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سایر مالحظات
1

الدين از پيروان طريقت تص ّوف بوده و گرچه پيرو آئين بابی نبوده است ولکن جمال اقدس
شيخ محی ّ
ّ
ابهی را همواره ستايش می نموده است.

2

الدين طی نامه ای نکات و سؤاالت خود را در باره مسائل عرفانی با حضرت بهاءاهلل مطرح
شيخ محی ّ
ّ
نموده بود.
اگر چه مطالب اين لوح و طرق عرضه حقايق عاليه با آثار پيروان طريقت تص ّوف شباهت دارد لکن بيقين
ميتوان گفت که مظهر ظهور الهی و عقل کلّی ر ّبانی نظر به فضل خود بر خلق به ذکر اين بيانات مشغول

3

گشته و جواهرات عاليه عرفانی را در قميص شئونات امکانی عرضه مينمايد تا آنکه عظمت امراهلل
اسباب احتجاب خلق را فراهم ننمايد و جالل ظهوراهلل سبحات امکانی را خرق نمايد و قلوب صادقين
را به کعبه مقصود رهنمون شود.
وجه تسميۀ اين اثر در رساله سلوک بر اساس بيانات مبارکه حضرت عبدالبهاء و موالی بيهمتا حضرت
مقدس امراهلل ميباشد  :قوله تعالی "هفت وادی" به جهت سير و سلوک نارل شده و سير و سلوک
ولی ّ

4

بسيار محبوب  ...درويشی که از قلم اعلی تحرير يافت معنيش فحوای رساله سلوک است و بسيار مقبول"
(اسرار اآلثار جلد 3صص  )242-244و همچنين قوله االحلی" :کتاب مستطاب ايقان و صحيفه فاطم ّيه
و رسالۀ سلوک متتابعا از قلم اعلی جاری گشت و مراتب سلوک سالکين معلوم و واضح شد" (حضرت
ولی امراهلل  :توقيع  101بديع ص )32

5
6

س ّيد کاظم رشتی نيز صاحب اثری به همين نام يعنی رسالۀ سلوک ميباشد اين اثر توسط حسن ابن
التّبريزی الخسرو شاهی ترجمه گرديده است.
رب اعلی نيز صاحب اثری تحت عنوان رساله سلوک ميباشند .اين اثری است که قبل از بعثت
حضرت ّ
عز نزول يافته است.
حضرت نقطۀ اولی از يراعۀ مبارکه ّ
طريقه قادر ّيه طريقتی است که به عبدالقادر گيالنی (متوفی 471ه ق) منسوب است – اين همان طريقتی

7

کا ميباشد بدان اشاره فرموده اند قوله
است که جمال اقدس ابهی در لوح اتحاد که از الواح نازله در ع ّ
تعالی" :بعضی از ناس ا ّدعای شوق و جذب و شغف و انجذاب و امثال آن نموده و می نمايند .کاش به
دارالسالم می رفتند در تکيۀ قادر ّيه مالحظه می نمودند و متن ّبه می شدند...
ّ

8

رسالۀ هفت وادی با رسالۀ جواهر االسرار ارتباط مستقيمی دارد چه که در هر دو اثر ذکر هفت وادی
مراحل سير و سلوک عرفانی موجود است اگرچه بيش از دو ثلث جواهر االسرار در ذکر مراتب هفت
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وادی است ا ّما بين ترتيب وادی ها در دو اثر اختالف موجود است  .در جواهر االسرار شش وادی
عبارتند از ( طلب ،عشق ،توحيد ،حيرت ،فناء فی اهلل و استغنا) در حالی که در هفت وادی ترتيب
(طلب ،عشق ،معرفت ،توحيد ،استغنا ،حيرت ،فنای فی اهلل و بقاء باهلل) موجود است.
اهم مطالب شباهت صوری دارد (نه حقيقی) حال آنکه ترتيب
الط ّ
اين امر با منطق ّ
يرعطار در اصول و ّ
الطير طلب ،عشق ،معرفت ،استغنا ،توحيد ،حيرت ،و غنا و فقر
وادی ها مختلف می شود .در منطق ّ
الظاهر جزئی
آمده است در حالی که در هفت وادی توحيد قبل از استغنا می آيد .اين تفاوت اگر چه فی ّ

9

خص مينمايد چه که بر اساس
است ولکن در حقيقت جوانب عرفانی مواضيع الهی بهائی را مميّز و مش ّ
بيانات جمال کبريا معرفت اگرچه در عاليترين مقام خود در نظر گرفته شود از جمله عالم محدودات و
آخرين مرحله عالم حدود است لذا استغنای حقيقی نبخشد و حيات ابدی عطا ننمايد حال آنکه اگر در
آيات جمال قدم بديده بصيرت نظر گردد جوهر استغنا من بعد ورود به وادی توحيد و سير مدارج تجريد
نصيب عارفان کوی مقصود ميگردد و از اين جهت است که بعد از مرحله توحيد می آيد.
در هفت وادی اشارات زيادی به آيات قرآنی و احاديث نبوی موجود است اين اشارات و منقوالت با

10

تفسير حقيقی مظهر ظهور نيز همراه است .اگر نفسی کما هو ح ّقه ميل به درک آيات نازله در کتب
آسمانی را داشته باشد بر او فرض بل واجب است که آن آيات را در خلل اين تبينات نازله از قلم مظهر
امراهلل تفهيم بنمايد تا شايد موفق به خرق حجبات نفس و هوی گشته عبدۀ اوثان اوهامات نگردد.

11

آيات قرآنی که در اين اثر جليل القدر مورد استفاده قرار گرفته اند بشرح ذيل است:
 -1ا ّيا ما تدعو قله االسماء الحسنی ( قسمتی از آيه  110در سوره )17
 -2اتّقوا اهلل يعلمکم اهلل (قسمتی از آيه  282در سوره )2
کل الثّمرات" ( قسمتی از آيه  69درسوره )16
 -3فاسلکی سبل ربّک ذلال" و" کلی من ّ
 -4مجاهدين کعبه فينا به بشارت " لنهدينّهم سبلنا" مسرورند ( کلماتی ازآيه  69سوره )29
 -5هل من مزيد ( قسمتی از آيه  30سوره )50
 -6ما تری فی خلق ال ّرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور( قسمتی ازآيۀ  3سورۀ )67
-7
 -8انا هلل و ان ّا اليه راجعون (قسمتی از آيه  156سوره )2
کل من عند اهلل ( قسمتی از آيه  77سوره )4
 -9قل ّ
يؤخرهم الی
-10ولو يؤاخذ اهلل ال ّناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دا ّبة ولکن ّ
مسمی (قسمتی ازآيه  45سوره )53
اجل
ّ
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-11عينًا يشرب بها المق ّربون ( آيه  82ص )35
والظاهر والباطن (قسمتی از آيه  3سوره )57
-12هو اال ّول واآلخر ّ
کال من سعته ( قسمتی از آيه  130سوره  4به عبارتی بديع)
-13يوم يغنی اهلل ّ
-14جعلنا اليوم بصرک حديدا ( قسمتی ازآيه  22سوره )50
-15لن نصيبنا اآلّ ما کتب اهلل لنا ( قسمتی از آيه  51سوره )9
والسالم علی من اتّبع الهدی ( قسمتی از آيه 47سوره )20
ّ -16
-17ا ّن االبرار يشربون من کأس کان مزاجها کافورا ( آيه  5سوره )76
ال وجهه ( قسمتی ا .آيه  88سوره )28
کل شئ هالک ا ّ
ّ -18
ال بقدر معلوم (آيه  21سوره )15
ال عندنا خزائنه و ما ننزله ا ّ
-19وان من شئ ا ّ
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اهم مواضیع موجود در این لوح
1

توصيف مقام حضرت رسول اکرم

2

مظاهر ظهور مطلع جميع اسماء حسنی ميباشند

3

وادی طلب مرکبش صبر است "ا ّول وادی طلب است مرکب اين وادی صبر است".

4

شرايط طلب  :پاکی دل ،عدم تقليد ،مسدود نمودن ابواب دوستی و دشمنی

5

مسافر راه حقيقت بايد خود را از جميع آنچه موجود است منقطع سازد و به جستجوی آزاد و فارغ از
متمسک شود
شئونات عرضيه
ّ

6

اگر کسی به جديّت تمام دنبال حقيقت رود به مقصود واصل می شود.

7

وادی عشق مرکبش درد است "مرکب اين وادی درد است اگر درد نباشد هرگز اين سفر تمام نشود" .

8

شک و يقين.....
در وادی عشق "سالک از غير خود بيخبر است نه جهل و علم داند و نه
ّ

9
10

عشق در هر آنی عالمی بسوزد و در هر دياری علم برافروزد ويران سازد .در سلطنتش عاقالنرا مق ّری نه
نهنگ عشق اديب عقل را ببلعد...
بايد بنار عشق حجباتهای شيطانی سوخته شود تا روح برای ادراک مراتب "سيّد لوالک" لطيف و پاکيزه
گردد...
شک بيقين آيد و از ظلمت ضاللت هوی بنور هدايت تقوی راجع گردد و چشم
در وادی معرفت " از
ّ

11

حق بينش مطلق و مخالف و مغاير
بصيرتش باز شود و با حبيب خود براز مشغول گردد ...در آفرينش ّ
نبيند ...در ظلم عدل بيند و در عدل فضل مشاهده کند در جهل علمها مستور بيند و در علمها صد هزار
حکمتها آشکار و هويدا ادراک نمايد.

12

مسافران حديقۀ عرفان چون آخر را در ا ّول بينند لهذا در جنگ صلح و در قهر آشتی مالحظه کننند".
وادی معرفت آخرين مقام تحديد است و از اين جهت است که ا ّول و آخر ملحوظ گردد و حال آنکه

13

نفوسی که در واديهای فوق معرفت ساکنند از اين شئونات محدوده فارقند" ا ّول و آخر را يک بينند نه
ا ّول بينند نه آخر ال ا ّول و ال آخر بينند  ...ال ا ّول ال آخر هم نبينند از اولّها درگريزند بآخر ها در ستيز زيرا که
عوالم اسماء را طی نموده اند و از عوالم صفات چون برق درگذشته اند.

14

وادی توحید" :در اين مقام حجاب کثرت بردرد و از عوالم شهوت بر پرد و در سماء وحدت عروج
نمايد".
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حق را در اسم خود مالحظه
حق بيند و اسم ّ
 )1وصف اسم و رسم از خود نبيند وصف خود را در وصف ّ
نمايد.
 " )2در اشياء بنظر توحيد مشاهده کند اشراق تجلّی شمس الهی را  ...بر همۀ ممکنات يکسان بيند و انوار توحيد
را بر جميع موجودات موجود و ظاهر مشاهده کند.
 " )3جميع اختالفات عوالم کون که در مراتب سلوک سالک مشاهده ميکند از نظر خود سالک است".
 " )4نظر سالک وقتی در محل محدود است يعنی در زجاجات سير مينمايد اينست که زرد و سرخ و سفيد بيند
بعضی نظر باشراق ضوء دارند و برخی از خمر وحدت نوشيده اند جز شمس چيزی نبينند پس بسبب سير اين سه
مقام مختلف فهم سالکين و بيان ايشان مختلف ميشود اين است که اثر اختالف در عالم ظاهر شده و ميشود .زيرا
که بعضی در رتبۀ توحيد واقفند و از آن عالم سخن گويند و برخی در عوالم تحديد قائمند و برخی در مراتب نفس
بالم ّره محتجبند" .
حب و انقطاع از ما سوی اهلل پاک کن تا آفتاب در آن
 )5ای برادر من قلب لطيف بمنزلۀ آينه است ان را به صيقل
ّ
جلوه نمايد و صبح ازلی طالع گردد.
مقدس است از
حق در مراتب خلق رود  ...زيرا که بذاته ّ
تنزالت عوالم ّ
 )6مبادا در اين بيانات رايحۀ حلول و يا ّ
صعود و نزول و از دخول و خروج لم يزل از صفات خلق غنی بوده و خواهد بود و نشناخته او را احدی و بکنه او راه
الطلب مردود
منزه است از ادراک هر مدرکی و متعالی است ازعرفان هر عارفی السبيل مسدود و ّ
نيافته نفسی ّ ...
دليله آياته و وجوده اثباته.....
" )7بلی اين ذکرها که درمراتب عرفان ذکر ميشود معرفت تجل ّيات آن شمس حقيقت است که در مرايا تجلّی
ميفرمايد  ...از برای تجل ّيات هم دخول و خروج نيست تا چه رسد بآن جوهر وجود و س ّر مقصود "
 " )8العلم نقطة کثّرها الجاهلون "
 )9اگر چه عوالم الهی نامتناهی است ولکن بعضی چهار رتبه ذکر کرده اند عالم زمان و آن آنست از برای او ا ّول و
آخر باشد و عالم دهر يعنی ا ّول داشته باشد و آخرش پديد نباشد و عالم سرمد که اولّی مالحظه نشود و آخرش
مفهوم شود و عالم ازل که نه اولّی مشاهده شود و نه
آخری ...
الحق الی الخلق و من الخلق الی الخلق و
الحق و من
 )10سفرهای سبيل عشق را چهار شمرده اند من الخلق الی
ّ
ّ
الحق ...
الحق الی
من
ّ
ّ
بسيار بيانات ازعرفا و حکمای قبل هست که بنده متع ّرض نشدم و دوست ندارم که اذکار قبل بسيار

15

اظهار شود .زيرا که اقوال غير با ذکر نمودن دليل است بر علوم کسبی نه بر موهبت الهی ولکن اينقدر هم
تأسی باصحاب ( ...فضل مظهر امر)
که ذکر شد بواسطۀ عادت ناس است و ّ
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16

اين بنده خود را در ساحت يکی از اح ّبای خدا معدوم ميدانم و مفقود می شمرم تا چه رسد در
بساط اولياء فسبحان اهلل (..عبوديت مظهر امر)
ا ّول ّيت و آخر ّيت از شؤنات نسبی عالم امکان است و در عالم حقيقت ا ّول و آخری وجود ندارد
واال آن رجالی
الظاهر والباطن و اين ذکر ها در مراتب عوالم نسبت ذکرميشود ّ
" ...بأنّه هو اال ّول واآلخر و ّ

17

که بقدمی عالم نسبت و تقييد را طی نموده اند و بر بساط خوش تجريد ساکن شده اند ...جميع اين
يم روح شناوری مينمايند و در
نسبتها را بناری سوخته اند و همه اين الفاظ را بنمی محو نموده اند و در ّ
هوای قدس نور سير ميکنند ديگر الفاظ در اين رتبه کجا وجود دارد تا ا ّول يا آخر يا غير اينها معلوم شود و
مذکور آيد در اين مقام ا ّول نفس آخر و آخر نفس ا ّول است".
وادی استغنا "در اين وادی نسايم استغنای الهی را بيند...از حزن بسرور درآيد و از غم بفرح راجع شود ...

18

اگر در ظاهر بر خاک ساکنند اما در باطن بر رفرف معانی جالس  ...سالک در اين رتبه جمال دوست را
در هر شئ بيند"...
حدتش می افزايد گاهی هيکل غنا را
وادی حیرت " ...در بحر های عظمت غوطه ميخورد و در هر آن بر ّ
نفس مفقود...؟؟؟؟؟"

19

"...بلی ای برادر اگر در هر خلقی تفکر بناييم صد هزار حکما بالغه بينيم و صد هزار علوم بديعه
بياموزيم ...تفکر در تماميّت خلق انسان کن که اين همه عوالم و اين همه مراتب در او منطوی و
مستورشده "...
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" جهدی بايد که رتبۀ حيوانی معدوم کنيم تا معنی اانسانی ظاهر شود"...
ای دوست دل که محل اسرار باقيه است محل افکار فانيه مکن و سرمايۀ عمر گرانمايه را باشتغال عالم
قدسی بتراب دل مبند و اهل بساط اسنی وطن خاکی مپسند"
وادی فقر "اين رتبه مقام فنای ازنفی و بقای باهلل است و فقر از خود و غنای بمقصود است  ....يعنی فقر
حق است".
است از آنچه در عالم خلق است و غنی است به آنچه در عوالم ّ
مقدس است از آنچه متعلّق بدنياست ....زيرا که آنچه نزد خلق است محدود است
" در اين مقام واصل ّ
مقدس از آن "...
حق است ّ
بحدود ايشان و آنچه نزد ّ
"ای حبيب من بفنحات روح را به جان و دل گوش کن و چون بصر حفظش بنما "...
قدر فیوضات الهی را دانستن " هميشه ا ّيام معارف الهی بمثابۀ ابر نيسانی بر اراضی قلوب انسانی
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جاری نيست اگر چه فيض فيّاض را تعطيلی و تعويقی نه ولکن هر زمان و عصر را رزقی معلوم ونعمتی
مقدر است "...
ّ
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