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 ۳1/۰۷/2۰2۰                                                                              حسینی رفعت
 

 : تابیقصه ازب
 !ی!وحدت الوجود لسوفیف           

                  
مگربران رنگ عرفان   باشد  یاستوارم  یاضیدانش ر  قانون و اریدارد که برمع  ارسادهیبس  یرباع  کی  دلیعبدالقادرب

  ی < وآنهم با مفاصل واستخوان هالسوفیبدان سبب>ف دلیآدمها، ب یبرخ یرعقالنیاند وبنابر احکام! غ دهیمال یاسالم
 .باشد یم میوجس رومندین

  :دلیب یرباع
 ردوباریعددش گ یخواه زکهیهرچ

 وسه چندش بشمار ادهیسازز کی
 ماند یبه شش هرآنچه باق میازتقس بعد
 ضرب کن هللا برار   22در

 .ستین ی( زدن عقالنیرا تاپهء )عرفان یشعر ایو یی هرنکته
ب  یشعر  یبرمبنا م  تابیازعبدالحق  آور  ی،  بادل   ، }مثبتهء{حساب )ر  یتوان  دانش  ثقهء  برهاِن  ( سخن  یاضیوبا 

 :زدوگفت
  دل یبرهان است. عبدالقادرب  یوحدت الوجود  نشیاثبات ب  یهللا،برا  یخودش ،بجا  تابی! است.بلسوفیف  دلیمثل ب   تابیب
 .دیگو  ی( متاب ی!{ است که ازخود)ازبیلسوفی}ف تابی !{ بودکه ازهللا گفت وب یلسوفی}ف
. 
برمردم   یوهءزمامداری منطِق ش  ز،ی!{ »ملک الشعرا« را نیو}شرع  یباشد .لقب رسم  یمشهورم  یبه صوف  تابیب

 .ش ، چون پلستر شرش نموده بودروزمبادا وضرورت، برتختهء پشت نام یدرخاکستان افغانستان،برا
 .باشد یم اتیاضیبرعلم ر یمتک  یعقالن لیمگربا دل تابی شعرب

 !برآر  تابی: بدیگو یم دل،ی)هللا برآِر(ب یتفاوت که بجا نیاست باا دلیب یهمسان رباع  یرباع نیا
. 

 !باشد یم یهمان وحدت وجود یوحدت وجود نشیکند. ب یفرق م یچ مگر
  .ازخدا خودش درواقع خداست وزاده
ب  یابوالمعان  یبجا  یرباع  نیباا ب  دلی!!!  ف   تابیبزرگ!!  اسالم  لسوفی}  الوجود  یورجاوند  میوحدت  . باشدی!!{ 

 .برمنکرش لعنت
 :کشف نموده است نیچن تابیب

 عددش کن تکرار  یخواه زکهیهرچ
 پنج چندش بشمار ادهیسازز کی

 آن یبنما قسمت وپس باق برده
 برآر  تابیضرب به هشتادوسه ب کن
  ده یچیپ  یرباع  نیدانم که ا  یم  یادآوریستهء ی« گفتم،شا  یوحدت وجود  چهیازدر  دلیهمانگونه که در نبشتهء»ب  نجایودر
 :دهمیرا باردگرتذکرم یاض یآدم آگاه درر  کی حی.تشرستیبافهم ن گانهی وب

...  
  یشناس دلیب ای یستائ دلیب

 دلیب  یابوالمعان یرباع کی ۀدر بار تبصره
 هر چیز كه خواهي عددش گیر دو بار 
  یك بر سر آن بنه و سه چند شمار 

  به شش كن آنچه باقي ماند تقسیم
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 بیست و دو ضرب كن و هللا برار در
 ۀ هم  میضرب و جمع و تقس  یۀساخته و با عمل  ایاش  یابجد  متیسراپا دل خود را مشغول شمارش ق  دلیب  یرباع   نیدر   
شود چون    یم  66» هللا« به حساب ابجد    ۀمبارک  ۀگرداند. کلم  یاست بر م  66که عدد    یواحد  متیها را به ق  متیق
در نگاه جوانان    دلیب  ۀ صفحشود. در    یم  66  عناست که مجمو  5حرف ه ؛    متیو ق  6۰الم    2  متیو ق  1الف    متیق

را ثابت کرده   کتایخداوند    تی نه تنها وحدان  لهیوس  نیصاحب بد  دلیبرالس ادعا دارد که ب  دهللایخواندم که جناب حم
  ی . برا ستیاز چ  یناش  شانیا  یدانم شگفت زدگ  یاست. نم  دهیگاه وحدت الوجود را باثبات رسان   دید  تی بلکه حقان

 ی ابیارز ش یشاپیدرج صفحه نموده است،در پ زیآنچه را که دوست پر کار و هنرمند ما امپراطور عز مطلب حیتوض
 ش ی را به عرض مختصر خو  یجوانان گرام  ۀالخصوص توج  یدوستان ، عل  ۀتوج  گری بار د  کیدهم و    یخود قرار م

  دل یب in محمود امپراطور د احم Von نقل قول: "رباعي شگفت انگیز حضرت ابوالمعاني بیدل نکی. امینما یجلب م
اینجا یك رباعي شگفت انگیز   Bedel dar negahe jawanan · Dokument bearbeiten در نگاه جوانان

ابوالمعاني بیدل را كه از فیلسوفان وحدت الوجودي است، براي اثبات فلسفة وحدت و الوجود و وحدانیت خداوند جل 
و مظاهر و پدیده هاي كه در كون و مكان است و از نور و نفس   داتشانهُ میباشد، مي آوریم كه از تماماً موجو

رحماني و روح مطلق او تعالي منشعب شده است و از اسماي شان اسم )هللا( استخراج میگردد. هر چیز كه خواهي 
هللا    عددش گیر دو بار یك بر سر آن بنه و سه چند شمار تقسیم به شش كن آنچه باقي ماند در بیست و دو ضرب كن و

ـ جمله عدد آن كه   5الف ـ دو الم و هـ است به حساب ابجد الف یك ـ الم سي ـ و هـ   1هللا كه عبارت از ـ   ۀبرار كلم
( اكنون بر روي این فورمول محاسه مي نماییم. مثالً :كتاب را كه كلمة چهار 66( میباشد میشود )1+۳۰+۳۰+5)

ضرب كنیم    ۳میشود و به    9ـ یك بر آن عالوه مي كنیم    8میشود    كنیم  2حرفي است، انتخاب مي كنیم. و آنرا ضرب  
بیست و هفت میشود و به شش تقسیم نماییم سه با قي میماند. و سه را به بیست و دو ضرب كنیم عدد شصت و شش  

  2و )ب(    1، )الف(  4۰۰، )ت(  2۰)هللا( است حاصل میشود . ویا كلمة كتاب به حساب ابجد كه )ك(    ۀكه جمع كلم
( بدست مي 2541( و سه چند نمائیم )84۷( میشود و یك عالوه كنیم )84۳( میشود آنرا دو چند بگیریم )42۳)  ملهج

( كه جمع حروف )هللا(  66آید. و به شش تقسیم نمائیم، عدد سه باقي مانده كه سه را به بیست ودو ضرب كنیم عدد )
( عاله كنیم  1( میشود و )1۰به دو ضرب كنیم )  نرااست حاصل میشود. و یا كلمة انسان را كه پنج حرفي است، آ

( كه جمع حروف  66( ضرب شود، جمله )22( باقي مي ماند كه به )۳( ، )6( تقسیم )۳۳( ضرب كنیم )۳( به )11)
( و یك عالوه كرده ۳24( است كه دو چند آن )162)هللا( است حاصل میشود. و همچنان كلمة انسان به حساب ابجد )

( حاصل میشود. و یا 66( نمائیم عدد )22(، سه باقي میماند كه ضرب )6( تقسیم )9۷5كنیم )  ضرب( به سه ۳25)
تیلفون كه اسم شش حرفي است آنرا به دو ضرب كنیم دوازده ویك عالوه كنیم ، سیزده، و به سه ضرب كنیم سي و  

( مي شود. و همچنان به  66آن )  نه كه به شش تقسیم شود، سه باقي میماند و سه را به بیست دو ضرب نمائیم حال
حساب ابجد محاسبه نمائیم عین معامله میشود. و یا افغانستان كه كلمة نُه حرفي است به دو ضرب نمائیم هیجده، و  
یك عالوه كنیم نوزده، و به سه ضرب نمائیم پنجاه و هفت كه به شش تقسیم شود، سه باقي مي ماند كه به بیست دو  

( حاصل میشود. همچنان هر اسم موجودات خلقت را چه موجود طبیعي باشد و چه فني  66ضرب گردد، همان عدد )
و صنعتي و یا سماوي انتخاب نمائیم با عملیة فورمول فوق رباعي ابوالمعاني بیدل عدد شصت و شش كه كلمة )هللا( 

  دهللا یحم  ۀنوشت  یواز افکار    ۀو گوش  دلیب  یوگرافیاست حاصل مي شود و وحدت الوجود ثابت میشود از کتاب ب 
: با دیدقت کن ی باشد. لطفن اندک فیضع اتیض  ایشود که در ر یبهت زده م یباال فقط کس یحساب یۀ برالس." در عمل
چون عدد   شودویم  6بر    میتقس  ۀاز صفر با اعداد دو و سه ،حاصل ضرب آماد  ریبغ  یعدد تام فرض  کیضرب کردن  

  ی که خواه  زی! هر چ66  شهیهم هم  22و    ۳است. و حا صل ضرب    ۳عدد    شهیهم  ماندهیشود باق  یافزوده م  زین  1
به   میسیبنو    یاضیجمالت باال را به زبان ر  میبر سر آن بنه وسه چند شمار اگر خواسته باش  کیدو بار    ریعددش گ

است ! درست؟ انچه    م یبه صورت کامل قابل تقس 6aبه شش کن!    میتقس ۳.2a+1) = 6a+۳:  میرس  یم  جهینت  نیا
  ی ابوالمعان اتی  را که در کل یاتی: تک تک اب یمنطق ۀج یبرآر! نت 66ضرب کن و   22ست. در   ۳..... عدد  اندم یباق
اندشمندان و شاعران    نیاز پر کار تر   یک ی   دلیب  ی. حضرت ابوالمعانمیبنام  یعرفان  کسرهی   دیاند، نبا  دهیگنجان  دلیب

 ات یهزل  ،ی، لغز و معما گوئ  یادب  عیصنا  لیشود از قب  یم  افت یاز هر دست سروده    وانش یاست . در د  ت یجهان بشر
 «.نکرده است یهمه دان یادعا یگاه چیه دلی، طنزووو ... خود حضرت ب

 ....میبنام یعرفان کسرهی دیاند، نبا دهیگنجان دلیب اتی  را که در کل یاتی: تک تک اب یمنطق ۀجینت
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