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 3بخش  – رسالۀ هفت وادی نازله در بغداد

اهلل محّمدحسینی استاد پیشین رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امروز آقای دکتر نصرت

دیانت بهائی که خود بخشی از بحث کلّی ایشان دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم 

های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی است، سخن را در باب محتوای کتاب در بارۀ تاریخ و تعالیم آئین

 پردازند.دهند و به توصیف وادی عشق میهفت وادی اثر قلم حضرت بهاءاهلل ادامه می

عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، هفتۀ دکتر محّمد حسینی: سپاسگزارم، شنوندگان 

الّدین قاضی خانقین و بیان پاسخ پیش به عرض رسید که حضرت بهاءاهلل برای تعلیم حقائق عرفانی به شیخ محیی

ایران زمین  اند. آنچه عّطار عارف برجستۀشناسی عّطار، ترمینولوژی عّطار را بکار گرفتههای او اصطالحبه پرسش

آفریده است جامع حکایات قدیم است. زیرا پیش از عّطار حکایت هفت وادی به اشکال گوناگون در میان ملل 

شناسی عّطار به بیان دقائق و حقائقی ایرانیان جان گرفته است. حضرت بهاءاهلل با کاربرد اصطالح جهان و از جمله

 .رج نگشته استاند که در هیچ یک از حکایات قدیم مندپرداخته

رسد. کوشش سالک در وادی طلب باری در این سفر روحانی سالک پس از گذر از وادی طلب به وادی عشق می

یابد. اگر عنایت حّق شامل سالک نشود او هیچ نشان نشان میشود و او از یار بیموجب جلب اعانت حّق می

 .است هیچ

 :زمین به قول مولوی دیگر عارف برجسته و جاودانۀ ایران

 این همه گفتیم لیک اندربسیج

 بی عنایات حّق وخاصان حّق 

 بی عنایات خدا هیچیم هیچ

 ک باشد سیه هستش ورقگرَملَ 

این عنایت حّق که در آثار بهائی اصواًل تأیید الهی نامیده شده است اگر آنی از هستی منقطع شود هستی به نیستی 

ک صادق مورد مرحمت حضرت یزدان. حضرت بهاءاهلل پس از گراید. بدیهی است که حّق مهربان است و سالمی

 :فرمایند کهتوصیف وادی نخست در رسالۀ هفت وادی در خصوص وادی عشق چنین می

نشان نشان یافت و بوی یوسف گمگشته از بشیر احّدیه اگر سالک صادق در این سفر به اعانت باری از یار بی»

نار عشق بگدازد. دراین شهر آسمان جذب بلند شود و آفتاب جهان تاب  شنید فورًا به وادی عشق قدم گذارد و از



 «شوق طالع گردد و نار عشق برافروزد

 :فرمایندسپس می

مرکب این وادی درد است و اگر درد نباشد هرگز این سفر تمام نشود و عاشق در این رتبه جز معشوق خیالی ندارد »

هزار سر در پای دوست رایگان در ره جانان دهد و در هر قدمیو جز محبوب پناهی نجوید و در هر آن صد جان 

اندازد. ای برادر تا به مصر عشق در نیائی به یوسف جمال دوست واصل نشوی و تا چون یعقوب از چشم ظاهری 

نگذری چشم باطن نگشائی و تا به نار عشق نیفروزی به یار شوق نیامیزی و عاشق را از هیچ چیز پروا نیست و از 

 «ُضّری َضَرر نه هیچ

 :فرمایندپس از آن می

شق هستی قبول نکند و زندگی نخواهد بسیار هوش باید تا الیق جوش عشق شود و بسیار سر باید تا قابل کمند ع»

 «دوست گردد مبارک گردنی که در کمندش افتد و فرخنده سری که در راه محبّتش به خاک افتد

بهاءاهلل قرار گرفته است. راستی مراد از عشق چیست و فائدت این است مقام عشق که مورد توصیف حضرت 

که تعالیم اساسی آن حضرت عملی آن چیست؟ پاسخ این پرسش در آثار حضرت بهاءاهلل آمده است و به هنگامی

اهلل و از جمله تعلیم وحدت عالم انسانی و نیز وسایل نظارت اجتماعی خصوصًا نظارت ترغیبی را که بر محبّت

دهیم در این باب به تفصیل گفتگو خواهیم داشت. ولیکن اجازه است در امر بهائی مورد مطالعه قرار می استوار

بفرمائید آنچه را که به استناد آثار مقّدس بهائی چند هفتۀ پیش به عرض رسانیدم مجددًا به اختصار معروض دارم 

نیز زادۀ عشق است و لذا عاشق جهان ی که خداوند عشق مطلق است و جهان هستی جز عشق چیز دیگرنیست. آدم

آفرینش است، عاشق همۀ آفریدگان حّق است، عاشق آدمیان است. سرانجام عشق به حّق در عمل عشق به 

آدمیان است. جوهر عشق فداست و عاشق حقیقی طالب خشنودی معشوق است ومعشوق او به اعتباری کّل 

رت بهاءاهلل توضیح گشته است. عاشق حقیقی به همۀ بشریّت است. این مفهوم بدیع است که در آثار حض

شناسد. به فرمودۀ ورزد و این تنّوعات را در جهان انسانی عین زیبائی میجهانیان از هر رنگ و نژاد و زبان مهر می

بقاء در ارادۀ معشوق حقیقی است و معشوق حقیقی « منتهی وطن عاشقان»حضرت بهاءاهلل در کتاب هفت وادی 

 :فرمایدر نورانی میدر این عص

ای اهل عالم سرا پردۀ یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید. همه باریک دارید و برگ یک »

 «شاخسار

در معنای عشق نیست. در این فرهنگ بدیع عشق  در این عصر نورانی که عصر بلوغ عالم انسانی است کج فهمی

رسد، احدی را محزون شناسد. عاشق حقیقی ضّرش به احدی نمییشناسد، نفرت و خشونت نمحّد و مرز نمی

نماید و هر چه جور و کند. عاشق حقیقی خویشتن را فدای عالمیان مینماید، به احدی تحمیل عقیده نمینمی

 :نماید. فرمود حضرت بهاءاهلل در کتاب اقدسستم از دیگر آدمیان بیند با محبّت و ِرفْق و مدارا مقابله می



 «ن ِاغتاظ علیکم قابلوُه بالّرفقمَ »

هر کس بر شما خشم گیرد با او مدارا نمائید. حضرت عبدالبهاء مبیّن کلمات حضرت بهاءاهلل در این خصوص 

زهر دهند شهد بخشید، اگر شمشیر زنند شکر و شیر بخشید، اگر اهانت کنند »فرمایند که اگر دیگران به شما می

رحمت جوئید. در نهایت مهربانی قیام نمائید و به اخالق رحمانی معامله کنید و  اعانت نمائید، اگر لعنت نمایند

 :فرمایندحضرت عبدالبهاء در بیان دیگری می«. ابدًا به کلمۀ رکیکی در حّقشان زبان نیاالئید

ائدۀ آسمانی را مسرور نمائید و هر گریانی را خندان کنید. هر تشنه را آب گوارا شوید و هر گرسنه را مهر مغمومی »

گردید... زنهار زنهار از اینکه قلبی را برنجانید. زنهار زنهار از اینکه نفسی را بیازارید. زنهار زنهار از اینکه با نفسی 

 «به خالف محبّت حرکت و سلوک کنید

 :فرماینددر بیان دیگری می

کنید و جانی افسرده نمائید و َنفسی را زنهار زنهار که خاطری بیازارید و قلبی را شکسته نمائید و دلی را دردمند »

 «پژمرده کنید ولو دشمن جان باشد

اجازه بفرمائید که بیان حضرت عبدالبهاء را از کتاب وصیّت ایشان، الواح وصایا، و خطاب به بهائیان جهان در 

 .این خصوص زیارت نمایم

رستی و وفاپرستی و مهربانی و خیرخواهی پس ای یاران مهربان با جمیع ملل و طوائف و ادیان به کمال راستی و د»

و دوستی معامله نمائید تا جهان هستی سرمست جام فیض بهائی گردد و نادانی و دشمنی و بغض و کین از روی 

زمین زائل شود. ظلمت بیگانگی از جمیع شعوب و قبائل به انوار یگانگی مبّدل گردد. اگر طوائف و ملل سائره 

، ظلم کنند عدل به نمائید، اجتناب کنند اجتذاب کنید، دشمنی نمایند دوستی جفا کنند شما وفاء نمائید

 «...بفرمائید

های فرمائید که حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء مبیّن کلمات ایشان در بیانات مبارکه شان بر جنبهمالحظه می

فرمایند. دیانت عشق توصیف می ورزند و فائدت عملی تحّمل درد را در طریقاجتماعی عشق نیز بسیار تأکید می

هائی که به نماید. حتّی عشق به انسانمقّدس بهائی عشق به همۀ مظاهر هستی خصوصًا آدمیان را قویًّا توصیه می

اند و یا بر اثر دارند. عشق به آنان که مفهوم حقیقی عشق را یا فرا نگرفتهنمایند، درد روا میما جور و جفاء می

اند. به تصریح آثار امر بهائی عشق ما بدانان نیز سرانجام ز تعّصب و غرض آن را فراموش کردههای ناشی اآلودگی

آموزد. بهر حال عاشق باید جوهر صبر و استقامت باشد زیرا هم طالب است و هم شائق و این از مقتضای عشق می

ای عشق نهد. این شعر طلب و شوق است. هر آن کس که واجد این خصائص نیست هرگز نباید پای برلب دری

 .العین طاهره جاودانه استمنسوب به قّرة

 کندعشق بهر لحظه ندا می

 کندهر که هوای ره ما می



 کنـدبرهمه موجود صدا می

 کندگر حذر از موج بال می

 پا ننهد بر لب دریای مـــــن

ینده به منظور تشریح تاریخ و رادیو پیام دوست: آقای دکترمحّمد حسینی اگر چه مطمئن هستم که طی گفتارهای آ

خواستم خواهش های دیگر عشق هم به استناد آثار بهائی اشاره خواهید کرد ولی میتعالیم حضرت بهاءاهلل به جنبه

ای به عشق ِصرف الهی یعنی عشق الهی در مفهوم فردی اشاره کنم که در حال حاضر اگر ممکن است اشاره

 .بفرمائید

بجا این نکته را مطرح فرمودید. نباید گمان رود که حضرت بهاءاهلل به جنبۀ دیگر عشق  دکتر محّمد حسینی: بسیار

اند. تشریع دعا و مناجات و نماز در آئین مقّدس بهائی چون شود توّجه نفرمودهکه عشق ِصرف الهی خوانده می

ز عاشقانه کند. اگر چه توضیح باید با خالق یگانه راز و نیاهای آسمانی گویای این نکته است که آدمیدیگر آئین

این نکته و فوائد فردی و اجتماعی مؤّسسات عبادتی ضمن بیان احکام عبادتی آئین بهائی در جلسات آتی خواهد 

شود که دعا و مناجات و نماز وسائل ارتباط عاشق و معشوق یعنی خلق و حّق است. آمد ولیکن امروز اشاره می

های تار پژمردگی و افسردگی مأیوسان است. این راز و نیاز عاشقانه ش شببخمائدۀ روحانی است. چراغ روشنی

اش به صبح منیر عنایت خداوندی روشن های تیرۀ ناامیدی دیدهدر سحرها مونس جان است. آدمی در شب

است. فرمود حضرت عبدالبهاء در مناجات حضرتشان که به نوع مثنوی در ایّام نوجوانی آن حضرت انشاد گشته 

 :است

 ای خدای پر عطای ُذوالِمنن

 در سحر ها مونس جانم توئی

 در شبان تیره و تار ای قدیر

 واقف جان و دل و اسرار من

 مّطلع بر سوز و حرمانم توئی

 یاد تو در دل چو مصباح منیر

های بسیار عمیق، شیوا، گویا و زیبای حضرت باب، حضرت بهاءاهلل، حضرت عبدالبهاء و حضرت اگر مناجات

ربّانی را که به ساحت عظمت الوهیّت تقدیم گشته است زیارت نمائیم، به حقیقت عاشق حضرت عشق  شوقی

شویم، عاشق راز و نیاز عاشقانه با خالق یگانه گردیم. اجازه بفرمائید یک مناجات از حضرت عبدالبهاء زیارت 

 شود و ادامۀ حکایت وادی عشق را به هفتۀ آینده موکول نمائیم. سپاسگزارم ش



 هواهلل

 ای خدای پر عطای ُذوالِمنن

 در سحر ها مونس جانم توئی

 هر دلی پیوست با ذکرت دمی

 خون شود آن دل که بریان تو نیست

 در شبان تیره و تار ای قدیر

 از عنایاتت به دل روحی بدم

 در لیاقت منگر و در قدرها

 این طیور بال و پر اشکسته را

 واقف جان و دل و اسرار من

 سوز و حرمانم توئیمطلع بر 

 جز غم تو می نجوید َمحرمی

 کور ِبه چشمی که گریان تو نیست

 یاد تو در دل چو مصباح منیر

 تا عدم گردد ز لطف تو قدم

 بنگر اندر فضل خود ای ذوالعطا

 از َکَرم بال و پری احسان نما

 ع ع


