند.  و او جواد نام از بابیان عراقی را همراه نموده با شتاب سوی سلیمانیّه روانه گشت تا به سلیمانیّه رسیدند و بلقاء مبارک در

فتاده لختی گریستند.  ولی چون شّدت اخالص وعشق و تعلّق اکراد را به جمال ابهی نگریستند نتوانستند دم از خالدیّه  نائل شدند و باقدام ا



عودت به بغداد زنند.  و عنوان ورود خویش را صرف تشّرف به محضر مبارک قرار دادند و فقط عرائض را تقدیم نموده ساکت و ساکن 
ز بیوفائی بابیان شرح و بسط کالم داده و اخالص اکراد را بیان کردند و از مصائب و بلیّات زیستند تا آنکه شبی با آنان خلوت فرموده ا

الحاح  گذشته و آنچه از بعد وارد میشود اِظهار و اِخبار نمودند.  و شیخ سلطان به اقدام مبارکه افتاده دامن ایشان را گرفته بگریست و عجز و
خالصان را نپذیرند ایشان نیز در سلیمانیّه مانده و دیگران نیز از عراق به آنان پیوسته دیگر  نمود و قسم یاد کرد که اگر مسئلت خاصان و

و  مراجعت به بغداد نخواهند نمود تا آنکه جمال ابهی اظهار شفقت فرموده مسئلتشان را قبول نمودند.  و آندو از شّدت مسّرت شرمسار گشتند.
 ل از قول شیخ سلطان چنین  نگاشت:نبیل زرندی بیانات مبارکه را در آن شب نق

چون دیدیم اهل بها )احتماال منظور "اهل بیان" است( استعدادی ندارند یکی از امثال خودشان را محّل توّجه آنها قرار  
دادیم و خود از میانشان بیرون رفتیم و بااین ردای مستعمل و لباس فقر بیرون آمدیم.   و با وجود این شنیدی که این 

چه میگویند؟  ولی از اهل بیان جز هوی و عدم وفا دیده نشد.  بلکه مشاهده شد که یحیی چون در امر بیان کاری کردها 
از پیش نبرد خواست مرا هدف سهام دوست و دشمن نماید لعل کامرانی یابد.  لهذا میدان را باو دادم تا معلوم شود که چه 

نه مالحظۀ آن بود که امر مبارک نقطه اولی پایمال میشود و آن همه دماء میتواند بکند.   وهللا الذی ال اله اال هو اگر 
مظهّره هدر میرود ابدا  رجوع نمیکردم و آنها را معتکف اصنام اوهام خود میگذاشتم.  ولی غیرت و وفا مانع است.  ای 

ی نمیشدی که مرا برده به شیخ  اگر میدانستی که من از این مراجعت به چه نوع از بلیّات مبتال خواهم شد هرگز راض
 دست هزاران عدو و مخالف بسپاری و لکن لیقضی هللا امرا کان مفعوال

و و زود با مشایخ سلیمانیّه وداع فرمودند و آنان را راضی وساکن نمودند. فرمودند:  هر یک از شما خواستید مرا ببینید به بغداد بیائید 
ی بابی کجا است ولی باید هر سالی دو سه نفر زیادتر نیائید که سبب گفتگو و انقالب اعجام بپرسید که خانۀ درویش محّمد برادر میرزا موس

خواهد شد.  همه متأثّر بودند و به هیچ یک اذن مشایعت ندادند.  و در بین طریق در خصوص قصیدۀ عّز ورقائیه میفرمودند که:  ما این 
قه رقیقه و مقامات عالیه در آن است که باید بعدها خلق بدیعی خلق شوند و چون قصیده را نظر به خواهش اکراد نوشتیم و لکن معانی دقی

 دیدیم رزق نفوس موجوده نیست از دست اکراد گرفتیم.  در وقتی که شنیدند علمای آنها ایراد نکردند ولی اهل بیان خواهند کرد. هر روز با
وقتش بیاید.  و نیز مکّرر میفرمودند که:  ایّام راحت من همین ایّامست و دیگر  این نوع بیانات میفرمودند:  که برای تو میگویم نه دیگران تا

وی چنین ایّامی باین فراغت بدست نمیاید.  و بالجمله شیخ سلطان و جواد همراه شدند و جمال ابهی با همان لباس درویشی که در بر داشتند بس
 بغداد عودت  کردند.

 12د تا یوم عودت به بغداد تقریبا چهار ماه به طول انجامید و ورود ببغداد در یوم نوروز مطابق و از خروج شیخ سلطان و جواد از بغدا
( واقع شد.  و یوم قبل از آن در بعضی از باغستان دروازه معظّم نزول نموده شب نوروز در آن باغ ماندند  1856مارچ  19) 1272رجب 

خانه وارد شدند در یکی از الواح احوال سفر کردستان و اوضاع عراق را چنین بیان و مژده بعائله مبارکه رساندند.  و روز نوروز به 
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فی المالء االعلی اسمعوا نداء هللا عن هذا النسیم المتحرک فی هذا الهواءالخفیف ..... جلس فیها االقدس و بسمه البهی االبهی  ان یا اهل البقاء 

حوریات المعانی والبیان من اسرار هذاالفتی االلهی الذی استقر علی عرش الغفران  و تو تکشف الجمال واحده منهن علی اهل السموات و 

 ، 2 ج ، اعلی قلم آثار ، بهاءهللا حضرت الواح مجموعههمچنین  «هذاالجمال .... االرض کل ینصعقن بل ینعدمن اال من تمسک بحبل 
 392 – 370صص  م، 2002 کانادا، همیلتون، بهائی، معارف موسسه: ناشر

؛ ناشر  8،  7،  4، 1اشراق خاوری ، عبدالحمید، مجموعه الواح حضرت بهاءهللا: مائده آسمانی ؛ قسمت اول شامل مجلدات  - 40
                   :؛ لوح مالح القدس، آغاز این لوح چنینست 341- 335م: ؛ صص  2005،  4سه چاپ و انتشارات مرات ، دهلی نو ، ج موس

هوالعزیز المحبوب  ان یا مالح القدس فاحضر سفینة البقا فی مالء االعلی فسبحان ربی االبهی ثم امسکه علی بحر القدم »      قوله االعّز:   

 43همچنین ن.ک.  حدیقه عرفان ص  «من االسماء فسبحان ربی االبهی ثم ارکب علیها هیاکل الروح باسم هللا  العلی االعلی ....  ببدیع

 570م، صص  2002، ناشر: موسسه معارف بهائی، همیلتون، کانادا،  2مجموعه الواح حضرت بهاءهللا ، آثار قلم اعلی ، ج  - 41
هذه سورة القلم قد نزلت من سماء القدم للّذینهم الی شطر العرش ینظرون  بسم هللّا »      ست:  قوله االعّز:   ؛ آغاز این لوح چنین 577 –

وا ال اله ااّل هو و کلٌّ خلق االبدع االبهى   ان یا قلم االعلى فاشهد فى نفسک بانّه هو هللّا ال اله ااّل انا المهیمن القیّوم. ثّم اشهد بذاتک بانّى انا هللّا 

تاهلّل الحّق بامرى و کّل بامرى یعلمون. ثّم اشهد بکینونتک باّن هذا لجمال هللّا قد اشرق عن افق الغیب .... ان یا قلم فاخبر حوریّة الفردوس قل 

رق عن الیوم یومک فاظهرى کیف تشآء ثّم البسى استبرق االسماء و سندس البیضاء کیف تریدین. ثّم اخرجى عن غرف البقاء کالّشمس المش

بر جبین البهاء ثّم انزلی عن مکمن االعلى و قفى بین االرض و السماء ثّم اکشفى برقع الّستر من وجهک الحورا لعّل بذلک تنشّق حجبات االک

 «عن وجه هؤالء و ینظرون بالمنظر االکبر جمال هللّا المقّدس العزیز المحبوب.....

 171م،، صص  2002، ناشر: موسسه معارف بهائی، همیلتون، کانادا،  2علی ، ج مجموعه الواح حضرت بهاءهللا ، آثار قلم ا - 42
االفنان یا اسمى اسمع ندآئى من حول عرشى لیبلّغک  علی المغّرد بسمه»       ؛ لوح رؤیا ؛ آغاز این لوح چنینست: قوله االعّز:   173 –

لکریم. قد اردنا ان نمّن علیک بذکر ما رایناه لترى العالم النّورانى فى هذا العالم ما بلغ قعره سابح اّن ربّک لهو العلیم ا  له ساحل و الی بحر ما

من القطرة امواج البحر لیقدر   ان یظهر من الذّرة انوار الّشمس و اراد الظّلمانّى و توقن باّن لنا عوالم فى هذا العالم و تشکر ربّک الخبیر. انّه لو

یکون.  ....... لّما تفّرسنا فى وجهها وجدنا الّنقطة المستورة تحت حجاب الواحدیّة مشرقة من افق جبینها   کما فّصل من النقطة علم ما کان و ما

حّکت عن تلک النّقطة نقطة   کأّن بها فّصلت الواح محبّة الّرحمن فى اْلمکان و دفاتر العّشاق فى االفاق. تعالی موجدها لم تر عین بمثلها. و

قام هیکل هللّا یمشى و تمشى ورآئه سامعة متحّرکة منجذبة   عالی مولی الّسّر و العلن الّذى خلقها لم تر عین بمثلها. واخرى فوق ثدیها االیمن ت

 «من آیات ربّها. .... 
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هذه سورة البیان قد نزلت من جبروت الّرحمن للّذى آمن باهلّل و »       وره البیان؛ آغاز این لوح چنینست: قوله االعّز:  ؛ س 450 –

االبهى ذکر اسم ربّک عبده اذ دخل بقعة الفردوس مقّر الّذى استشرقت علیه  جبروت فى االعلى العلىّ  کان من المهتدین فى االلواح مکتوبا   هو

ه عن مشرق الجمال بآیات مبین و قام تلقاء العرش ..... . قل للحوریّة الفردوس ان اخرجى من غرف القدس ثّم البسى من حرر انوار الوج

ن البقاء کیف تشاء من سندس الّسناء باسمى االبهى ثم اسمى نغمات االبدع االحلى عّما ارتفع عن جهة عرش ربّک العلّى االعلى ثّم اطلعى ع

 ...«ز الحوراء و ال تحرمى العباد من انوار وجهک البیضاء. افق النّقاب بطرا



 578م،  صص  2002، ناشر: موسسه معارف بهائی، همیلتون، کانادا،  2مجموعه الواح حضرت بهاءهللا ، آثار قلم اعلی ، ج  - 44
جعلها الّه مرآت اسمائه بین الّسموات و  هذه سورة الهیکل قد»           ؛ سورۀ هیکل ؛ آغاز این لوح چنینست: قوله االعّز:   606 –

ن. سبحان االرض و جعلها آیة ذکره بین العالمین هو االبدع االبهى سبحان الّذى نّزل اآلیات لقوم یفقهون. سبحان الّذى ینّزل اآلیات لقوم یشعرو

ذى ینطق من جبروت االمر لعباد مکرمون. سبحان الّذى یهدى من یشاء الی صراط عّز قیّوم. سبحان الّذى ینزل االمر لقوم یعلمون. سبحان الّ 

الّذى یحیى من یشاء بقوله کن فیکون. سبحان الّذى یرفع من یشاء الی سماء عّز محبوب..... فلّما شهدت نفسى علی قطب البالء سمعت صوت 

واء محاذى رأسى و شهدت بانّها مستبشره فى االبدع االحلی عن فوق رأسى فلّما توّجهت الی الفوق رأیت حوریّة ذکر اسم ربّى معلّقة  فى اله

نفسها و مسرورة فى سّرها کاّن طراز الّرضوان یظهر من وجهها و نضرة الّرحمن تعلن من خّدها و کانت تنطق بین الّسموات و االرض بنداء 

ها عباٌد مکرمون. و اشارت قدس محبوب. و تنادى کّل الجوارح من ظاهرى و باطنى ببشارة الّتى استبشرت عنها نفسى و استبشرت من

 «باصبعها الی رأسى و خاطبت کّل من فى الّسموات و االرض تاهلّل هذالمحبوب العالمین ... 

 127اشراق خاوری، عبدالحمید، ایام تسعه، لجنه ملی نشر اثار امری، مؤسسه ملّی مطبوعات امری، طهران، نشر چهارم،  - 45
هذا مدینةالصبر  .... احسن النغمات الن »      آغاز این لوح چنینست: قوله االعّز:  ؛ سورةالصبر ؛   304 – 262بدیع،: صص 

حوریات الغرفات قد اخرجن عن محافلهن و عن سرادقات عصمة هللا لینصتن نغمتك الۭتي كانت علي قصص الحق ۭفي قیوم االسما مغروداو ال 

رفارف البقا و ذي الفضل العۭظیم ۭفي جبروت العما و كان اسمك في المال االعلي تحرمهن عما اردن من بدایع احسانك و انك انت الكۭریم ۭفي 

 «بالفضل معروفا. ... 

م،   ، صص  2002، ناشر: موسسه معارف بهائی، همیلتون، کانادا،  2مجموعه الواح حضرت بهاءهللا، آثار قلم اعلی ، ج  - 46
ْن ا راد  ا ْن »            قوله االعّز:  ؛ جواهر االسرار؛ آغاز این لوح چنینست:  272 – 231 عاِرجِ اال ْسفاِر لِم  واهُر اال ْسراِر فِى م  ج 

فّاِر  ف ه نِیئا  لاِل ْبراِر الِّذین  ی ْشِربُون  ِمْن هذا اال نْهاِر  هُو   لِى   ی ت ق ّرب  اِلى هللّاِ الُمْقت ِدِر الغ  ةِ اال ْعلى   یا ا ی ه ا الّسالُِک فِى سُ   الع  ْدِل و  النّاِظُر اِلى ط لْع  بُِل الع 

ْین ْیک ل ت ْشه ُد بِاِنَّ  ْن ع  ِجیج  ا ْهل  السَّمواتِ و  ل و ت ْکِشُف الِحجاب  ع  ع  ض  ِعقاُت و  الف ضاِل    .... ف و  هللّاِ ل ت ْسم  ْغشیاٌت و  اال رواح  ُمنْص  الُحوِریّاِت م 

لى ُوُجوِهِهنَّ و  جل سْ  ْیُث ما ت ْضِربُنَّ ع  لُوا بِِه و  بِا ِحبّائِِه بِح  ْظه ِر ن فْسِ هللّاِ و  ما ف ع  لى م  د  ع  ر  ّما و  ْجِه الت رابِ ف آه  آه  ع  لى و  د  و  ال ن  ع  ٌد اِلى ا ح  ل  ا ح  ف ع 

 «ن ْفٌس اِلى ن ْفس  و  ال کافٌِر اِلى ُمؤِمن  و  ال ُمؤِمٌن اِلى کافِر   .... 

، ترجمه باهر فرقانی، ناشر: موسئسه معارف بهائی، دانداس کانادا ،  1ه ، نفحات ظهور حضرت بهاءهللا ، ج ادیب طاهر زاد - 47
در بغداد نازل شده .... حضرت بهاهللا در این لوح مبارك تصویر بدیع و شگفت  یبارك حوریه بلسان عربلوح م»       139ص   ، 1998

ي با شكوهي را كه اسرار امیز ، روح بخش وتوصیف ناپذیر است در قمیص كلمات وعبارات انگیزي از ظهور الهي ترسیم ومكاشفه روحان

دوگانه این  یكاغذ نقش فرموده اند شخصیت ها یرا بمانند نمایشي متعالي بر رو بدیعه بیان و بقدرت قلم اعلي منظري از صفات الهي

 ...«نمایش حضرت بهاهللا و حوریه بهشتي هستند.   

، ترجمه باهر فرقانی، ناشر: موسئسه معارف بهائی، دانداس کانادا ،  1اهر زاده ، نفحات ظهور حضرت بهاءهللا ، ج ادیب ط - 48
لي لوح حور عجاب .... بلسان عربي نازل گشته واز بعضي لحاظ مشابه الواح مقدسه سبحان ربي االع»        260-236، ص   1998

ن دو لوح مبارك است، بلسان رمز وتشبیه صادر شده وتمثیل حوریه بهشتي رانیز آصادره دربشارات  یوغالم الخلد مي باشد زیرا حاو

داراست. حضرت بهاهللا در این لوح مبارك به كشف نقاب از مقام ابهایش اشاره مي كنند وسطوع انوار مشرقه از وجه لمیعش از بشارت مي 

رق العاده است كه قلوب صافیه را دچار بهت وحیرت مي نماید جمال مبارك یات ظهور اقدسش چنان خاآدهند وبیان مي فرمایند كه فوران 

    ...«همچنین دراین 

  قوله االعّز:     156بدیع، ص  128، موسسه ملی مطبوعات امری ، طهران،  3مازندرانی، اسدهللا فاضل،  امر و خلق ، ج   - 49
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: حضرت  137بدیع،  ص  128، موسسه ملی مطبوعات امری ، طهران،  3مازندرانی، اسدهللا فاضل، اسرار االثار ج  - 50
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 «والسماء علی جمال االبهی

: حضرت بهاءهللا  136بدیع، ص  128، موسسه ملی مطبوعات امری ، طهران،  3مازندرانی، اسدهللا فاضل، اسرار االثار ج  - 51
الحق انی لحوریة قد کنت علی قطب ان یا حوریة البهاء ان اخرجی من مکمن البقاء .... تاهلل »    در سورةالقلم میفرمایند قوله االعّز:  

 «الرضوان عن خلف سترالرحمن 

مجموعه ادعیه و الواح حضرت بهاءهللا ، ادعیه حضرت محبوب، ناشر: مؤسسه ملی مطبوعات امری، لجنه ملی نشر آثار  - 52
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    «ستر و حجاب دوید ...  روحانی بی 
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هو االقدس »     میفرمایند قوله االعّز:  :اینست صدرش که لوحی در، حضرت بهاءهللا  572الکترونیک و دیجیتال ، ص 

عت حوریّات المعانى من طل  بظهوره»... المقتدر العلّى العظیم   ان یا قلم االعلی ان اذکر من صعد الی الّذروة العلیا. :  قوله االعّز:    االعظم 

 «المودعة  فى الفرقان و به برزت العالمات و شهدت الحصاة لمنزل اآلیات ...  قصور البیان و ظهرت االسرار
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چقدر از »    ؛ حضرت بهاءهللا میفرمایند قوله االعّز:   46میالدی، ص  1998شمسی،  1377بدیع،  155م؛   2011بدیع، 

 «نها ننموده،آلئالي بي شمار كه ناسفته در صدف قلب مانده و چه مقدار حوریات معاني كه درغرف هاي حكمت مستور گشته كه احدي مس 
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اهر این كلمات محكمات محشور نمودم و حكمترباني بقوه یزداني و قدرت روحاني بیرون اوردم و حوریات غرف ستر و حجاب را در مظ

 ..«ختم انا مسك احدیه را بید 

خطاب به احباء شرق، لجنه نشر آثار امری لسان فارسی  وعرب النگن هاین، المان،  -حضرت ولی امرهللا، توقیعات مباركه  - 56
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گشت و حوریات بقا از غرف حمرا بیرون دویدند و ما حیوان را بر عالمیان مبذول نمودندطولي نكشید كه این نهضت روحاني و اظهار امر 



 «صمداني و كشف نقاب از وجه جمال الیزالي باعث حدوث فتنه كبري و اعظم انقالب قرن اول عصر ابهي گشت 
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اة  »  .  ستا مشهور آیه بنام که 35 آیه ، 24 سوره نور، سوره قران مجید؛  آیه نور: - 61 ِمْشك  ث ُل نُوِرِه ك  اْْل ْرضِ  م  اتِ و  او  ُ نُوُر السَّم  هللاَّ

یْ  ك ة  ز  ب ار  ة  م  ر  ج  يٌّ یُوق ُد ِمن ش  ٌب ُدر  ْوك  أ نَّه ا ك  ةُ ك  اج  ج  ة   الز  اج  یْ فِیه ا ِمْصب اٌح  اْلِمْصب اُح فِي ُزج  اُد ز  ْربِیَّة  ی ك  ال  غ  ْرقِیَّة  و  ل ْو ل ْم تُون ة  الَّ ش  تُه ا یُِضيُء و 

هُ اْْل ْمث ال  لِلنَّاسِ  و   ی ْضِرُب اللَـّ اُء  و  ن ی ش  هُ لِنُوِرِه م  ل ٰى نُور   ی ْهِدي اللَـّ ْسهُ ن اٌر  ن وٌر ع  لِیٌم ت ْمس  ْيء  ع  هُ بُِكل  ش    «اللَـّ

 142، صص  14جلد ؛ ج  20یر ابوالفتوح رازی در تفس –رازی ، ابوالفتوح، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القران  - 62
– 153 

میالدی، نشر موسئسه االعلمی  1997، چاپ اول 15طباطبائی، عالمه سید محمد حسین ، المیزان فی تفسیر القران، ج  - 63
 126- 120، صص  35سوره نور ایه  –للممطبوعات ، بیروت ،  تفسیر آیه نور 

 شمسی 1364حمد،  مشکوة االنوار ، امیر کبیر، طهران، غّزالی، ابو حامد امام م - 64

؛ ناشر  8،  7،  4، 1اشراق خاوری ، عبدالحمید، مجموعه الواح حضرت بهاءهللا: مائده آسمانی ؛ قسمت اول شامل مجلدات  - 65
          86 – 49یه نور،  صص آم: تفسیر  2005،  4موسسه چاپ و انتشارات مرات ، دهلی نو ، ج 

بدیع،  165،  11فرید الدین رادمهر ،  مقاله:  " تفسیر آیة نور از آثار حضرت نقطة اولٰي " ، درج شده  در سفیه عرفان، دفتر  - 66
   77 – 44میالدی ، صص 2008

:  7باب  ؛ 1983لبنان،  ، طبع ثانی،  –بیروت  -مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار جلد اول )جزء اول(؛ ناشر: مؤسسة الوفاء  - 67
   225-224،  صص  17باب طلب العلم و انواعه و  آدابه، حدیث شماره 

عبدالبهاء، رساله مدنیه، ناشر: مؤسسه ملی مطبوعات امری، لجنه ملی نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، النگهاین،  - 68
 .      41م؛ ص   1984چاپ چهارم،  

الحمد هلّل الذی انزل »     ؛ بیانه قوله االعّز : 1؛ سورة الملک، سوره ، آیه 1خطی ، ص  حضرت باب ، قیوم االسماء،  نسخه - 69

 «الکتاب  علی عبده بالحق لیکون للعالمین سراجا وهاجا.

قل انی اناالنور قد کنت »      ؛ بیانه قوله االعّز:   68؛ سوره العصر، ص  1حضرت باب ، قیوم االسماء،  نسخه خطی ، ص  - 70

 «لی الطور الفواد بالحق مشهودا فوربکم لو تعلمون بعلم الباب النفسکم لترون الجحیم علی انفسکم قد کان علی الحق بالحق محیطاع

قوله االعّز:       : 14بدیع، توقیع محمد شاه،  ص  134منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی، موسسه ملی مطبوعات امری ،  - 71
 «  ذّوت بها من ذّوت وانّني انا وجه هللا الّذي ال یموت ونوره الّذي ال یفوت. انا النّقطة الّتي»

قل ان هذا » :  قوله االعّز:    109بدیع، ص  134منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی، موسسه ملی مطبوعات امری ،  - 72
 «نور فوق نور

؛ تصحییح  1ن عبدهللا الحاتمی المعروف بابن عربی؛ فتوحات مکیه ج ابی بکر محی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد ب - 73
فشبه نوره ) هللا( بالمصباح » :            184، ص  1999احمد شمس الدین، ناشر: دارالکتب العلمیه، بیروت ، لبنان، چاپ اول ، 

ان سید العالم باسره، اول ظاهر فی الوجود ، فکان وجوده من فلم یکن اقرب الیه قبوال فی ذلک الهباء اال حقیقة محّمد )ص( المساة بالعقل، فک

طالب و  ذلک النور االلهی و من الهباء و من الحقیقة الکلیه ، و فی البهاء وجد عینه و عین العالم من تجلیه،  و اقرب الناس الیه علی ابن ابی

 «اسرار االنبیاء اجمعین 

 . 47اعت و معصیت:  ص نسفی، عّزالدین  ، انسان کامل،  بیان ط - 74

مجموعه الواح حضرت بهاءهللا ؛ مجموعه الواح مباركه )چاپ مصر(، ناشر: محی الدین صبری کردی سنندجی ، مطبعه  - 75
 . 17-2م،  تفسیر سوره والشمس قران: صص  1920سعادة قاهره، 

ی، ناشر: موسئسه معارف بهائی، دانداس کانادا ، ، ترجمه باهر فرقان 1ادیب طاهر زاده ، نفحات ظهور حضرت بهاءهللا ، ج  - 76
من ؤحضرت بهاءهللا در جواب رجائیه شیخ محمود که یکی از علمای مسلمان عكا بوده وبعد به امر مبارك م»         41، ص  1998

شكار مي نمایند آي علم وعرفان هللا را با مفاهیم روحان ن ضمن تفسیر سوره والشمس از قران كریم كلمةآشده لوحي نازل فرموده اند كه در

از اسرار وحكم الهي  یر الهي نازل مي شود چشمه خوشگوارسمان ظهوآكه از یح مبارك مي فرمایند كه هر كلمه احضرت بهاهللا دراین لو

كلمه مفاهیم  است هیكل مبارك درجواب سائل شرح مفصلي نیز در بیان معاني مختلفه "شمس " ارائه مي فرمایند واضافه مي كنند كه این

چنان گسترده اي دارد كه حتي اگر ده كاتب بمدت یك یادو سال به كتابت مشغول باشند بیانات مبارك درباره اهمیت ان به پایان نخواهد 

   «رسید.

مجموعه الواح حضرت بهاءهللا ؛ مجموعه الواح مباركه )چاپ مصر(، ناشر: محی الدین صبری کردی سنندجی ، مطبعه  - 77
الن فی ذلک المقام انها هی نفس المشیة االولیّه و »    ، حضرت بهاءهللا میفرمایند قوله االعّز:    7م،  ص  1920قاهره،  سعادة

التی اشراق االحدیّه تجلّت بنفسها علی االفاق و استضاءمنها من اقبل الیها کما ان الشمس اذا طلعت یحیط اشراقها علی العالم االّ االراضی 

 ..«ع احتجبت بمان

 263ص  17باب  7کتاب بیان فارسی، بدون قید ناشر و محل نشر و سال نشر،  واحد ،  - 78



؛ تصحییح  7ابی بکر محی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبدهللا الحاتمی المعروف بابن عربی؛ فتوحات مکیه ج  - 79
فی معرفة االسماء الحسنی التی لرب العّزة ؛  558چاپ اول ،  باب  احمد شمس الدین، ناشر: دارالکتب العلمیه، بیروت ، لبنان،

ذلک علی ما خبر نبیه )ص( فقال المومن لرسول هللا الحدیث الذی ذکرناه فی هذالباب الذی خرجه مسلم فی صحیحه: ان »       :  396ص 

که مضمونش اینست: مسلم در صحیحش « یحب الجمال هللا جمیل فهو اولی ان تحبه اذ وقد اخبرت عن نفسک انک تحب الجمال و ان هللا 

 وارد کرده "خداوند زیبا است"

؛ تصحییح  1ابی بکر محی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبدهللا الحاتمی المعروف بابن عربی؛ فتوحات مکیه ج  - 80
فی معرفة دورة فلک سیدنا محمد )ص( و هی  12:احمد شمس الدین، ناشر: دارالکتب العلمیه، بیروت ، لبنان، چاپ اول ، باب 

خرج مسلم فی صحیحه فی ابواب االیمان: ا نَّ رجال  قال لرسول هللا )ص( این اُِحب  ان یکون  نعلی »          :  223دورة السیادة، ص 

سلم در صحیحش در باب های ایمان وارد که مضمونش اینست:  م« حسنا  و ثوبی حسنا ، فقال رسول هللا )ص( اِنَّ هللا جمیل و یحب الجمال

کرده : مردی به رسول اکرم گفت که دوست دارم که کفشی خوب و لباسی خوب باشم ، سپس رسول هللا )ص( گفت "خداوند زیبا است و 

 زیبائی را دوست دارد

از قلم اعلی در ایران، قصیده رشح  : "آثار منزله 2در مقاله وحید رافتی در سفیه عرفان دفتر  9برای مراجع ن. ک. به مرجع  - 81
؛ این حدیث در  78ص  1ابی عبدهللا محمد بن یزید القزوینی )ابن ماجه(، سنن ابن ماجه )بیروت ، دار الفکر، بی تاریخ(، ج. »  عما": 

بع مختلفه بسیار ناچیز مسند ابن حنبل ، جامع تزمذی ، کنز العمال و بسیاری دیگر از کتب حدیث مذکور شده و اختالف الفاظ آن در منا

 «است

 156،  2رافتی، وحید ، مقاله:  " آثار منزله از قلم اعلی در ایران، قصیده رشح عما " ، درج شده  در سفیه عرفان، دفتر  - 82
   86 – 50میالدی ، صص 1999بدیع، 

 54-53ن. ک. به مقاله وحید رافتی )مرجع فوق( خواجه عبدهللا انصاری صص  - 83

     54ن. ک. به مقاله وحید رافتی )مرجع فوق( ، محّی الدین ابن عربی،  ص - 84

 . 115 – 114، صص  1371الهیجی ، شمس الدین محمد ، مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز ، طهران، زّوار ،  - 85

 392-391بدیع،  صص  129، موسسه ملی مطبوعات امری ، طهران،  4مازندرانی، اسدهللا فاضل، اسرار االثار ج  - 86

حمن، مجموعة أذكار وأدعیة من آثار حضرة بهاء هللا، من منشورات دار النَّشر البهائیَّة في البرازیل، رضوان  - 87  139نفحات الرَّ
 .  79م  ، ص  1982بدیع،  نیسان 

   198 – 197، صص  م ، قاهره 1921، ناشر:  فرج هللا زکی الکردی،  3عبدالبهاء، مکاتیب عبدالبهاء، ج  - 88

، تحقیق مصطفی حجازی، چاپ اول ، ناشر:  37ج  –الزبیدی، سید مرتضی الحسینی،  تاج العروس من جواهر القاموس، - 89
 241-240م ،  صص  2001موسسه کویت للتقدم العلمیة، کویت،  

ق ابراهیم الترزی ، چاپ اول ، ناشر: ، تحقی 10ج  –الزبیدی، سید مرتضی الحسینی،  تاج العروس من جواهر القاموس، - 90
    129م ،  ص   1972اشراف لجنه فنیه من وزارت االعالم ، کویت،  

الغبیری،  –لبنان  –طوسی، شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن الحسن،  کتاب الغیبة،  چاپ اول  ؛ للطباعة و النشر و التوزیع  - 91
فّضال، عن حّماد، عن الحسین بن المختار، عن ابی نصر،عن عامر بن وائله، عن امیر المومنین بهذا االسناد عن ابن »         :    269ص 

ها، و )ع( قال رسول هللا )ص( "عشر قبل الساعة البد منها: السفیانی ، والدّجال، و الدخان، والّدابة، و خروج القائم، و طلوع الشمس من مغرب

 «یرة العرب ، و نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الی المحشر" نزول عیسی )ع( ، و خسف بالمشرق، و خسف بجز

، تصحیح عالمه شیخ حسین 2شیخ صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی ؛ کمال الدین و تمام النعمة ، ج  - 92
قال النزال بن سیره : فقلت »         : 478،  ص 1991االعلمی، ناشر موسئسه االعلمی للمطبوبات ، بیروت ، لبنان، چاپ اول، 

با ذکر سند   هجری قمری  381شیخ صدوق متوفی «  .... التاسع من ولد الحسین بن علی علیه السالم  و هو الشمس الطالعه من مغربها ....   

ه روایت مفصلي نقل کرده که مضمون بخشي از آن این چنین است:  ْبر  علیه السالم براي  منین علي بن ابیطالبامیرالمؤ»       از ن زاِل بِن س 

 ما خطبه خواند و بر خداي تعالي حمد و ثنا گفت و بر محمد و خاندانش درود فرستاد. آن گاه سه بار فرمود: اي مردم! پیش از آنکه مرا از

د تا اینکه در پاسخ به هایي فرمو هایي مطرح کردند و آن حضرت جواب دست بدهید، از من پرسش کنید... پس افرادي برخاسته پرسش

فرمود:... سپس آن دابه سربلند کند و به اذن خداي تعالي همه کساني که بین مشرق و مغرب هستند، او را ببینند و این « دابةاالرض»خروج 

ه گوید: به صعصعةبن ْبر  صوحان گفتم: اي  بعد از آن است که آفتاب از مغرب خود برآید. در این هنگام توبه برداشته شود... ن زال بِن س 

علیه السالم پشت سر او نماز  صعصعه! مقصود امیرالمؤمنین از این کالم چه بود؟ صعصعة گفت: اي سبرة! آن کسي است که عیسي

کند  که ازمغرب خود طلوع علیه السالم است. او آفتابي است بن علي خواند. او دوازدهمین امام از عترت و نهمین امام از فرزندان حسین مي

 «.ز مابین رکن و مقام ظاهر شود و زمین را طاهر سازد و موازین عدالت را برپا کند و...وا

،  به   38411حدیث شماره  14الهندی ، عالمه عالء الدین علی المتقی بن حسام،  کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال، ج  - 93
 . 1985بیروت، طبع پنجم همت شیخ بکری الحیانی و شیخ صفوه السقا ، مؤسسه الرساله، 

، تصحییح شیخ هشام سمیر 16القرطبی، ابی عبدهللا محمد بن احمد االنصاری ، تفسیر قرطبی: الجامع االحکام القران ج  - - 94
 131-130،  صص      2003 –عربستان سعودی  –ریاض  –ناشر دار عالم الکتب  –البخاری 

 54انتشارات عندلیب، بدون سال و محل نشر،  ص  مجموعه الواح مبارکه ، حدیقه عرفان، - 95

 73-71،  صص  3مجموعه الواح حضرت بهاءهللا،  لئالی الحکمة،  ج  - 96

فتی ، ناشر: مؤسسه مطبوعات بهائی المان، لجنه ملی نشر أ، کوشش وحید ر 3اشراق خاوری، عبدالحمید، محاضرات،  ج   - 97
    276 – 272م صص  2009بدیع،  166یم، آثارامری بلسان فارسی و عربی ، هوفها

، 322م،   ص  2002، ناشر: موسسه معارف بهائی، همیلتون، کانادا،  2مجموعه الواح حضرت بهاءهللا، آثار قلم اعلی ، ج  - 98
ویّه که از یمین یعنى روشن شده از انفاس طیّبه شعر او طیب بهجت و سنا و مسک مرحمت و بهاء از شمال جنّت ه»    قوله االعّز:   

حدیقه صمدیّه مبسوط شده مرتوح و متهیّج است که شاید عظام رمیم جوهریّات ممکنات از نفحات دلکش آن و فوحات دلنشین آن از کؤوب 



بدیع بى زوال و خمر جدید بى مثال بزندگانى ابدى و حیات سرمدى مفتخر شود و بر مفخر وجود فخر نماید و همچنین از منظر او چشم 

 «ل حقیقى که شمس سماء وجود ادنى آیه اوست از مشاهده آن با ضیاء و روشن و منّور گشت فسبحان هللّا موجدها عّما انتم تذکرونجما

، 322م،   ص  2002، ناشر: موسسه معارف بهائی، همیلتون، کانادا،  2مجموعه الواح حضرت بهاءهللا، آثار قلم اعلی ، ج  - 99
ن موسى رجل نفس رحمانیّه را که مودع در هیکل بشریّه بود از نعلین ظنونات عرضیّه منّزه و مقّدس فرمود و ید چو»      قوله االعّز:   

قدرت الهیّه را از جیب عظمت و رداء مکرمت ظاهر ساخت بوادى مقّدسه طیّبه مبارکه قلب که محّل عرش تجلّى صمدانیّه و کرسى تحّکى 

جذبه شوق لقاء بمدینه ذوق بقاء اطالع یافت و دخل المدینته حین غفلة من اهلها اذا انس بنار هللّا القدیم و  عّز ربانیّه است وارد شد ....  و از

تنباط و اضاء بنور هللّا العظیم کما قال الهله امکثوا انّى انست نارا و چون وجه هدایت الطاف ال بدایه را از شجره ال شرقیّه و ال غربیّه اس

فانى غیریّه بوجه باقى صمدیّه مشّرف و مفتخر گشت .....  کّل آنچه مذکور شد از مراتب هدایت و مقامات تزکیه نفس استدراک نمود از وجه 
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نور جبین او منّور رفع این شبهات را خود کالم آن حضرت مینماید در حینى که فرعون سوءال از آن مقتول نمود جواب فرمود فعلتها اذا و 
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 «رةله عیسی: الباء بهاءهللا و السین سناؤه و المیم مملکته، وهللا اله االلهه ، والرحمن رحمن رحمن الدنیا و الخره، و الرحیم رحیم االخ
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توضیح:  کنیه ابا عبدهللا و یا ابی عبدهللا و یا ابوعبدهللا معموال هم بر «  وهللا إله كل شئ، الرحمن بجمیع خلقه، والرحیم بالمؤمنین خاصة 

ولی در اکثر موارد امام جعفر صادق منظور است و در این مورد نیز   -ت امام حسین و هم برای امام جعفر صادق بکار برده شده حضر

 منظور از ابو عبدهللا امام جعفر صادق است.

ادق علیه السالم: قال الص»    :  81ق، ص  1415  ، انتشارات الصدر، تهران 1مال محسن فیض کاشانی ، تفسیر الصافی ، ج  - 123

ِحیِم اسم عام لصفة خاصة. و قال عیسى بن مریم علیه السالم: الرحمن رحمن الدنیا و الرحیم رحیم ْحمِن اسم خاص لصفة عامة و الرَّ  الرَّ

لباء بهاء هللاَّ و اآلخرة یعني في اْلمور اْلخرویة رواهما في المجمع و في الكافي و التوحید و المعاني و العیاشي عن الصادق علیه السالم ا

.  «  السین سناء هللاَّ و المیم مجد هللاَّ

 156،  2فتی، وحید ، مقاله:  " آثار منزله از قلم اعلی در ایران، قصیده رشح عما " ، درج شده  در سفیه عرفان، دفتر أر - 124
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 هجری قمری( تصحیح نجیب مایل هروی   
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ی الجزائری فی شرح العیون عن موالنا امیرالمومنین )ع( قال "کل العلوم تتدرج فی الکتب االربعه، و علومها فی القران،  و علوم القران ف

انه قال فی معنی هذا الحدیث: و الفاتحه و علوم الفاتحه فی بسم هللا الرحمن الرحیم و علومها فی باء بسم هللا" حکی عن الفاضل النیشابوری 

ذلک الن المقصود من کل العلوم وصول العبد الی الرب، و هذا الباء لاللصاق، فهی توصل العبد الی الرب ، و هو نهایة الطلب و اقصی 

 «االمد. و فی روایة اخری انه قال "و انا النقطة تحت الباء" ... 

خواجه کالن ابن شیخ محمد معروف المشتهر به بابا خواجه الحسینی البلخی القندوزی شیخ سلیمان ابن شیخ ابراهیم المعروف ب - 126
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السماویه ، و جمیع ما فی الکتب السماویه فی القران، و جمیع ما فی و اعلم ان جمیع اسرار هللا تعالی فی الکتب »         : 466؛ ص 1997

لتی هی تحت القران فی الفاتحه، و جمیع ما فی الفاتح فی البسمله، و جمیع ما فی البسمله فی باء البسمله ، و جمیع ما فی باء البسمله فی النقطه ا

 «لباء قال ایضا: العلم نقطة کثر ها الجاهلونالباء. قال االمام علی رضی هللا عنه: انا النقطة التی تحت ا
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االشاره سرها، من انبساط االلف فیها سر القیامة بقیام طرفه، و هو سر االختراع و االنوار ، و االسرار الحقیقه مرتبطة بنقطة الباء، و الهیا 

ا، المحتجب فیها، و کذلک قال محی بقول االمر المومنین)علی( انا النقطة التی تحت الباء المبسوطه، یشیر الی االلف القائم المنبسط فی ذاته

 «الدین الطائی : الباء حجاب الربوبیه، و لو ارتفعت الباء لشهد الناس ربهم تعالی

الحافظ رجب برسی ،  مشارق االنوار الیقین فی اسرار امیر المومنین، ناشر: موسئسه االعلمی للمطبوعات، بیروت ،  لبنان،   - 128
ی النقطه ، و علم النقطه فی المعرفة االصلیه ، و سر القران فی الفاتحه، و سرالفاتحه فی مفتاحها، و هی بسم علم االلف ف»         : 23ص 

   «هللا، و سر البسمله فی الباء، و سرالباء فی النقطه

بیروت ، لبنان،    الحافظ رجب برسی ،  مشارق االنوار الیقین فی اسرار امیر المومنین، ناشر: موسئسه االعلمی للمطبوعات، - 129
 «قال )ع(: عن الباء ظهر الوجود، و بالنقطه تبین العابد عن المعبود»           :  38ص 

؛ تصحییح احمد  1ابن عربی ، ابی بکر محّی الدین محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبدهللا الحاتمی ؛ فتوحات مکیه ج  - 130
،  باب پنجم : فی معرفة اسرار بسم هللا 158، ص  1999ت ، لبنان، چاپ اول ، شمس الدین، ناشر: دارالکتب العلمیه، بیرو

بالباء ظهر الوجود و بالنقطه تمیز العابد من المعبود، قیل للشبلی رضی هللا عنه انت الشبلی؟ فقال: انا النقطه التی »        الرحمن الرحیم:  

عبد بما تقتضیه حقیقة العبودیة، و کان الشیخ ابو مدین رحمه هللا یقول: ما رأیت شیئا اال تحت الباء، و هو قولنا النقطه للتمییز، و هو وجود ال

رأیت الباء علیه مکتوبة، فالباء المصاحبة للموجودات من حضرة الحق فی مقام الجمع والوجود أی بی قام  کل شیئ و ظهر و هی من عالم 

االسم قبل دخول الباء و احتیج الیها اذ ال ینطق بساکن فجلیت الهمزة المعبر عنها بالقدره  الشهادة، هذه الباء بدل من همزة الوصل التی کانت فی

   ....«محرکة عبارة عن الوجود لیتوصل بها الی النطق الذی هو االیجاد من ابداع و خلق بالساکن الذی هو العدم ، 

م ،  فصل سوم،   1997ل االکرم، بیروت ، لبنان، چاپ اول، شیخ عباس محدث قمی، مفاتیح الجنان، ناشر: دار المکتبة الرسو - 131
دعای سحر رمضان؛ دعاءالبهاء که دعائی است عظیم الشان که از امام رضا روایت شده که گفت که این دعا از » :              259ص 

ُكّل ب هائِك   مالِك   امام باقر است:  ا للّهُّم اِنّي ا ْسا لُك  ِمْن ب هائِك  بِا ْبهاهُ و  ُكّل ج  لِِه و  مالِك  بِا ْجم  ب ِهّى، ا للّهُّم اِنّي ا ْسا لُك  بِب هائِك  ُكلِّه، ا للّهُّم اِنّي ا ْسا لُك  ِمْن ج 

لِل ك   ُكّل ج  ّل ِه و  لِل ك  بِا ج  مالِك  ُكلِّه، ا للّهُّم اِن ّي ا  ْسا لُك  ِم ْن ج  میٌل، ا للّهُّم اِنّي ا ْسا لُك  بِج  لیلٌ  ج  لِل ك  ُكلِّه، ... ج   «، ا لّل هُّم اِن ّي ا  ْسا لُك  بِج 

، تحقیق  3ابن خلکان ، ابو عباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان ، وفیات االعیان و انباء ابناءالزمان، ج  - 132
ابن الفارض؛  تولد و وفات ابن ؛ تحت عنوان الشرف 455،  ص 1970دکتر احسان عباس، ناشر دار صادر ، بیروت ، لبنان، 

کانت والدته فی الرابع من ذی القعدة سنة ست و سبعین و خمسمأتة بالقاهره و توفی بها یوم الثالثاء من جمادی االولی سنه »     فارض:  

 «اثنین و ثالثین و ستمأئة و دفن من الغد بسفح المقطم ، رحمه هللا تعالی
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