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 4بخش  – رسالۀ هفت وادی نازله در بغداد

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

های آسمانی و وحدت بارۀ تاریخ و تعالیم آئینهای گذشته در طهران و پژوهشگر بهائی، در پی گفتارهای هفته

 دهند.اساس ادیان الهی، به بیان تاریخ و تعالیم دیانت بهائی دربرنامه امروز ادامه می

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

یم دیانت بهائی مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در باب محتوای کتاب هفت وادی های اخیر تاریخ و تعالهفته

اثر قلم حضرت بهاءاهلل تا کنون به عرض رسیده حائز اهمیّت بسیار بوده است زیرا اّواُل رسالۀ هفت وادی مهمترین 

تحت عنوان وادی طلب بیان اثر عرفانی حضرت بهاءاهلل است ثانیُا تعلیم تحّری حّقیقت که در این کتاب مبارک 

گشته است مهمترین وسیلۀ وصول به اتّفاق و اتّحاد انسانی است. زیرا حّقیقت واحد است، یکی است، و اگر اهل 

اند از تقلید پدران و مادران و دیگران بپرهیزند و قلب خویش را مقّدس از عالم همانگونه که حضرت بهاءاهلل فرموده

یابند. این حّقیقت است که به آدمیان آرامش روح ینُا بدین حّقیقت واحد دست میتعّصبات جاهالنه نمایند یق

 :دهد به قول مولوی عارف جاودانۀ ایران زمینبخشد. سخن اگر سخن حّق نباشد آرامش نمیمی

 دل نیارامد ز گفتار دروغ

 دل بیارامد زگفتار صواب

 زآب و روغن هیچ نفروزد فروغ

 بآن چنان که تشنه آرامد ز آ

الّدین جان کالم در بیان حضرت بهاءاهلل در رسالۀ هفت وادی است که در کمال سادگی خطاب به شیخ محیی

 :فرمایندمی

 «ای برادر من، در این مراتب از روی تحّقیق سیر نما، نه از روی تقلید»

 :به قول شاعر و عارف جاودانه حافظ شیرازی

 تا نگردی آشنا، زین پرده رازی نشنوی

 محرم نباشد جای پیغام سروشگوش نا

هنگام اقامت حضرت بهاءاهلل در کردستان عراق شیخ احمد اربیلی خالدی از عارفان برجستۀ آن دیار که شیخ 

خانقاه سلیمانیّه بود و ارادت قلبی و عمیق به حضرت بهاءاهلل داشت از آن حضرت عاجزانه استدعا نمود که به 



ای مرقوم فرمایند تا پس از مرگ وی به فرزندش شیخ عبداهلل که او نیز مریّهجمیع معتکفان آن خانقاه به اصطالح ا

حضرت بهاءاهلل بود توّجه نمایند. در این مرقومه که به خّط بسیارخوش حضرت بهاءاهلل از ارادت کیشان صمیمی

منازل  فرمایند که البتّه سالک صادقاست وضمن پژوهش درحیات آن حضرت اخیرًا به دست آمد، تصریح می

 نماید. این بیان مبارک مشابه همان بیان است که چند سال بعد در کلمات  بعیدۀ هجر و فراق را به قدمی
ّ
طی

 :فرمایندمکنونه نازل گشته است می

 «َقدم اّول بردار و َقدم دیگر بر عالم ِقدم گذار»

انیم متفاوت است و به هر حال دالبتّه این مضمون در کتاب هفت وادی نیز آمده است. درجات عرفان نفوس می

مرکب این وادی صبر است. مرکب وادی عشق نیز درد است. سالک عاشق برای خدمت به معشوق که بهر حال 

در منظر امر بهائی از لحاظ اجتماعی خدمت به عالم انسانی است مصائب و مشکالت بسیار در راه دارد. لذا 

«. استقامت شرط راه است و دلیل تقّرب بارگاه»ءاهلل در لوح زین باید جوهر استقامت باشد. به فرموده حضرت بها

نماید. ریشۀ خود پسندی را در وجود او را پخته میهای راه عشق است که آدمی همین درد و بال و دشواری

 :سوزاند. فرمود مولویمی

 حاصل عمرم سه سخن بیش نیست

 خام ُبدم پخته شدم سوختم

ها نباشد است. تا این تالشبه خلق خدای یگانه است که موجب رستگاری آدمی همین رفتار عاشقانه در خدمت

 :شود. فرمود مولویگردد و جامعۀ انسانی تطهیر نمیَنفس مقّدس نمی

 تا نگردد ابر کی خندد چمن

 تا نگرید طفل کی نوشد َلَبن

هفت وادی و سپس در صدها اثر مراد از تقدیس نفس انزوا و اجتناب از نفوس نیست. حضرت بهاءاهلل در رسالۀ 

فرمایند که بهائیان با کّل اهل عالم از هر نژاد، رنگ، مبارک از جمله کتاب اقدس امر صریح و قطعی صادر می

فرمایند از انزوا قصد فضا نمایند، در میان مذهب، قومیّت و ملیّت در نهایت عشق و صمیمیّت معاشرت نمایند. می

 :هر فریبای جهان خاک نشوند. به قول حافظ شیرازیخلق باشند ولی آلودۀ به مظا

 آشنایان ره عشق در این بحر عمیق

 غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

باری مرادمان از همۀ این تفصیالت این بود که حضرت بهاءاهلل در نخستین آثار مبارکشان که در بغداد نازل گردیده 

فرمایند. نصیحت و وصیّتی که در ت و به عشق به بشریّت وصیّت میاست نفوس را قویًّا و اکیدًا به تحّقیق نصیح



یعنی کتاب « ) کتاُب َعهدی»همۀ آثار مبارکشان تکرار شده و سر انجام در کتاب مخصوص وصیّت حضرتشان 

 :عهد من( که آخرین اثر آن حضرت است تصریح و تأکید گشته است. این است عین بیان مبارک

ل شدائد و بالیا و ِانزال آیات و اظهار بیّنات ِاخماد نار ضغینه و بغضاء بوده که شاید مقصود این مظلوم از حم»

 «آفاق افئدۀ اهل عالم به نور اتّفاق منّور گردد و به آسایش حّقیقی فائز

مفاد این بیان مبارک که حدود یکصد و ده سال پیش در شهر عّکا محل تبعید آن حضرت نازل گردیده این است 

ها و بالها و ارائه آیات و دالئل محکم متین خاموش کردن آتش بغض و کین شان از تحّمل همۀ سختیکه مقصود

 .های اهل عالم به نور اتّفاق منّور گردد و به آسایش حّقیقی فائزبوده تا شاید دل

 :فرماینددر همین کتاب وصیّت می

 «ات شما استنمایم به آنچه سبب ارتفاع مقامای اهل عالم شما را وصیّت می»

 :فرمایندمی

 «مقام انسان بزرگ است»

 :فرمایندو نیز در خصوص مقام انسان می

 «مقامش اعلی المقام و آثارش مربّی امکان»

این بیانات را در خصوص اتّحاد و اتّفاق و عظمت مقام انسان در زمانی فرمودند که بسیاری از اندیشمندان عصر 

نمودند که بشریّت باور نماید که انسان حیوان محض است. حضرت ار میزدند خدا مرده است و اصرفریاد می

این بیانات را فرمودند که داروینیسم اجتماعی صحنۀ جامعه را جز عرصۀ ستیز اعضاء آن برای بهاءاهلل به هنگامی

در  شناخت. نزول بیانات مبارکۀ حضرت بهاءاهلل در خصوص مقام انسان آغاز گر عصری جدیدبقاء انسب نمی

 :فرمایندتاریخ تکریم شأن انسانی است. در کتاب وصیّت مبارک )کتاُب عهدی( می

 «ای اهل عالم مذهب الهی از برای محبّت و اتّحاد است او را سبب عداوت و اختالف منمائید»

 :فرمایندو نیز می

ن سردار است اخالق و گویم تقوی سردار اعظم است از برای نصرت امرالهی و جنودی که الیق ایبه راستی می»

اعمال طیّبۀ طاهرۀ مرضیّه بوده و هست. بگو ای عباد اسباب نظم را سبب پریشانی َمنمائید و علّت اتّحاد را علّت 

 «اختالف مسازید

باری به استناد بیان حضرت بهاءاهلل در رسالۀ هفت وادی سالک پس از عبور از وادی عشق به رتبۀ معرفت 

شود که حتّی محبّت را شود و در راز و نیاز با محبوب آن چنان محو در محبوب میمی رسد. چشم بصیرتش بازمی

شناسد تا تنها بیند. به عبارت دیگر محبّت را محو خویش در محبوب میمیان خویشتن و محبوب حجاب می

و عشق  شود زیرا سالک به مقصد خویش از طلبهای سیر و سلوک خاموش میمحبوب ماند. در این رتبه چراغ

شود. با رسیده است و آن معرفت محبوب حّقیقی است. پس از وادی معرفت سالک به مقام توحید واصل می



گذارد. نماید و به خلوتخانۀ دوست قدم میشنود و با چشم ربّانی اسرار صنع صمدانی مشاهده میگوش الهی می

شود. به وحدت اساس ادیان الهی پی ی میدر مقام توحید است که سالک، عارف به توحید ذات حّق و مظهر اله

شود و به ّسر وحدت ها نمیشمارد. سالک در این رتبه هرگز اسیر رنگبرد. وحدت عالم انسانی را مّسلم میمی

 .یابددر عین کثرت دست می

معرفت کشاند. در این مقام چون سالک از وادی سفر روحانی سالک او را پس از وادی توحید به رتبۀ استغناء می

گذشته یعنی محبوب حّقیقی خویش را شناخته و به رتبۀ توحید واصل شده یعنی به وحدانیّت و فردانیّت حّق و نیز 

زادۀ استغناء مطلق مظهر الهی در هر دور پی برده هویّتی جدید یافته و از غیر حّق مستغنی گشته است. این استغناء 

شود. به برد و غرق در حیرت می و وسعت جهان آفرینش پی میحّق است. سالک در این رتبه به عظمت مقام حّق 

 :فرمودۀ حضرت بهاءاهلل

نماید ولیکن به فرمودۀ مبارک این تحّول و تغیّر به جهت سالک بسیار ورود به وادی حیرت سالک را منقلب می»

 «محبوب و مرغوب است و در هر آن عالم بدیعی و خلق جدیدی مشاهده کند

افزاید. به فرمودۀ حضرت خورد و هر آن برحیرتش میلک در دریای عظمت حّق و وجود غوطه میدر این وادی سا

کشاند و گاه َصرَصر حیرت )باد بسیار شدید بهاءاهلل امواج دریای حیرت سالک را به این سوی و آن سوی می

زد. ولیکن این همه انداافکند و نفوس را از نفس خویش میهای تفّکرات سالک را از پای میحیرت( درخت

نماید و های بالغه در آن مشاهده میکند حکمتخطرات سالک را مفید فائدت است زیرا در هر خلقی تفّکر می

آموزد. در این مقام اگر سالک را غرور اخذ نماید و به مظاهر فریبای جهان خاک دل بندد سرمایۀ علوم بدیعه می

رود. ولیکن اگر اهل دهد و به وادی نابودی مینموده از دست میعمر گرانمایه را که در طریق معرفت مصروف 

 :بساط انس شود و به عالم قدس درآید به مدد فیض الهی به فرمودۀ حضرت بهاءاهلل

 «، مقام فنای از نفس و بقای باهلل استبه وادی فقر حّقیقی و فنای اصلی وارد شود و این رتبه»

سفر روحانی سالک. به فرمودۀ مبارک سالک چون از قطرۀ جان گذشته به این وادی وادی هفتم است و سرانجاِم 

است. در این رتبه است که « منتهی رتبۀ عارفان و منتهی وطن عاشقان» بحر جانان واصل شده است. این رتبه

فوأدک منزلی َقّدسُه »ها مقّدس گشته است. کند زیرا قلب سالک از همۀ آلودگیحّق در قلب سالک منزل می

 .این بیان الهی در کلمات مکنونه نازل گشته است«. لنزولی

 فرماید: ای سالک قلب خویش را پاک نما تا من در آن در آیم. سپاسگزارم. شحّق می


