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   بيدل وجود و شهود در کالِموحدِت
  ∗»برق«طلحه رضوي 

  سخن سحر است و بسوفاِنتاز طلسم خاک، 
 انـغـ دارد فاي مهاز هرجا سرـت جز اعجـسين

ار ي مقام بس»وحدت وجود« ةدي قهرمانان عقِنيب  دريآباد ميدل عظيرزا عبدالقادر بيم
 و »وحدِت وجود« او در .ديآ مي بردليق آثار بي عمةکه از مطالع چنان. ارفع و شامخ دارد

 ةن عقديکرده و ا  را دوري ظاهرةنيري اختالف دونه يارپ رِتي و مغا»شهود وحدِت«
 يليب و خيدل عجي بيياب ن نکتهي و فلسفه اتصوف ةدر پهن. نموده است مشکل را وا

رود يشمار م ه بمهم.  
 را »شهود وحدِت« و »وجود وحدِت« يعني تصوف ةي نباشد اگر هردو نظريناجا

  .مي بنمايمختصراً معرف
ست که انسان خودش را بشناسد و خدا را بداند و  انيان و ملل اي ادةم هميتعل

عالم و . ياهللا باق  است وياهللا فان يسوما.  را تکامل بدهديدان و خداي خودشناسةرشت
در هر مذهب .  اشرف مخلوقات استيهرچه که در عالم است خلق شده است و آدم

 ةسرچشم بهجسم را فنا و روح را  .باشد  مياتي حخدا واصل شدن منظور و مقصوِد به
 بنده جا ني ايول.  استيش و روش روحانيک هريم اساسي آشنا کردن تعلي و باقياصل

  .ستي نيچ و سروکاريگر هي مذاهب درا با فلسفه و اعتقاِد

                                                   
  ).ِبهار(استاد بازنشستة فارسي كالج جين، آره   ∗
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 ،ستوار ساختت ا اسالم را براساس عشق و محبتصوف که ين عامليتر بزرگ
 ءاي اشة در همي سارقِتيکه عارف خدا را حق ني بود، لذا هم»وجود وحدت«هده بيعق

  :ل شديد و قاي نديزي جز خدا چيعني اهللا را عدم دانست، يشمرد و ماسو
  اي مله معشوق است و عاشق پرده    ج
 

  اي  زنده معشوق است و عاشق مرده     
 )رومي(                                

  :ديگو  مييرازي شيسعد
   عالم ازوست  ةهم که م عال ةبر هم  عاشقم  م ازوستم از آنم که جهان خرجهان خر هب

 ؟مينيب  ميين شعر سعدي ا است که دريتر از عشق عي وسصوفيه يقي حقيتفيمگر ک
 » عالم اوستةهم« که ي و معشوق» عالم ازوستةهم« که ين معشوقيرا فرق است بيز

 وحدِت«. ندي گوي و دگر را وجودي را شهوديکيدو گروه هستند،  صوفيهرو  نياز ا
  :ست که اني ايخ جامي شةگفت  به»وجود

   اوسـت  ه شـه همـ     گدا و اطلـسِ    در دلقِ   ن و همره همه اوسـت     يه و همنش  يهمسا
  ت اوسـ  هت ثـم بـاهللا همـ       اوس ةباهللا هم   ع جمـــةانـــانخرق و نهن فـــجمـــدر ان

ن وجود دو ي اي واحد است وليقي حقِي هستيعني  که وجوداند ه گفتي طورصوفيه
 جان است، ةمرتب ه عالم بة جملي نور است که برايکي.  دوم باطن، ظاهريکيرخ دارد، 
 ن نور وجود ظاهر است که در صورِتي از همي، پرتواالرض موات والس اهللا نور

ن يماصل هر اسم و صفت و فعل که در علم ظاهر باشد ه. ديآ  مينظر هممکنات ب
ن يقت امواج که عي مانند حق،رف است ِصقت کثرت وحدِتيوصف باطن است و حق

 از ين کثرت اعتباريباشد و وجود ا  مي حقاِتينات تجلّين رو همه در کاي ااز. استيدر
  . استيقي حقن وحدِتيهم

  صفاِتنات و ظهوِري کاند که وجوِديگو  مي»شهود وحدِت« ةگر درباريطرف داز 
 يباشد از ذات و صفات واحد مطلق که در عدم منعکس و تجلّ  ميعکس و مختلفه ظلّ

خ يا با الفاظ شي بلکه مثال محض است، گو،ستي ن ظلّ صاحِبن ظلّيشود و ا  ميزير
  :ني حزيعل

 عکس يار است که دارد همه جا جلوه حزين
 تـس يکيـاد ــجيـ اـةنييـاز در آدرـپ هرـچه
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 ِريثتأشه بودند، او خود ي پياکانش سپاهي مغول بود و ندل هرچند که نسباً ازيرزا بيم
. ده بوديانه را برگزي صوفا کرده و روِشي دن ترِکي جوانِني خود گرفت که در عپدِراز 

انه يل صوفئ بود، در مساتصوفرزا قلندر که عارف و مي خود م پدر با عمپس از مرِگ
 يسه زندگانيدر بهار و ار  شعار کهتصوف  بزرگاِنده و در صحبِتي ورزيپسلچد
 يقيعشق حق هقت آگاه شده و بي حقکردند از رموِز يم

 دل نفوِذي ب کالِمِرين در سايبنابرا. سرشار گشته بود
دل از يب. داستي پي آدم عشق و احساس عظمِتةجذب
در . العاده گرفته بود  فوق ذهن رسا و فکِر،اضي فأمبد

ه و مکاشفه مطالع  به مدرسه را وداع گفت ويده سالگ
، يعرب ، ابنيال غزّچون ي ربانناي در آثار علما و صوفهدر خلوت خو کرده از مطالع

 ةدل در مطالعيب. افزودرا  خودش  علِمسهمر آن ي و نظاشيخ احمد سرهندي، يروم
چه .  التفات نموديلي نفس خود خة و در مشاهدي حق تعال ذات و صفاِتِيچگونگ
  :ديسرا يخوب م

ـ در دور متاز  ق آن  د از آغوش نفس کرد سـراغ      ياار را ب  ي ـ د کـه فر   ي   ديـ اد کن ي
 و عرفان را تصوفن يماض مةفتسباغ نااز  هايي ته گلدل دسي که باستن يا

 سخن  عارفانه با صد لطِفِي عاليها شهياند. هم آورده است ه فراوان ب و ندرِتييبايز با
اسلوب  ه را بي روحانِفي ظر او احساسات و مدرکاِتِمي سلد که طبِعيممزوج گرد

  :خوب اظهار دارد
 ان شديشه عريعرض آمد موج ش ي بهتا پر

 دـتان شـوسفسيد دهر يـن ز بس بالـرهيپ
*  

ـ ا د ز مـ يـ نينـه ب يا آهر کجـ    ميديـ چ ي مي دار گل يما هم از گلشن د       ديـ  کنداي
 نو ةفافتند و فلسي ييونان آشناي ةز با فلسفي اسالم ننايد که صوفنسينو  ميعلما
دل يب.  از صداقت استين قول خالي اي ول، را پرداختندا ودانتيستي نةديان و عقيافالطون

  : از اوست.دهد  نميييتاهمرا  يتنو افالطون
  

نبود، » شهود«بيدل منکر 
را هم در » شهود«ولي 

 .ساخت گم» وجود«
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ــد ــههرچن ــ   ب ــان افزون ــش از جه ــ  يدان ــ پدرا يــ ــيريــ ــ معلّــ   يم گردونــ
  يونالطــ ه افدت نــ بــيز يي مــ لــفط  شي حاجت خـو  يش کس بر  يپ  به هرگاه

 اسالم تصوِف در . است»وجود وحدِت« ي نو افالطونةن فلسفيل اساس ادر هرحا
شه استنباط و استدالل ي اسالم همةيث است و صوفي و حدقرآن بر ي مبنها دهين عقيا

  .رنديگ  ميتن منابع زور و قوي خودشان را از هميادعا
د و کر  ميي زندگانيعت اسالمي صاف دل بود و در حدود شريدل هم صوفيرزا بيم
دل اذکار و اوراد و مشاغل يم که بينيب  مي. بلند دارا بودةز مرتبي ني روحانقِتي طردر راِه
 يپاس انفاس عمل. داشت  ميي ذاتة کامل و عالقه و تجربِيي را آشناناي صوفيروحان

  :دل سروده استيب.  داند که بدانديانه و هرکستصوفاست م
  سـت  يردس دم   ير از اظهار خامش   يغ  سـت  يان نـامرد  ين الف ب  يقي با اهلِ 

  سـت  يدرد  بي ازيگر پاس نفس ندار   ش نظــرتيپــ ه بــتس هــاي هنــيتــا آ
 است و صوفيه ِي و شغل خصوص سلوک ذکر مهمِني اثبات که در منزل نخستِيو نف

  :ديسرا  مياشارت هدل بيب.  داردي فرقيتنوع هق سالسل مختلف بيدر طر
   خــود قــدم افــشردنيد بــر نفــيــبا  ند بـــري اثبــات تـــوان ةتــا بهـــر 

  رهن است غوطه نتوان خـوردن     يتا پ   قيـ ط تحقيبـاب در محـ    چو ح  ينعي
بهره   بيقتي حققِتي و حقي روحانةلسوف که از تجربين فيق محقّيدل از برايب

که در بحث ذات و  آنان. دينما  ميزيار نفع بخش تجويد و عمل بسي مفة نسخ،هستند
 انوار اِتيان کور باطن غرب که تجلّيمخصوصاً فلسف. نندع کي خود را ضاييصفات توانا

رند که گوهر عشق ي نگياص دل چرا غوِطيب ندارند در محي را نصيمحمدقت يحق
  :ازوست. دست آرند هب

ـ  يب ــ  ق مـن و مـا بگـذار      يـ  تحق يدل پ ــاتش يتفتـ ــتعينـ ــذاري اشـ   ا بگـ
  ذارهـا بگـ   ن هوس يس ا  مقد ذاِتي  ا   و صـفات   ء اسما ة عشو يتا چند خور  

  :که چنان
ــارف ــهع ــا  ب ــاليتماش ــن زار کم ــاليجــز در قفــس دل نگــشا   چم   د پــر و ب

  است محـال  يردن رفتن   وشتن بر ياز خو   ردارددم بــــواج قــــ ز امــــدنــــرچه
 تعينات ةم که درباريدان  مي.ذکر آورده است ه را بتعينات جا ني اين رباعياولدل در يب

شتر مجمل و تشنه ير شده و پيل و کتب تحريبته هزاران رساان ثاي ستّه و اع تنزّالِتيعني
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 ة هم رسالي فردوسيد بلخين نوشه توحي بهار حضرت حسالِتيدر ا. مانده است
عت و يدر اصل شر. ق مطالعه استي که الاند ه گذاشت»حضرات خمس«عنوان  هپرارزش ب

 يقت سري حقميتعل.  ندارديچ توافق و هماهنگي جداگانه است و هيها قت شعبهيطر
 بلکه موجب گردن ،خي که برمال گفتن در هر زمان مورد زجر و توبي الهست از اسراِرا

عت خلط دادن يقت را با شرينه است و طريم سل عقت سراسِريطر. باشد  مييزدن
منصور . ردي گوناگون آغاز گ اختالِفتصوف در بحث جا ني اظاهر غلط است و از هب

  :يرازيزبان حافظ ش هب. دير رسدا هاج انالحق گفت و بحلّ
  کـرد  يدا م ين بود که اسرار هو    يرمش ا ج  دار بلنـد   ت سـرِ  زو گـش  ار کـ  ي آن   :تگف

 !ي سبحان!يسبحان”:  گفته استيد بسطاميزيبا
لذا تجاوز . ديو ضربات خنجر د“ يما اعظم شان

هرحال خطرناک  هعت بي شردحقت در ي طراهِل
قت ي طر اهِل وي که صوفي بسطاميفروغ. است
  :ديگو  ميزي ن،نبود

ــ خــرداِنمــ ــديدار در پنــةرددا پ   دنـد يچ نديرخدا هي همه جا غ   يعني  دن
م ن امر مسلّير است و اي ناگز ذات و صفاِتذکِر ،شهود وجود و الغرض در مبحِث

 از ،آمد نظر هست، مراتب ذات که در اظهار بي ذات بدون صفت ممکن نکه ظهوِر
ر از ي ذاته غحد هاوصافه و ب هب حاله و ه شانه بيچون حق تعال. ستات عبادت اشئون
 موانع معلوم ي ظلّجوِد و،صورت معلوم اظهار گرفت هر بر و تعدد و تکثّييل و تغيتبد

 چون در مظاهر ،ه نامعلوم و ناقابل علم استي تنزة خلق که در مرتبذاِت. خلق باشد
ن صداقت يکند و هم  مي»نزول« صوفيهالح  در اصط،ديده و صور مختلفه ظهور نمايقم

ان ثابته و حضرت يه، اعتّالت ِسه، تنزّي معلومات اله.نديگو  ميه ستِّالِتمه را تنزّيعظ
پس از . ستين بار ني را در اياس و عقل عموميحواس و ق. خمس مرادفات است

 حق،  ذاِتفاِن است که بالفعل عريهيبد.  استي انسانة مرتب،هيه و مراتب کونيمراتب اله
  . الناس يف اذات اهللا محقاءکلّ يخ اکبر ابن عربي شةگفت هب. خارج از امکان است

  :) و پنجمي سةنکت(ر است که دل هم در نکات خود مقريرزا بيم

و » وجود«بيدل از مجادلة ذهنِي 
پناه » وجود«در دامِن » شهود«
گيرد و از اين داِم اوهام  مي
 .کند  رها ميخود را» مشهود«
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ت  هم عوام است، نه مطابِق فطرِت، موافِقير مراتب اکثرير و تقريتحر”
 منظور است و عوام ها ني معف الفاظکلّت ي ب مقام، که خواص راِيخواص، معن

 نقصان ِضيضح  به کالم تاةز معذور و رتبيان در فهم عبارت نيضاح بيوجود ا با
 جلوه ي ذاتق تا کماِلي تحق از حسِن…نرسد، طبع عوام را از جهل مطلق نرهاند

 يتفي از کي ظلم است، و اگر جمال معن، انجمن قصورف نگاهاِنيد، بر ضعيننما
 ن صورت عالِمي اان عالم صورت، ستم دري بر لفظ آشنا،د رنگ نگردانياصل

ن يقي ة خلوتکدموِزرد، در يد فهميه بال و قال منزّي حال از ابجد دبستان قةمدرس
  :د، قطعهيشيد اندي وهم و گمان، مبرا با محفِلاز حرف و صوِت

  قت راياص حقت غوـسيره گردابـدل هر قط
نديـب  ميد بارـره صـر مو گـن هـل دربـتأم  

 رت راـاز فطـ سياـد مقتضـتفاوت گر نباش
 “ديبن  ميکر چشم احول چاريچرا شکل دو پ

ان از ابتدا يان و فلسفي وحدت و کثرت در نزد صوفةا مسئلي ذات و صفات ةمسئل
اد ي زِيبستگ دلو  ي کنجکاو،ها ن عقدهي ا عارفان در حلّةطبق.  بوده استتوجهقابل 

  :گويند الخير مي سعيد ابي  شيخ ابي»وحيدالتّاسرار«نچه صاحب چنا. ق شدندنمودند و موفّ
 م ويجو  ميم و گاه نه، اکنون خود رايافتي  ميم گاهيجست  ميها حق را مدت”

  : اوستهم و هميابم، همه او شدي نمي
ـ    ن و چـرا آنچنـان     ين چنـ  يکچون ا   انيچـون و چــرا در شـدم ســال   هب
  ١“ترش گـشت درد     آسان يداربي  هب  دار شـد خفتـه مـرد   يواب بو از خ  چ

  :سد کهينو  مي جامعولي آخر کتاب خود مختصر ةحي در اليمحضرت جا
”ض يف«را   که آن»ي علميني عيتجلّ« يکي است، ي را دو تجلّيسبحانه تعال حق

ان ثابته و استعداد يصور اع ه است بر خودش بند و آن ظهور حقيز گوي ن»اقدس
ضيف« که »ي وجودي شهوديتجلّ«م آن، دو بر باطن يکي. شود  مي گفته»سمقد 

 که » کلّنفِس«م بر ظاهر بر صفت ند و دوي گو»کلّ عقل«را   است که آنتوجهم
  :از اوست. گردد  ميم ظهور موجوداتيت مستقعلّ

                                                   
 .۲۱۸، چاپ ايران، ص اسرارالتّوحيد  .1
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  ــر ــشکل و س ــخن م ــشنو س ــقيب   لحـق م اِنيـ اع هر فعل و صفت که شد ب      ه   مغل
ـ ه دگر جمله مضاف اسـ  وز وج   مـا  هجمله مضاف است و ب     جهت آن  کياز     “حـق  هت ب
دگاه يق داده و از دي را تطبها دهيست که او هردو عق انيص ايدل را تخصيرزا بيم
  : داشته استيح و درست رهنمايصح

  بت هـم نکنـد      به  تو چرا سجده   يناآش  سـت  ي صفت نادان  ذات دانستن و انکارِ   
 ياشته و استحکام اساس دياريروان بسين معتقدان و پيشي په در قرنِِين دو نظريا

شمرند و   مي»وجود وحدِت« را امام مسلک يعرب ن ابنيالد يخ اکبر محيش. گرفته است
يند وليگو ي م»شهود وحدِت«ل روش يخ را سريهندخ احمد سري شيد الف ثانمجد 

 حق است يکيجا نخواهد شد و اگر  کي ،د پنداشت که هردو مکاتب فکرين هم نبايا
يست که شاه ول انيهم.  باشدم الزماً باطلدو ِيهنگا در هميدهلو ثاهللا محد 
 يل آفندينام اسماع ه بة نمودند و در نامي سع»شهود وحدِت« و »وجود وحدِت«

  .اند هق داديد را تطبخ مجديخ اکبر و شيات مختلف شينظر
د که يجه رسينت  به»شهود« و »وجود« اکرام در بحث محمدخ ي شکوثر رودف مصنّ
 ناي از مقامات صوفي نکرده و مقامي را نف»وجود وحدِت« هم يثان جدد الفخود م

  .ديآ  مي» شهودوحدِت«شمرده است که تحت 
 محمدده است و در ي پوش»وجود وحدِت« ال اله اال اهللاست که در  انيحق ا

 يقي وجود حق آشکارا و پس از عرفان شهود باز منزِل»شهود وحدِت« )ص(اهللا رسول
  :ددگر  ميحق فنا يف اهللان منزل سلوک عارف ي اد و دري نمايرو

  کرد  مي شتن جدا يهر آن وجود که از خو     
 

  کـرد   مـي   خـدا  يدعـو  ست اگـر   ا ممسلّ
 )امام قلي خان(                            

 ار نموده وي بسينيب کياد و باري زي سنجةقي دق»شهود« و »وجود«ان يدل در بيرزا بيم
دست بوده  رهيمانند را راه داده است و او چون شاعر چ  بي صراحتيفهم مطلب به

  :د ساخته استير و شدثّؤن و مينش  اظهار را دلةيراياسلوب و پ
  ن منمي عالم همةچون هرچه هست در هم

 تـسيـد نيـدـم پـم از آنـ در دو عال،مانند
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ث ي ظاهر است از آن احاد،داشت ي کلّ خود وقوِف عصِرةعلوم متداول بهدل يب
 يوث مريحد. دهد غافل نشده باشد  ميتي را تقوتصوفف ن موقّي مقبول که ارسوِل

  : است)ص( رسولِياز حضرت جابر صحاب
  .ک من نوره اهللا عليه وسلّم يا جابر ان اهللا تعايل خلق قبل االشياء نور نبيقال صلّ

  :گريث معروف ديحد هو ب
  . من نور اهللاانوري و اناَول ما خلق اهللا نوري و اخللق اهللا کلّهم من 

  :ديسرا  ميهي نعتةديدل در قصيب
ــت آ ــينداش ــرو ةن ــر آب ــفاي ده   نگـار زز  ا برآمـد    يـت قل کف پا  يص هب   ص

   تـار د از تو بنـد   يت الوه اِز که س  ييتو   از تو دارد رنـگ يت که باغ ربوب   ييتو
 قِتيم را حقسلّ ه وي اهللا علي صلّيمحمد قِتيقت و سلوک حقي طر اهِليلذا تمام

امه علّ.  مطلقه محال است ذاِتييقت آشناين حقي عرفان امانند و بدوِن ي ميعظٰم
  :ديسرا  ميي در شعر اردويمحسن کاکورو

                  ُ                   
              ِ    ٰ          ِ       ّ      

 رخ را تصوي عبارت است که درد شي خصوصقت برزخ هم از عمِليو در طر
  :ين بلخيالد  موالنا جاللةگفت هب. ابندي دست يقت عظٰمينه تا آن حقيز  بهنهيکنند و ز مي

ـ  دا آم هم خ    مرشد را قبـول    کرد چون کس ذاتِ    ـ  هد ب   ش هـم رسـول    ذات
 شهود يِت، قولليس کمثله شيءمانند است   بيهمتا و  بي شانهيکه اهللا تعال يبا وجود

  .باشد  مي خداهر ذاِت، آدم مظخلق االنسان علي صورته
 . مرد آگاهيشئون و يونيکار بود و از اسرار ع  پختهِيدل صوفيرزا عبدالقادر بيم

 و عرفان که تصوف رموز ة دربار، و پرارزش مهميلي است خيي ي مثنو»ط اعظميمح«
 آدم را که  عظمِتين مثنويدل در ايب. وجود آمد هدل بي عمر بيست و چهار سالگيب در

 :کند  ميانيست صراحتاً ب مل يزيلقت ي ظهور حقةبن مرتيآخر
  يوشــدا فهــم الحمــد اهللا ا  يآگه شـو    گر محمدز لفظ   
ــئون ــش ــظ  ال اوات ذات اهللا افع ــه ــالم اهللا اق   وال اوور ک
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  .١ي رٰمن اَهللا وٰلِکتي رمذْ اِِتيرم ماو : مهي کريتدر افعال او از آ
  .٢يٰحو ييلَّا وح هو ِاي ِانْٰوه الِْطق عِننما ي و: مهي کريتو در اقوال او از آ

  .وان گرفتت ي ماستدالل
  :سدينو  مي عرفانيدل در مثنويب

   لـوالک  ي آن فهم معن   يعني   ادراکِيست آدم تجلّــ يــ چ
ــ   محکـــم اوي بنــا يتاحــد  ــاده علّـ ــف افتـ   ت دم اوالـ

ــام  ــر اول و انجـ    حد وحدتست تمـام  اوکه در   دال او فقـ
ــا   جــانمم خلقـتِ م آن خـت يمـ  ــي ــود لن ب ــ معِظف    آدمِين

  : از نکات آورده استيا دل در نکتهيب
اد است و ي صد محشر فرنگاِهي کم،اصول  بي مجازپرستاِنقت از دسِتي حقساِز”

  .“داديک عالم بيادراک، غبارآلود   بياِني از نگاه لفظ آشناي معنحسِن
ست و چهار سال محض ي بِيو صوفن نابغه يست که ا انيار شگفت اي بسيجا

 درون ير شده که در عالم سکر محرم رازهايقت سي و طرتصوف طور از خمستاِن چه
پرده شد و   بي الهوت او ز عالم ناسوت تا عالِمي مکاشفاتد و در مشاهداِتيخانه گرديم

  . نموديرو
  پرسـت   مي و و باده    يبهم ساق   ب الهوت هـست   ي غ ةخانمي  هب
  دت نهـان   وحـ  اِز سـ  ة پـرد  ِسپ   و نغمه و مطرب و دلـستان       ين

دل يب.  داردي ارزش اساس»وجود وحدِت« حدوث و قدوم و ازل و ابد در بحِث
  :ديگو

  ف و شـراب   يهم آغوش هم همچو ک      ابيـــ قـــدم کامحـــدوث از کمـــاِل
ــش   ــه در نـ ــرد رفتـ ــد زاِرئهخـ ــد    احـ ــون ازل در ابــ ــد در ازل چــ   ابــ

  تفصــــ يت بــــيــــفيات کرابــــخ  تجهــ ة بــيلــک قبيــلــه ان جمجهــ
  :دهد  ميقت را ابرازين بود که والهانه رموز حقيو ا

  گلبانـگ گـوش    همستان صال زد ب    هب  جــوش ه بــيتکــه آمــد خــم واحــد

                                                   
  .١٧، آيه )٨(انفال   .1
  .۳- ۴، آيه )۵۳(نجم   .2
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ــنم     ن مـن مـنم    ي همـ  يعنيچه گلبانگ    ــاب افک ــود نق ــر خ ــز آواز ب   ک
  ام تهان گـش  يـ ست اکنون ع  ينهان ک   ام هتان گــش هــ جااشــذوق تم هبــ

  :يث قدسيحدالفاظ   بهيعني
خزاً مکَن کُنتفياً فَاحباَنْب تلَقْ اُعفَخ فالْر لْتخِلاُع قفر.  

 شانه کون و مکان را يد که او تعالي گودل در حمد خداوند عزّوجلّي بين معنيبد
  :دا کرده استيحرف کن پ هب

ــار  ــه آث ــود از زمان ــه نب ــان ک ــر  يدر آن زم ــم و عِنوب ــ عل ــود ذاِتي ــاان ب    او تنه
ــِتيحق  نمودد ب خو هکرد و خود ب    ينظر شتنيخو هب ــق ــه اش ــي هم ــا ها ب ــود تنه   ذات خ

ــ ــرِض هب ــاالِتذوق ع ــ کم ــرارِي معن ــتم غ   اس ــز ک ــب خرامي ــِبي ــحراد جان    ص
ـ  جهـ  ياب؟ فـض  يم غ چه کت    ان و مــط مــيارا؟ بــسب صــحدام جانــکــ  يرنگـ  يان ب

وديگو ير مغان ميض پيد را ف خويين همه دانايدل اي ب.رضاَموات و الْاهللا نور الس  
  :ديسرا  ميچه شاعرانه
ــ ــ هب ــوي ــةک جل ــض پي ف ــاني   انيـ  ع ين جمله اسـرار مـست     يشد ا   ر مغ

   روح شـد   يقدح دل، سبو جسم و م       وح شـــدتـــفانـــه مخيش ميدر عـــ
  :دا شدين هويه عالم تکويحاال از عالم تنز

ــيمــه  ک نهــانيــش هــر ي خــويــةرايپ بــه ــشان  ة ب ــود ن ــا وج ــشان ب   ن
ــوختن  ــرم س ــم مح ــعله ه ــشد ش   چهره افـروختن    مي ست از چه   ه که  ن

ــنم  د ــا م ــار و اخف ــت اظه ــش گف ــشه و جــام و صــهبا مــنم مــي   ل   و ن
  ن صــورت مــا گرفــتيکـه آن نــازن   نــه بــاال گرفــت  ييکنــون کــار آ 

ـ  يه در ئن نش  اي در ــ  ديان رسـ  طوفـ  ها ب ــه دور تجک ــلّ ــس هي ب ــان   ديان رس
ت ه اس نتوانس» وجودوحدِت« ةرا از مسئل خودش اِليد هم فکر و خيدل در قصايب
 ةه و قوي نامةده چطور قوي قصِبيم که در تشبينيب مي دلي بةي نعتةديقصدر . دنک رها

ات و باز شعور و ذوق يد حي را که عبارت از طلوع خورشتعيناتر داده و شعور را تذکّ
 که  است چنانالً آوردهي است او تمثيزل مل  جماِلِيقي حقةنييو حسن و عشق که آ

ن نامند و هردو يرا تکوه و نصف آخر يان ثابته نصف اول را تنزيم در اعيدان مي
  :دگوي  ميبيدل.  مربوط استيقت عظٰميحق به

ـ  ،زّه؟ همـه  ت تن سچي   تـاب  جلوه رنگ داده از آن     آثار ةهم نيکا  )ص(ي نبـ  مـالِ اد ج ي
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  :دهد ميغاز  را آ)ص(برد و نعت آن سرور  ميکار هز بيجا گر ني او از
   گـنج صــواب يصـورت بحـر کــرم، معنـ     برگ حدوث و قـدم، نقـد وجـود و عـدم           

  و کتاب  و مکان صاحِب وحي    کون خواجة   انـس و جـان     ةان واسـط  يـ  علم و ع   رابِط
ــيپ ــا  ض هــزار انجمــنيکــر او در ظهــور ف ــاب  يةس ــزار آفت ــبح ه ــدم ص    او در ع

ـ  ق حـ ةدير دمانده تا روز حش   د اواجــيورت ار صــگــ وه جلــيدر نــشگــ   تـاب  بـه ن يب
ان شرح ي ب و حسن و لطافِتييبايچه ز ه را ب حمفياًکنت کرتاً مزبور ِثيد که حدينيبب

  :ديسرا  ميداده است و باز
ــزدد ــستير ن ــبح او از دم ه ــسي ص ــدم رفــع نکــرد ةلمعــ   نف    حجــابي مهــر ق

  نيست جز آن ذاِت پاک گوهِر فيض انتخاب         هــم هزنــد اجــزا بــ بحــر ازل تــا ابــد گــر
ـ  کـاله، شــاهِ  وحــدِتخـسروِ  ــ   دم بارگــاه ِق ــزّه ض ــدر تن ــديب ــدر تق ــابا، ص   س جن

ــ ــِعمش ــاِطس ب ــ وف ــح ببا، ص   ابود و حجـ   ور و خفـا، رمـز شـه        ظه اِزس  ا وفــاِره
امه اقبال هم  علّ، شاعر مشرق،ي معروف هندي فلسف،دلي بةچه عجب که از مطالع

  : شد را مقر»وجود وحدِت«  بلند داردةان مرتبي شهودکه در گروِه
ِ                    ِ        ۓ ،       ّ    ۓ            

         ِ    
  ِ                    ّ     ٓ    
  

      ٓ                     ٰ               ٰٰ  
 يتن بي است ايتر هفتصد و چهارده ببل که مشتمل يبند طو عيدل در ترجيرزا بيم  

  :دهد  ميرا تکرار
ـ   يکه جهان ن     ن من و ما همان اضـافت اوسـت        يا   دوسـت يست جز تجلّ

  : شهود سروده استةگر هم درباريدل اشعار ديب
ــشمِ   ــاد در چ ــوش افت ــِلخ ــهود اه ــصور و ز م    ش ــاغر قـ ــجود يز سـ ــا سـ   نـ

ــهود ــر زد از راز غ يش ــب س ــ عج ــشت آ  بي ــان گـ ــييجهـ ــر هنـ ــ غاِزدپـ   بيـ
ــهود   ــال و شـ ــالم مثـ ــروش دو عـ    نمـــودز جـــاِميـــ کـــرد لبريهمـــ  خـ

  ميغفلت چه فسون خواند که اسرار گـرفت       ود اسـت   آثـار شـه    ةخک نس يعالم همه   
  :، مثالًد داشتيدل را بايگر بي اشعار دين دعٰويدر برابر ا
ــ  ب و شهود  يست در غ  ي صرف ن  جز وحدتِ  ــاالّــ ــي الفــ ــه الياق دارد و بــ    همــ

ــنِ  ــا دام ــه ب ــسوس ک ــرفتاف ــدار گ ــد عيخورشــ  مي پن ــار گــرفتي   ميان بــود شــب ت
ــةآوار ــام ن اوهـــ ــيم يودمـــ   ميترفار گـــ تـــفل ره گأمـــ ز تينـــعي  ن رايقـــ
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  : ازوستين رباعيو ا
ــابرده ز ک ــِتفين ــ تحقي ــري   ش مبـر  ي پ يب و شهود احول   ياز غ   ق اث

ـ  اندر دل دارد هم   ينـ يب  حـق  ئة ز نـش   اجـ   ينارف ا ع   نظـر  هکه دارد ب
  :چنانچه

ــ    د پـر و بـال    يجز در قفـس دل نگـشا         چمــن زار کمــاليتماشـا  هعـارف ب
ــرچه ــنـ ــد ز امـ ــواج، قـ   است محـال يردش برون رفتن    ياز خو   ردارددم بـ

رد و يگ مي پناه »وجود«  در دامِن»شهود« و »وجود« ِي ذهنةدل از مجادلي ب،آخر کار
  :کند  مي خود را رها»مشهود« اوهام ن داِمياز ا

ـ    يم با بحر  ياگر موج  ـ م  يم و گر آب   ا گـوهر  ي
  

  بندد که ما را از تو وا دارد       ي نمي  نقش ييدو
  

  !دليـ  ب ،رنگ جهان ي ن حذر کن از تماشاگاهِ   
 

 ن گلشن هوا داردي و اي داري نازکتو طبِع

 را هم در »شهود« ي ول، نبود»شهود«دل منکر يد که بيآ مي بريا جهين بحث نتياز ا
 يوله تعالن باب ظاهر است از قي ا را که دري و عجز فهم انسانخت گم سا»وجود«
»و اُآم ِتويتمم ِلا قَلَّ ِاِملِْع الْنکند  مياقرار ١»الًي:  

   شهادت ين دشت شد انگشتِ    ا هر قطره در  
  

  هــا نروي تــو دادنــد نــشا خــودتــا از گــِل
  

  صد مرحله دور اسـت     هبيدل ره حمد از تو ب     
  

ــه آوار  ــاموش ک ــمو ةخ ــا  ه ــد بي ــا نان   ه
  

الشهود را   وجود معةديقت عقيارفان حققت و عي سالکان طرةد دانست که هميبا
ن ين حسيد شاه قمرالديقت سير طريل ميدب  بيکه عارف چنان. دارند  ميدوست
 که صد »جواهراالنوار« ةسره، در رسال حضرت قدس ياعل  به الملقبي داناپورييابوالعال

  :سدينو  ميوضوح  به،و هفتاد و پنج سال قبل مرقوم شده است
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  ٢٩٤  قند پارسي

  

اهللا محةالحق مسافر ر بيد شعيد موالنا سلجناب استادالب ه بي سالگ چهاردهسِن هب”
شان   بودم و مذهب کتب نحو و صرف و فقه مستعددرِس هه حاضر گشته بيعل

  تا هشت سال…ظاهر شهود فقط ه بود و ب»وجود وحدِت«طور  هباطن ب بهکه 
بعد که  من …داشتم يد مين تقلاهم هسبب کثرت صحبت استاد خود معتقده ب به
 دن کالِمي شن فهم قابِل گوِشيتن درآمدم پس از مديقي بزرگان عرفان و ةحلق هب
شد، آخراالمر   نمي»وجود وحدِت«ن بر يقين همه از دل ي با ا.شان گشتيا

نمود   ميدم و چنان مشاهدهين استقامت ورزي ا بريدم، چندي گردي دعٰوصاحِب
 ين فتوريقيد، هرگز در يکش ين امر سر مي ا هم ازيجانده هکه اگر نوبت ب

ت دراز  مد،ان راست بر دل غالب آمديافتاد و بعد از چند سال معتقده شهود نمي
د بعد از يگرد ي ماسبق در ذهن کفر معلوم م شد و آن مضموِنين نوع سپري ابر
ن مهلکات ينو) هسر س قدييخواجه ابوالبرکات ابوالعال(خ خود يل شيطف هن بيا

گرفت و قلب   قرار…الشهود ان معيمتابعت وجود ه خود بيعنيافتم ينجات 
  .١“افتينان ياطم

د الهور از ي چاپ جد بيدلكلياتشگفتار ي هم در پيد عارف نوشاهيل سيفاضل جل
  :ديآ ي م صادقيليدل خي بة نقل کرده است که درباري خوشگو عبارتةسفين
شتر از افکار يا ب ام،ه بوده استتصوف مة ائمةر هميتحت تأث) دليب (يو”

 و جالل ي خوانده و بزرگ»کون جامع«دل انسان را ي ب… الهام گرفتيالعرب ابن
  .“ان کرده استي را بي وو جماِل
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