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S 
كشيده باشد، ممكن است    اضت یكامل داشته باشد، و چهل سال در خدمت او ر  ری اند كه اگر كسى پمتفق   همه

ايد، غير آن چيزى است ايد، البته آن چه يافته كه بر وى كشف شده باشد؛ شما كه پير نداريد و رياضت نكشيده
 . نقل مكنيد كه مبادا كار مشكل شود. گويند ی كه صوفيان م

 و وحدت وجود  یجلسم   یمالمحمدتق

 م یاهلل الرحمن الرح بسم

اند و هم در بوده  یعرفان یاز بزرگان اهل عرفان است که هم خود صاحب مقامات عال یمجلس یمالمحمدتق 
 [ 1اند. ]کتب اهل عرفان و تصوف را درس گرفته  یبهائ خینزد ش

از   شانی و امثال ا یو مولو نیالد ییدر مدح مح یو  حاتیاز مدافعان وحدت وجود است که عالوه بر تصر  یو
 یدو نمونه از کلمات و نجا ی. در اد یآی مطلب به دست م نیا ز یدر باره خود وحدت وجود ن یو حیکلمات صر

 : میکنیرا نقل م

 :  د یفرمایم حیاصول فصول التوض در فصل دوم از باب بيست و سوم  یو

اين كه جماعتى كثير غوالن راهند ]و از خدا و رسول خبرى ندارند[ حرفى نيست، و بر همه كس الزم است   »در
كه از ايشان و از اقوال و افعال ايشان دور بوده باشند؛ و هميشه غوالن راه از طرفين بوده و هستند، و بر مريد 

نوار شرع آراسته باشد و باطنش از ا هحق سبحانه و تعالى الزم است كه پيروى شخصى كند كه ظاهرش ب 
اى از مكايد نفس  [؛ لمحه كدورات نفسانى پيراسته باشد، و طريقه اهل بيت را شعار و دثار خود سازد ]ساخته 

ايمن نباشد؛ و اليوم اين معنى به غايت كمياب است كه أوليايى تحت قبائى ال يعرفهم غيرى؛ بلكه مشروع  
اند و شيعه و سّنى به يكديگر  وفّيه؛ چون جمعى از متصّوفه سّنى بوده ص بنيست عوام را مطالعه اكثر كت

اند، بلكه بر همه ايشان الزم است كه طلب علوم دينّيه از علماى  اند و شيعيان نيز اظهار تقّيه كرده مخلوط شده 
 کامل.    ریپ  تفى اهّلل بكنند و بعد از تحصيل علوم متوجه تصفيه نفس به رياضات و مجاهدات شوند و در خدم

محمل سخنان وحدت وجود و غير آن را به زبان جارى سازند، زيرا كه اين سخنان به حسب ظاهر كفر است   و
تواند يافت، تا آن كه فضالى علما كه قائل به آن  هاى او بسيار دقيق است و همه كس نمى و زندقه، و محل 

نيست كه فهميده باشند؛   معلوم غير ايشان اند، مثل موالنا جالل و موالنا شمس الدين محمد خفرى، و شده 
شمار دست ندهد،  زيرا كه درك اين معانى، فوق عقل است و تا نور كشف بعد از رياضات بسيار و مجاهدات بى 

 توان برد.  بويى از آن نمى 
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شيخ بهاء الدين محمد رحمه اهّلل مجملى از اين معانى بيان كرده است در شرح چهل حديث. و روزى اين  و
ر از شيخ مرحوم پرسيدم كه حديث كميل كه مستند صوفّيه است در وحدت وجود، صحيح است؟ فرمودند  حقي

او نموده و او از شيخ   يحكه از آن گذشته است كه شك در آن توان كرد. و از آن جمله شيخ عبد الرّزاق تصح
و حاالت ايشان از آن گذشته  اند نور الّدين عبد الّصمد نطنزى نقل كرده است و ايشان از معظم علماى شيعه 

 توان رسيد،  كه شرح توان كرد.گفتم كه، شرح فرماييد، گفتند كه، تا كسى رياضات بسيار نكشد، به آن نمى 

نقل كرد كه روزى يكى از فضالى اين شهر كه موالنا خواجه جان نام او بود، نزد من آمد كه من ديشب فكر   و
. من در جواب گفتم كه، آخوند! پير شما كيست؟ گفت: پير يعنى  بسيار كردم تا معنى وحدت وجود را يافتم

ايد غير معنى كه شما يافته   اينايد؟ گفت: هيچ؛ گفتم: پس  چه؟ گفتم: چند سال است كه شما رياضت كشيده 
اند كه اگر كسى پير كامل داشته باشد، و چهل سال در  گويند؛ زيرا كه همه متفق معنايى است كه صوفّيه مى 

رياضت كشيده باشد، ممكن است كه بر وى كشف شده باشد؛ شما كه پير نداريد و رياضت   خدمت او
گويند. نقل مكنيد كه مبادا كار مشكل  است كه صوفيان مى  ىايد، غير آن چيزايد، البته آن چه يافته نكشيده 

 شود ]گردد[.  

بعضى از سخنان شيخ عطار يا   اين بود كه مبادا ما را بايد حكم به كفر و نجاست شما كردن؛و اگر  مطلبش
موالنا را شخصى مطالعه نمايد كه در زهد و موعظه است، البته نسبت به عوام قصور ندارد، اگر چه اجتناب  

 اوالست كه مبادا بلغزد.  

تر نقل كنند، از براى ايشان بهتر است؛ و اگر در اين ميان  تر مطالعه نمايند و بيش علما، هر چند بيش  اما
ادتى رفته باشد، اميد كه نگيرند و حمل بر تعّصب و عناد نفرمايند، بلكه محض رضاى الهى دانند، گفتگوها زي

ايم؛ اميدواريم كه حق چرا دور مانده كهفيما تعلم هر چند كه خود معترفم به تقصير، و همه غم اين است 
 [ ۲و آله الطاهرين.« ]سبحانه و تعالى همه را هدايت نمايد و به أحسن طرق فايز گرداند، بجاه محمد 

داللت  یمرحوم مالمحمد تق  دیفهم آن از د یدگیچیوحدت وجود و پ تیعبارات به وضوح بر حقان نیا
 .  د ینمایم

 تیاست در اشاره به حقان  هیالفق   حضرهی که شرح من ال    ز ین  یدر کتاب لوامع صاحبقران  یمجلس  یمالتق   مرحوم 
 : د یفرما ی م  گرانیو د هیاز صوف یعوحدت وجود توسط جم  دنیمطالب عرفاء و بد فهم

  ار یدر صورت و گفتگوها با مالحده، بس هند یو شب ند یعلمند ]علم عرفان[ مختف ن یچون جمعى که علماى ا » 
 به عبارات مالحده و مثل عبارت مالحده.   بستی قر هیشوند به نادانى چون عبارات صوفاست که ملحد مى 

و جمعى اتحاد و جمعى به وحدت وجود    فهمند یقدسى که الحال گفته شد جمعى حلول م  ثیعبارت حد   مثل
  هی خواند اگر عبارات حاش هی است که مبتدى که شمس هى یفهمند و همه کفر است، و بد به نحوى که خود مى 

سبب    نیو با  اسیاست و على هذا الق   دهیکه اصال مال را بخاطر نرس  د یچند خواهد فهم  زىیدوانى را فکر کند چ
 متروک شده است.  ه یعلم بالکل نیا
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بر آورند بخاطر   نىیاربع ریاز هزار کس آرزو کردند که به گفته فق  ادهیمدت ز نیدر ا د یآن چه بخاطر دارم شا و
  رون یکتاب ب  نیچون واجبست اظهار حق گاهگاهى از وضع ا  ز،ینفر ن  کیده باشند بلکه  ندارم که ده نفر تمام کر

که حق سبحانه و تعالى همه را بفضل خود    د یروم که آن چه بر من باشد گفته باشم و مرا مؤاخذه نباشد اممى 
   «ن یبه راههاى قرب به خود بجاه محمد و آله الطاهر  د یفرما تیهدا

  

 

 

 

 

 

 


