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  مقدمه. 1
امام رباني و مجدد الف ثاني در مشرب عرفاني خود معتقد بـه              ملقب به    شيخ احمد سرهندي     

ـ  أاو ت  .ثر از آراي عالءالدوله سمناني است     أوحدت شهود و مت    سـزايي در فرهنـگ و تمـدن        ه  ثير ب
 چـون ابـوالكالم آزاد و سـر         ثير مستقيم آراي او بر كـساني      أاي كه برخي، از ت     هندي دارد به گونه   

هـاي   اين عارف مسلمان هندي كـه در سـال        ) 49: ، ص 7:، ج 4(اند   سخن گفته  1سيد احمد خان  
ثر از  أداد متـ    به خود نسبت مي    آغازينِ هزاره دومِ پس از هجرت، لقب احياگر هزاره دوم را تلويحاً           

بود كـه شـاگرد نامـدارش       ) سمناني(هاي عرفاني پيش از خود، به ويژه آراي عارف ايراني            جنبش
  .  جا برده بود امير سيد علي همداني با هجرت خود به هند بدان

هاي مياني قـرن هـشتم هجـري، آغـازي بـر ظهـور                در سال  2هجرت امير سيد علي همداني    
بـه ويـژه     - سـمناني گرديـد    هـاي   انديـشه  عرفـاني در هنـد بـا محوريـت           هـاي   جنبشترين   مهم

 فكري او بـه نظريـه وحـدت         هاي  دت وجود ابن عربي و گرايش      سمناني با نظريه وح    هاي  مخالفت
سيدصـدرالدين ابـوالفتح     ، سـمناني  ي از آرا  متـأثر  عرفـاي هنـديِ      تـرين   معـروف يكي از    -شهود

 كـه   اسـت ) هجري721-825(محمدبن يوسف حسيني معروف به خواجه بنده نواز و گيسو دراز            
 و صـد  صـاحب يـك   كـه    وي   .دوشـ   در قرن هشتم و نهم هجري محسوب مي       برجسته   يشخصيت
كـن را   چنـين د   و هم پنج جلد رساله و تأليف است از جمله صوفياني بود كه شمال هند               و  بيست

 شـريعت و    گيسو دراز .  و در ترويج و تشريح فرقه چشتيه بسيار كوشيد         هداد تحت تأثير خود قرار   
  ،7( آورد ميه عمل   آثار خود ب   و تالشي گسترده در پيوند آن دو در        3ديد  طريقت را مكمل هم مي    

آنـان   موالنا بـود و    نيشابوري و  مخالفان سرسخت ابن عربي، فريدالدين عطار     از   او) 31: ، ص 1  :ج
 از آراي عالءالدوله سمناني بود و از نظـرات او           متأثر وي كه    .خواند  كار و دشمن اسالم مي     را فريب 
سبحان من اظهر   «: يكي نظريه    ورزيد  كرد در دو نظريه به شدت با ابن عربي مخالفت مي            دفاع مي 

 كه سمناني بـا ابـن        موضع اختالفي   دو انتقريباً هم ( .مسأله واليت ديگري  و  » عينها االشياء و هو  
 .)عربي داشت

 نفي وحدت وجود و اعتقاد به وحدت شهود، حداقل دويست سال قبـل از           مسألهبدين ترتيب      
: ، صـص  1: ، ج 7( همطرح شـد  از  توسط كساني چون گيسو در    تولد شيخ احمد سرهندي در هند       

 سـمناني در    هاي  انديشهاين طرح و دفاع تنها به دليل انتشار           البته.  و طرفداراني داشت   )31 -45
هاي وحدت     كه حاوي انديشه   »اوپانيشادها«هاي خاص هندوان به ويژه در         هند نبود بلكه انديشه   

ـ  - متشرعان و بنيادگرايـان مـسلمان      معموالً ،وجودي كاملي بود   ه ويـژه كـساني كـه شـريعت و         ب
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 را به مخالفت سرسخت با انديشه وحدت وجود و گرايش به مفهوم             ـآميختند  طريقت را با هم مي    

چـه درتـاريخ تـصوف هنـد غلبـه دارد           آن   بنـابراين . انگيخت  مقابل آن يعني وحدت شهود برمي     
دو  در زيرا كساني به تبيـين وحـدت شـهود گراييدنـد كـه               ،وحدت شهود است نه وحدت وجود     

هاي سكرآميز عرفاي وحـدت وجـودي بـه مبـارزه             بايست با انديشه    يك سو مي   ازمتفاوت،  جبهه  
 و ـسازگاري نداشت   ، كه در هم آميختن شريعت و طريقت بودها آن زيرا با هدف كلي ـبرخيزند
ن هاي هندواني كـه از ديـدگاه آنـا          د كه موافقتي با انديشه    نگزينبر موضعي  بايست   ميسو   از ديگر 

تحليل وحدت شـهود عرفـاي هنـد      بايست در    مي بنابر اين  . نداشته باشد  ،نددش  كافر محسوب مي  
 خـود اش، به جغرافياي آن سرزمين و مذهب هندو نيز اشاره كـرد كـه                 طرفداران صوفي  عالوه بر 

  .عاملي مهم در نفي وحدت وجود بود
شد، چنـدان     ب مي  طريقت نقشبندي محسو   ياز سوي ديگر شيخ احمد سرهندي كه از اوليا        

داد،   مـي  بسيارآميز اهميت     د وج  چون سماع و احوالِ    يليبا راه و روش طريقت چشتي كه به مسا        
هـايي بـود كـه از         ل و پيرايـه   يپي تصفيه و تنقيح تصوف اسالمي از تمامي مسا          او در  .موافق نبود 

طريقت شيخ مين دليل،   ه  به .شدند  و يا ضدشرع محسوب مي    ه  ديدگاه وي يا مباني شرعي نداشت     
عـاملي  بود  يك تكليف ديني    حال كه   عين   و چون اين ابتنا در    بود  شريعت    مبتني بر   كامالً احمد

پافشاري و تعـصب خاصـي    شيخ بر آن   ،شد محسوب مي  ها  ها و انحراف   براي مبارزه با كجروي   نيز  
  . ورزيد مي

و رشـد    )هنـدويزم (آن  و فرهنگـي    اي چون وحدت وجود، كه هـم زمينـه جغرافيـايي              نظريه
 زد، از  و هم سايه گسترده افكار ابن عربـي آن را دامـن مـي     ساخت ميسر مي وسيعش را   مقبوليت  

طريقـت  هاي مبارزه شيخ بـراي اسـتحكام مبـاني شـريعت و نيـز تـصفيه                   ترين جبهه  جمله مهم 
صول به حق را تنها     وگيري نهضت بهكتي يا مذهب عاشقانه هندي كه راه            البته اوج .  بود )تصوف(

پرداخت كـه درتـصوف    بسياري از موارد به ذكر نقطه نظراتي مي   دانست و در    ت و محبت مي   عباد
توانست مـرز ميـان تـصوف اسـالمي و عرفـان               مي ـ يا حداقل مشترك بود    ـ اسالمي ريشه داشت  

 كه از سـوي هنـدوانِ  - ي هندمانان لسمهندي را از ميان برداشته و در وحدت انديشه و اجتماع  
در اين ميان ايده و اعتقاد ابن عربي         خلل اندازد  -ندديد  اره خود را در خطر مي     اكثريت، هم داراي  

و گرايش وسيع مردم     4»كبير« و   »نانك« نهضت   به بار نشستن    مان با   ز همكه   -ان  ديبه وحدت ا  
هاي افرادي چون     نديشهبه مقبوليت وسيع ا   توانست   مي،  گرفت  در اين سرزمين اوج مي     - ها  آنبه  

شـيخ  . اتحـاد آنـان بينجامـد      منجر شده و به بروز انحرافـاتي در        انانميان مسلم  درنانك و كبير    
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جنگيـد، از يـك سـو         مان درچند جبهه مـي    ز هماي قرارگرفته بود كه بايد        احمد در ميدان مبارزه   

و تـساهل و  » ديـن الهـي  «در بنيانگذاري  )از پادشاهان بزرگ سالطين مسلمان هند     ( تالش اكبر 
چـون   هـم ـ  هنـدي   هـاي عرفـانيِ   گيري نهـضت  از سوي ديگر اوج ودوان سامحش نسبت به هنت

را تجلـي يـك خـدا       » رحمـان «و  » رام« افرادي چـون كبيـر كـه           عامه عالوه پذيرشِ ه  ب -بهكتي
نيـز رواج    كـرد و    ارس و مـدرس را نيـز زيـارت مـي          بنـ مان با سـفر بـه مكـه،         ز هم و   نددانست  مي

تقابل بـا ايـن       ميدان مبارزه شيخ را در     ،كرد  عقيب مي هاي ابن عربي كه وحدت اديان را ت         انديشه
   .داد ها تشكيل مي جبهه

  
  زندگي و آثار شيخ احمد. 2

مشهور )  ميالدي 1564 - 1625/ هجري 971 -1034(شيخ بدرالدين احمد فاروقي سرهندي    
يكي از مشهورترين متكلمان و عارفـان شـبه قـاره هنـد در              » امام رباني « و» مجدد الف ثاني  «به  
  .در سلسله نقشبنديه است» احمديه«يا » مجدديه«رن يازدهم هجري و مؤسس طريقهق

در شهر سرهند يـا     ) . م 1564 مي 26(  هجري 971وي در چهاردهمين روز از ماه شوال سال         
اي متولد شد كه نسبتش با بيست و دو واسطه بـه              سهرند يكي از توابع پنجاب شرقي در خانواده       

 پـدرش شـيخ   -بـود  مشهور) 100، مكتوب 5( 5همين دليل به فاروق و به -.رسيد  خليفه دوم مي  
ـ      تعبداالحد از مشايخ طريقه صابرين چش       پـا كـرده و متعلمـان را         هيه در سرهند جلسات درس ب

تـرين    وحـدت وجـودي داشـت و محبـوب         هاي  گرايشعبداالحد  شيخ  . آموخت كالم و عرفان مي   
 ابـن عربـي     فـصوص الحكـم    سـهروردي و   عوارف المعارف ،   بخاري كتاب التعرف اش   متون درسي 

كه صـبغه وحـدت      نزد پدر آموخت  ،  خود را   شيخ احمد تحصيالت مقدماتي       ).205: ، ص 8(»بود
به خواجه بـاقي بـاهللا   شيخ احمد  در يكي از مكتوبات اوليه .مشهود بود لي همان اوا ازاش   وجودي

  : آمده استچنين ) مرادش(
  ملت ترسايي است كافري و لت ما          م   يماني است اشريعت ملت  كين دريغااي 
  زيبايي است      روي آن پري ان زلف ويما و كفر

   ) مكتوب اول،دفتر دوم،5(راه ما يكتايي است اندر دو ايمان هر و كفر
پـس از اتمـام تحـصيالت         و حافظ كل قرآن شـد    دوره نوجواني   به يك روايت در همان      شيخ  

الـدين     در آن جـا نـزد موالنـا كمـال          . بـه سـيالكوت رفـت      مقدماتي، براي تكميل معلومات خـود     
حديث آموخت و چنان چه مريدان و        فقه و ،  زد شيخ يعقوب كشميري   ن كشميري، علوم منقول و   
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دست آورده و بـا اذن قاضـي بهلـول          ه  اند در هفده سالگي علوم ظاهر و باطن را ب           پيروانش نوشته 

 به تـدريسِ   توصيه او  با تصويب و   ت گرفته و  جواز رواي  ،فهد  بدخشي، شاگرد شيخ عبدالرحمن بن    
در همين دوران بود كه او عالوه بر تـدريس بـه تـصنيف و تـأليف                  .پرداخت صحاح سته  و تفسير
اي خـاص        اين دوره از حيات شيخ احمـد، دوره        .هايي به زبان فارسي و عربي همت گماشت         رساله

ه با پادشاهي ظهيرالدين بـابر در       مغول ك مسلمان  سالطين  . در تاريخ فرهنگ و سياست هند بود      
 در ايـن دوره بـه دنبـال         ، بودنـد  به دست گرفتـه    ميالدي، حكومت را در شمال هند        1527سال  

.  اسالمي و مذاهب هندو بودند     عتقاداتميان ا   نوعي پروتستانتيزم اسالمي در جهت كاهش فاصله      
هايي چون تلفيقي از تفكـرات   با ويژگي» دين الهي«نام ه ديني ب، پادشاه مشهور اين سلسله  ،  اكبر

علمـايي   وه هندو و اسالم و نيز تساهل و تسامح نسبت به ديگر مذاهب هنـدويي بـه وجـود آورد     
 بـا گروهـي ديگـر از      همراه   -مركز حكومت اكبر   -آگرا  حضور در  اب،  »شيخ مبارك ناگوري  «چون  
گيـري    زمـان بـا اوج     هم( .كردند  هاي ديني و مذهبي ياري مي      سياست را در  او دانشمندان، و علما

درگير مباحثات و مناقشاتي بـود      ،  بدين صورت مركز دولت اسالمي هند     ) هاي شيخ احمد   فعاليت
 داشـتند و از سـوي ديگـر    اكبـر فكـر   اسالمي با عرفا و علمـاي هـم      سو علما و متفكران     كه از يك  

 اعتبـار و     را نوعي عقب نشيني مسلمين در مقابـل هنـدوان و كاسـتن             وهاي ا  كساني كه سياست  
شيخ احمد در چنين اوضاع و احوالي وارد آگرا مركـز حكومـت             . كردند  منزلت مسلمانان تلقي مي   

وري گ نا مباركاكبر شد و با معرفي استادش شيخ يعقوب كشميري به جلساتي كه فرزندان شيخ               
فـيض در آن هنگـام مـشغول        . دادند وارد شد    در منزل خويش تشكيل مي    ) ابوالفضل و ابوالفيض  (
 از كلمـات بـدون نقطـه        همـه آن   بـود كـه      سواطع االلهام عربي با عنوان      گارش تفسيري به زبان   ن

اي به الفاظ غيـر معجـم دچـار      تفسير آيه  اند كه وي روزي بر سر ترجمه و         گفته« .شد  تشكيل مي 
شد در اين هنگام شيخ احمد به مجلس او وارد شـد              خواه ممكن نمي   اشكال شده بود و تعبير دل     

شيخ احمد برداشت و در زماني كوتاه مطالب مورد نظر           .كل خود را با او در ميان نهاد       و فيض مش  
، 4( »حيران شد با تفصيل و در كمال بالغت بر صفحه نوشت چنان كه فيض             ،  نقطه  را با الفاظ بي   

  .)49:  ص،7: ج
اثبـات  اثـر اول كتـاب      : شيخ احمد در اين دوره از زندگي خود، صاحب دو اثر معـروف اسـت              

نبـوت،  ،  به اثبات بعثت پيـامبر    ،   الضالل منالمنقذ  هاي غزالي در       از انديشه  متأثر كه در آن     بوهنال
 ت صــراحبــه پرداختـه و در آن  فيلــسوفان  ي معجــزات انبيـا و نفــي و رد آرا خاتميـت، حقيقــت

 داده را مورد انتقاد قرار )فرزند شيخ مبارك ناگوري   (ها و اعتقادات اكبرشاه و نيز ابوالفضل           نديشها
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چنان كه از نامش پيداست اثري در رد عقايـد           هم،  كتاب دوم  .روافض رد رساله در است و ديگري    

 از علماي   »مشكك«  نامه موالنا محمدبن فخرالدين رستمداري معروف به       شيعه است و در جوابِ    
نامه از سوي اين عالم شيعي خطاب به عبداهللا خان ازبك           . آستان قدس رضوي نوشته شده است     

ـ  تعرض و تجـاوز  شته شده و از او در خواست شده بود، ازبكان را از       نگا ه مـال و جـان و نـاموس    ب
از فقهاي ماوراءالنهر خواسته بود     ،  اما عبداهللا خان  . شيعيان در مشهد مقدس و اطراف آن باز دارد        

مال شيعه را حالل، مشهد را دارالحرب، شـيعيان   نگاشته و خون و ناموس و » مشكك«اي به       نامه
،  به مشهد رسـيد    »نامه  فتوي« چنين كردند و چون اين       آنان. را كفار و قتل آنان را جهاد بخوانند       

براهينـي   بـا  ، و در آنهموالنا محمدبن فخرالدين رستمداري به نگـارش نامـه مـشهوري پرداختـ          
را النهـر      آرا و فتاوي فقهـاي مـاوراء       ن مقبول اهل سنت، بطال    استناد به آيات و روايات    محكم و با    

گفت و شنيد با اين مـردم       « :اين فقها به نامه موالنا پاسخي ندادند بلكه نظر دادند          .آشكار ساخت 
شود بنابراين بايد كه آيات قرآن كه در آن نوشته شده به بيـرون                اد ديگران مي  قموجب ضعف اعت  

ت و آخر آورند و باقي را در نظر حاضران بسوزانند و بگويند كه سخنان آن طايفه قابل جواب نيس           
   .)همان ،4( »چنان كردند

اين نامه به عنوان سندي استوار از سوي شيعيان هند، مورد استناد و حتـي فخـر و مباهـات               
بود و چنان كه گفته شد كسي بدو پاسخي نداده بود تا اين كه شـيخ احمـد سـرهندي تـصميم                      

اني كه در نامـه موالنـا        استدالل و بره   قوت.  بدان پاسخ گويد   رد روافض  رساله در  گرفت با عنوان  
  .و و شايسته يك بحث علمي و برهاني نيافت وجود داشت در رساله شيخ، جوابي در خور

گرا با پدر خويش شيخ عبداالحد به سرهند بازگـشت و در            آشيخ پس از چند سال اقامت در        
 بـه  شـيخ در زادگـاه خـود     . همان اوان با دختر حاجي سلطان از مقربان دربار اكبـر ازدواج نمـود             

 1007در سال   .  بود اذن و اجازه ارشاد گرفت      هتدريس پرداخت و از پدر كه از مشايخ فرقه چشتي         
  . وفات نمود و او سال بعد به قصد حجاز و زيارت حج از سرهند خارج شداحمد  پدر شيخ هجري

 از عرفـاي طريقـت   به مالقات خواجـه محمـد بـاقي بـاهللا     ،  دهلي حج يعني    آغازين منزل سفرِ  در  
 و در همان نخستين مالقات چنان مجـذوب او          آمدل  ي كه از بخارا به دهلي آمده بود نا        هبندينقش

شـيخ بـر ايـن امـر         .گرديد كه حج خود را واگذاشت و به ذكر و رياضت در خانقاه او مشغول شد               
با جمعي از دوستان و مريـدان        ن و اجازه ارشاد گرفت و     ذ كه پس از مدتي ا     چنان مداومت ورزيد  

باعيـات خواجـه    رشـرح    ،مكاشفات عينيـه  ،  معارف لدنيه رساالتي چون   . رهند بازگشت خود به س  
 محـصول همـين دوران      رسـاله تهليلـه    و نيـز      و معاد  أمبد،  تعليقات بر عوارف المعارف   ،  باقي باهللا 
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باكانـه او   هاي بـي  جانشيني خواجه باقي باهللا، دامنه وسيع اطالعات شيخ احمد و نيز نقادي   . است

 تبديل ساخت كـه افكـار   ها ناال و افكار اكبر، او را به شخصيتي ممتاز در دوره  و زم     در مورد اعم  
آن را  ،  اساس احاديث و روايات در پايان هزاره اول از هجرت پيامبر و آغـاز هـزاره دوم                 عمومي بر 

  .شمردند زمان ظهور يك منجي در شريعت محمدي مي
 از ميـان مريـدان و طالبـان خـود      شـده يادهاي  دليل ويژگيه  لقب مجدد الف ثاني را شيخ ب      

 مجدد الف ثاني نناميد اما به اين لقب مشهور           به صراحت،  گاه خويش را    گرفت و گرچه خود، هيچ    
البته در برخي مكتوبات خود به كنايه چنان سخن گفت كه گويي واقعاً مجـدد الـف ثـاني                    شد و 
توان دريافت بدين مضمون كه        مي  دفتر سوم  96اين معنا را از اشارات او در مكتوب شماره          . است

واليت احمـدي بـر واليـت        دو واليت دارد، واليت محمدي و واليت احمدي،       ) ص(حضرت محمد 
در مـيم   » احـد «نقطه تمايز مقـام احمـدي بـا          .تر است  نزديك» احد«محمدي مقدم بوده و به        

ي بـشري و    تعـين جـسد   : تعين وجودي پيامبر است    احمد نهفته است كه دو حلقه آن بيانگر دو        
به ضعف نهـاد امـا تعـين دوم يعنـي تعـين              تعين روحي ملكي، تعين اول پس از فوت پيامبر  رو          

روحي ملكي پس از هزار سال با تبديل م محمد به الف الوهي احمد، محمد تبـديل بـه احمـد و                      
بدين ترتيب واليـت احمـدي كـه از تعـين بـشري             . واليت محمدي تبديل به واليت احمدي شد      

نـور هـدايت او كـه بـه واسـطه           « تر است سـبب شـد      تر و به مقام احدي بسيار نزديك      بسيار دور 
و بعد از هزار سال ظلمات كفر و بدعت مستولي گـردد و نـور               ...  كمتر شود    ،مناسبت بشريت بود  

  .)96 مكتوب ،دفتر سوم، 5 (»سنت نقصان پيدا كند اسالم و
شـد بـه نـوعي        يگرش پرورانده مي  اين انديشه كه توسط شيخ احمد در مكتوبات و رساالت د          

جـز   ،كرد كه به تعبير كساني چون موالنا عبدالحكيم سيالكوتي          وجود يك مجدد الف را طلب مي      
گيري كار شيخ    ج  زمان با او   هم)  احمد بود  ،به ويژه كه نام شيخ نيز     ( كس ديگري نبود     شيخ احمد 
  .رزندش جهانگير به قدرت رسيدو ف) . م1605، . ه1014سال (دار فاني را وداع گفت  احمد، اكبر

شيخ در ابتدا حكومت او را به اين اميد كه به شريعت و حـدود آن توجـه خواهـد نمـود، گرامـي              
گذاردن آنان در اعمال   آزاد تساهل و تسامحِ جهانگير نسبت به هندوان و    ،  داشت اما پس از مدتي    

جـدي شـيخ احمـد را       انتقادهـاي   ،  شان و نيز رسـم زمـين بوسـي و سـجده بـر پادشـاه                مذهبي
برانگيخت، اين مسأله به عالوه شيعه بودن بسياري از نزديكان جهانگير و نيز ادعاهايي كه شـيخ                 

خـود را فراتـر از مقـام سـه خليفـه اول و فروتـر از              ،  در مورد عروج روحاني خـود كـرده و در آن          
 زمـين بوسـيد و      شيخ در دربار جهانگير نه    . سبب احضار شيخ به دربار شد      6خاتميت دانسته بود،  
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دانـست و چـون از عـروج          خـداي، بـر هـيچ كـس روا نمـي           نه سجده كرد زيرا سجده را جـز بـر         

 ،اين احـضار  . اش سؤال شد اين عروج را توجيه و آن را از احوال خاص اهل سلوك دانست                 عرفاني
و را  گواليار بود جهـانگير ا     شدن او در قلعه   اش زنداني     محكوميت شيخ را به دنبال داشت و نتيجه       

هاي او به مقام ذوالنورين سخن گفـت و          شياد و مكتوباتش را مزخرفات ناميد و به طعنه از عروج          
صالح حال او منحصر در اين ديدم كه روزي چند در زندان محبوس             «: نهايت چنين حكم داد   در  

   .»باشد تا شوريدگي مزاج و آشفتگي دماغش قدري تسكين پذيرد و شورش عوام نيز
سال در زندان ماند و پس از آن به داليلي كه چندان معلوم نيـست آزاد                  يك شيخ نزديك به  

تاريخ بيانگر آن است كه جهـانگير پـس از          .  روانه سرهند گرديد   ،و با هزار روپيه خرجي و خلعت      
 او را مدتي تحت نظر داشته و به همين دليل در برخي سفرها او را بـا خـود همـراه                      ،آزادي شيخ 

 و آن را دال بـر تربيـت جاللـي           ههاي حـق شـمرد     ن دوره را از آثار عنايت      شيخ اي  .كرده است   مي
 لحن و زبان شيخ نـسبت،       ،پس از آن  .  از سوي خداي رحمان گرفت     - پس از تربيت جمالي    -خود

اش      ضمن وعـظ و موعظـه بـه دعـاگويي دولـت قـاهره              اوبه جهانگير تغيير يافت، در مكتوبي، به        
دوره پاياني حيات شـيخ در سـرهند         .خويي گراييد  به نرم پرداخت و لحن تندش نسبت به شيعه        

 كه جـان بـه جـان آفـرين تـسليم            . ه 1034به ارشاد مريدان و نگارش مكتوبات گذشت  تا سال           
  .در همان جا مدفون شد كرده و

ناميد و معتقد  بـود واليـت محمـدي و موسـوي هـر دو در                   او خود را قائم مقام اولوالعزم مي      
همـان  (در مكتـوب ديگـري      ) 95 و   94دفتر سوم مكتوبات شـماره      ،  5(اند    تهواليت او تركيب ياف   

چـون تخليـق    :گفـت  دانـست و مـي    مي دست خود را نائب مناب يداهللا     ) 87شماره  مكتوب  دفتر،  
شـد     جاي ماند كه خميرمايه خلقت من      اي بر   به كمال رسيد از طينت خلقت او بقيه       ) ص(محمد

  آرا ن شيخ كه فرزندان و نوادگانش بودند به همراه مريدان،نشينا جا .)100مكتوب شماره   ،  همان(
هاي  جهان و فرزش اورنگ زيب فعاليت      هاي شاه  به ويژه با حمايت    و افكار او را در هند پراكنده و       

  .خود را گسترش دادند
 در  زبـده المقامـات   صـاحبان كتـاب     (مريداني چون ميرمحمد نعمان، خواجه محمد كـشمي         

 در همـان  حضرات القـدس صاحب كتاب   (و شيخ بدرالدين    )  جانشينانش شرح حال شيخ احمد و    
 شيخ را پرورانده هاي انديشهآدم نبوري، شيخ محمد طاهر الهوري و ديگر مريدان،         شيخ) موضوع

جهان كه از حاميان اوليه فرزندان شيخ و حتـي           اورنگ زيب فرزند شاه    .و حتي تا حجاز كشاندند    
 علما و فقهايي چون عبدالحق محدث       هاي  مخالفتبر اثر اوج گرفتن      بود   ها  آنتحت تأثير القائات    
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 ممنـوع كـرد و       و تعاليم شـيخ احمـد را رسـماً         ها  با تدريس كت  فرمانيدهلوي و علماي ديگر در      

حتي علماي مكه و مدينه كه توسط شيخ آدم نبوري با اعتقادات شـيخ آشـنا شـده و بـه شـدت            
 و در   7رد جهاالت اهل السرهند     ح الزند و قدح الرند في     قد اي تحت عنوان    رساله،  مخالف آن بودند  

الف شـرع   خـ هاي شيخ را باطـل و          نوشته نگاشته و .  ه 1093جواب استفتاي علماي هند در سال     
 هند با استناد به اتفاق علمـاي        تاي به قاضي القضا     شريف مكه سعيد بن بركات در نامه      . شمردند
ا در اين ميان كساني چون احمد بشيشي عالم شافعي          ام . به كفر شيخ احمد فتوا داد      رسماً،  حجاز

 شـيخ احمـد پرداختـه و فتـواي          يحسن بن محمد مراد تونسي مكي بـه دفـاع از آرا            نيز مصر و 
 7: ، ج 4 (حجازيان را ناشي از عدم آشنايي آنان با مصطلحات صوفيه و معـاني عرفـاني دانـستند                

  .)54: ص
كه حاوي نقطه نظـرات اصـلي اوسـت         سرهندي  ترين و مشهورترين اثر شيخ احمد        و اما مهم  

ايـن   .زبـان فارسـي نگاشـته شـده اسـت         مكتوب دارد و به      536اين كتاب   .  است مكتوباتكتاب  
هـايي    شته شده نامه  وناو   يعني سي و هفت سالگي شيخ تا پايان عمر           . ه 1008ها كه از سال       نامه

.  درباريـان و خلفـاي خـود اوسـت        امـرا،  به خواجه محمد باقي باهللا، دوستان، فرزنـدان، مريـدان،         
 نامه است كه يار محمد بدخشي آن را به عـدد            313دفتراول حاوي .  دفتر است  3مكتوبات شامل   

رالمعرفـت ناميـده      د  اساس حروف ابجـد آن را      اهل بدر و پيامبران مرسل جمع آوري كرده و بر         
اجه عبدالحي گردآوري  الهي است كه توسط خوي نامه و به تعداد اسما 99م داراي   دفتر دو . است

 نورالخاليـق نـام گرفتـه اسـت و        . ه 1028شده و براسـاس تـاريخ اتمـام گـردآوري يعنـي سـال               
 ليـك  نامه آغـاز كـرد       30آوري دفتر سوم را ميرمحمد نعمان خليفه شيخ احمد در دكن با               جمع

. د افـزايش دا   114پس از او خواجه محمد هاشم كشمي تعداد آن را به تعداد سـور قـرآن يعنـي                   
آغـاز  ،   افزايش يافت زيرا فوت شـيخ  احمـد         نامه 124تعداد مكتوبات دفتر سوم پس از مدتي به         

. مانده به دفتر سوم اضافه گرديـد       دفتر ديگري را ناتمام گذاشت و به همين دليل هشت نامه باقي           
ل فقهي، كالم، فلـسفه، عرفـان، علـم اصـول و حـديث و نيـز                 يمسا،  ها شامل علوم ديني     اين نامه 

قريـب مبـاني شـريعت و       تهاي درباري و ديواني است كه در جهت          هايي خطاب به شخصيت     امهن
  .اصالح امور ديني به آنان نگاشته شده است

  
  
  



136 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

  )نقد سرهندي بر وحدت وجود ابن عربي( شيخ احمد و شيخ اكبر .3
  دو بيـان  ابن عربي    هاي  انديشههاي خاص شيخ احمد سرهندي پيرامون         ديدگاه بيانپيش از   

  .يلسوفان اول منابع فكري شيخ احمد و دوم ديدگاه او پيرامون فلسفه و ف:نكته ضروري است
 مبنـاي   كنـد  شيخ يك متشرع كامل است و چنان كه در مكتوب صدم دفتـر اول اشـاره مـي                 

حركت و انديشه خود را آيات قرآن و روايات پيامبر قرار داده است وي در همين نامـه در جـواب            
حـق  «ــ مبنـي بـر ايـن كـه            در مورد كالم شيخ عبدالكبير يمني پرسيده اسـت        لي كه از او     يسا

حـالي كـه از بـه حركـت در آمـدن رگ              آشوبد و در   ـ بر مي  » سبحانه و تعالي عالم الغيب نيست     
گويد اين گونه انديشيدن را به شدت نهـي          سخن مي  )اشاره به نسبتش با خليفه دوم     ( اش فاروقي

آلـه   كالم محمـد عربـي عليـه و علـي    «: كند ميلي را چنين طرح و نظرگاهش پيرامون چنين اقوا   
وي و عبـدالرزاق كاشـي،      نالدين عربي و صدر الدين قو       واه و السالم در كار است نه كالم محي        لالص

  » مستغني ساخته استفتوحات مكيه از ]را ما [هنيفتوحات مد، فصما را به نص كار است نه به 
يكـي از مواضـعي     .  شيخ نظراتي چون عالءالدوله سـمناني دارد        نيز، فيلسوفانو در مورد فلسفه و      

وي در  .  دفتـر اول اسـت     266 كرده مكتـوب     بيان فيلسوفانهاي خود را پيرامون      كه شيخ ديدگاه  
 حملـه  فيلـسوفان  برخي آراي متكلمان اسـت بـه شـدت بـه فلـسفه و         بياناين نامه كه در مورد      

پس كل آن   «: گويد چون اكثر واژه فلسفه سفه است       ميريشه فلسفه را از سفه دانسته و        . كند مي
بالهـت   داند كـه در  مي را بي دولتاني  فيلسوفان وي   .»هم سفه باشدكه حكم كل حكم اكثر است       

كفر و انكار دارنـد و نـسبت بـه اخبـار مرسـل              ،  زيرا نسبت به آيات منزل     اند  هپيش قدم فرق ضال   
 دانسته و پيروانش را ابن سينا و فارابي و اخوان           فيلسوفاناو افالطون را سر دسته      . عداوت و عناد  

 ي ولـي در مـورد آرا      8 بسيار تند و غير منصفانه است      فيلسوفان شيخ پيرامون    آراي. داند  ميالصفا  
 آراي ابن عربي پرداختـه ولـي        بيانجاي جاي مكتوبات به      وي در . ابن عربي نظرگاه ديگري دارد    

ـ اال بيانب هايسطر چون نظري كه در در مواردي ـ هم  را مقبول ندانسته و ليكن در  آراي او  شد 
  .كند ميموارد ديگر جانانه از او دفاع 

 اين گونـه تـأويالت    بين  ،   ديدگاه خود پيرامون جمله شيخ عبدالكبير يمني       بيانشيخ پس از    
 تفـاوت   حالج شطحيات كساني چون بايزيد و       بااكبر     شيخ ياصادره از اشخاصي چون شيخ كبير       

معذورند و مغلوبند در غياب احوال، اما اين        ،  سبحاني ميمنصور اگر اناالحق گويد و بسطا      «:نهد مي
شـايد و   عبـد را نمـي  ، قسم كالم مبني بر احوال نيست تعلق به علم دارد و مستند به تأويل است     

  .»هيچ تأويل در اين مقام مقبول نيست
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 مـورد   نيز در  شيخ احمد    يآرا ، سمناني كه در باره ابن عربي مضطرب است        يچون آرا  اما هم 
،  دفتـر اول   100 در مكتـوب     يـاد شـده    موارد   چون    همگاهي  . چنين است ) ابن عربي (شيخ اكبر   

تأويالت آن را نه چون با يزيـد و منـصور در غلبـه احـوال        ،  كند   را رد مي   صوصف و   فتوحات مكيه 
266 و نيز مكتوب شماره       دفتر اول  31اما در مكتوب شماره     ) و قابل رد  (داند    كر كه به علم مي    س 
 .سـازد   حب محبوب و يا خطاي كشفي مستند ميي كساني چون ابن عربي را به استيال     يآرا،  آن

 علـت آن اسـت كـه        كـه و اين البته به اين دليل نيست كه خود ابتـدا وحـدت وجـودي بـوده بل                 
 9»صـله «محققانه داشته و يا به تعبير خود بـين شـرع و تـصوف                خواهد برخوردي منصفانه و    مي

  . باشد
ما نقل قـول خـود او را در          و،  وحدت وجودي بوده  ،   شد شيخ در ابتدا خود     گفتهچنان كه    هم

فقير از خردي با مـشرب      «: دهيم مي ابن عربي قرار     هاي  انديشهاين مورد فتح باب نقد او پيرامون        
به همـين   ،  مبر سبيل دوا  . اند والد فقير قدس سره به ظاهر به همين مشرب بوده         . اهل توحيد بود  

طريق اشتغال داشت  تا آن كه حق سبحانه و تعالي به محـض كـرم خـويش بـا وجـود حـصول                        
و به حكم ابـن الفقيـه نـصف الفقيـه      اند هنگراني تمام در باطن كه به جانب مرتبه بي كيفي داشت       

فقير را از اين مشرب حظ وافر بود و لذت عظيم داشت تا آن كه حق سبحانه و تعالي به خـدمت                      
و قبلتنا محمد بـاقي قـدس اهللا        ،  شاد پناهي و معارف آگاهي مويد الدين الرضي شيخنا و موالنا          ار

در انـدك مـدت توحيـد       .... سره رسانيد و ايشان به فقير، طريقه عليه نقشبنديه تعليم فرمودنـد             
وجودي منكشف گشت و غلوي در اين كشف پيدا شد و علوم و معارف در اين مقام فراوان ظـاهر          

الدين ابن العربي كماينبغي الئح ساختند و تجلي ذاتـي كـه              ق معارف شيخ محي   يدقاو   ....گشتند
دانـد و در شـأن آن تجلـي          جز آن را نمي   ،   عروج  آن را بيان فرموده است و نهايت       صوصفصاحب  

به آن تجلي ذاتـي مـشرف گـشت و علـوم و معـارف آن                ،  ا بعد هذا اال العدم المحض     مگويد و     مي
سـكر وقـت و     داند و نيز به تفصيل معلـوم شـد و ُ            خ مخصوص به خاتم الواليه مي     تجلي را كه شي   

ها كه به حـضرت خواجـه نوشـته          هغلبه برحال در اين توحيد به حدي رسيد كه در بعضي عريض           
  :سكر است نوشته بودبود اين دو بيت را كه سراسر ُ

  ي است ـت ترسايـ و ملريـا كافـت مـ   مل  ي است ــت ايمانـت ملـ كين شريعـــاي دريغ   
     كفرو ايمان هر دو اندر راه مايكتايي است  كفر و ايمان زلف و روي آن پري زيبايي است

  غايت حضرت جل    به سنين انجاميد ناگاه عنايت بي      رو در اين حال تا مدت مديد كشيد و از شهو          
 را برانـداخت    چگـونگي   چـون و بـي      سلطانه از دريچه غيب در عرصه ظهور آمد و پرده روپوش بي           
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 و قـرب  نزوال آوردند و احاطه و سرياه اند رو ب  علوم سابق كه مبني بر اتحاد و وحدت وجود بوده         

 انع را صـ و معيت ذاتيه كه در آن مقام منكشف شده بود مستتر گشتند و به يقين معلوم گـشت                   
اسـت    ميعل  ميهاي مذكوره هيچ ثابت نيست، احاطه و قرب و مقا          جل شأنه با عالم از اين نسبت      

 دفتر  ،5(»هم و او سبحانه با هيچ چيز متحد نيست        بچنان چه مقرر اهل حق است شكراهللا تعالي         
   .)31: نامه،اول

در زمـان  «: گويـد  پيرامون نسبت حق با خلق را باز مـي را پس از آن شيخ احمد ديدگاه خود      
ه وراي اين توحيـد     اين فقير را اضطراب تمام بود ك      ،  حصول علوم و معارف منافي مشرب وجودي      

تا آن كـه  . كه اين معرفت زايل نگردد. كرد دانست و به تضرع و زاري دعا مي تر نمي امر ديگر عالي 
حجت به تمام از روي كار زايل گشتند و حقيقت كما ينبغي كشف شد و معلوم گشت كـه عـالم                     

ر نيست و ظل ظاه  اما مظهر عين  ،  يياياي كماالت صفاتي است و مجال ظهورات اسما       رچند م  هر
  .)همان( »عين اصل، نه، چنان كه مذهب اهل توحيد وجوديست

 مثـالي   بيـان اصـل نيـست بـه       عـين   شيخ براي اثبات اين معنا كه مظهر عين ظاهر و سـايه             
وفنـوني خواسـت كـه كمـاالت        ذاين مبحث به مثالي واضح گردد مـثالً عـالم           « :ورزد  مبادرت مي 

 مستحـسنه خـود را در معـرض وضـوح آرد،            يو خفايا عرصه ظهور جلوه دهد      درمتنوعه خود را    
 آن كماالت مخفيه را ظاهر ساخت، در اين صـورت  ها آناياي  رايجاد حروف و اصوات نمود و در م       

انـد عـين آن       اياي آن كمـاالت مخفيـه شـده       رنتوان گفت كه اين حروف و اصوات كه مجالي و م          
يا معيت ذاتيه دارند بلكه نسبت ،   بالذات ها  نآيا محيط آن كماالتند بالذات يا قريبند با         . كماالتند

تـرين دعـوي وحـدت     بـه ايـن ترتيـب شـيخ احمـد اصـلي        » اليت و مدلوليت است   دميان ايشان   
  . كند  وجوديان مبني بر وحدت حق و خلق را به چالش كشيده و آن را كامالً نفي مي

 اين معنا كه اين اقوال يا يانبانجامد بلكه با    به نفي كامل ابن عربي نمي      ، صريح او  اما اين نظرِ  
ارتباطي  ها علم است و    دو اين  هر كه   -از كثرت مراقبات بر توحيد است يا تكرار مكرر علم توحيد          

غلبه محبت، ديدگاه خود پيرامون اعتقادات ابن عربـي و يـارانش را              و يا از حال و    ـ  به حال ندارد  
،  حـب محبـوب   يالواسطه اسـتي  ه   اين احكام غلبه محبت است كه ب       أمنش« .دهد  چنين شرح مي  

 شيخ احمد اين غلبـه محبـت و      .»خيزد و جز محبوب هيچ نيست       نظر محب بر مي    غيرمحبوب از 
سوي كساني حـرام   داند اما آن را از در وحدت وجود مخالف عقل و شرع ميرا  احكام ناشي از آن     

اه او كساني چون اخوان      از ديدگ  - نسبت دهند  عاين معاني را به شر      ،  داند كه بخواهند با تكلف      مي
 بـه ايـن     -برده اسـت  ن نام   ها  آن گرچه صراحتاً از     – كساني چون ابن عربي و يارانش        اما -10االصف
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مالمت و عتاب از آن مرفوع است بلكه        « اجتهادي دارد،    ياشان حكم خطا    خطاي كشفي كه  دليل  

چنـين شـيخ     هـم  .)31 : نامـه  ، دفتر اول  ،5 (»قق است متحيك درجه از درجات صواب درحق او        
 اعـم از افالطـون و       فيلـسوفان  عليـه    ي دفتر اول كه حمالت تند و شـديد        266احمد در مكتوب    

 امــام محمــدغزالي اســت لحــن المنفــذ مــن الــضالل از متــأثرســينا و فــارابي دارد و كــامالً  ابــن
فرمودند كه شـيخ      و حضرت خواجه ما قدس سره مي      «  :گويد  عربي دارد و مي     نسبت به ابن   ميمالي

 داشـت و   روف بايد صظاهر م   اين سخن را از     ل است، يمحي الدين بن العربي به قدم ارواح كمل قا        
  .) مكتوب اول،دفتر دوم، 5( »تأويل بايد ساخت تا به اجماع اهل ملل مخالف نشود مول برحم

 اول  كتـوبِ  م چون  همو اما شيخ در مكتوبات ديگر نيز به تحليل آراي ابن عربي نشسته است               
بيان تحرير مذهب شيخ محي الدين       در «:خطاب به شيخ عبدالعزيز جونپوري است     كه  م  دفتر دو 

ه اهللا  مسـل . آن چه مختـار حـضرت ايـشان اسـت           وحدت وجود با   مسأله العربي قدس سره در     ابن
ن الحمداهللا الذي جعـل االمكـا     « :كند  پيرامون حق آغاز مي    اين نامه را شيخ با نظرگاه خود       تعالي

، تجليـات   ،  بطـون ،  ظهـور  اعتبـارات، ،  نشـؤو صـفات،     مي تما ي وجود واجب ورا   آن. مراه للوجوب 
او : موهومات و متخيالت است و بـه تعبيـر سـمناني         مياو وراي تما  . معقوالت است  محسوسات و 

  :  الورا است  ثم وراء الوراء ثم وراء  الوراءءورا
  هــم آشيانـود هـه با عنقا بـك      گويم با تو از مرغي نشانه ه چ
  بود آن نام هم گمز مرغ من       پيش مردم  ميعنقا هست نا ز

 واجـب، ممكـن را عـين    شريك كـردن ممكـن را در صـفات   مواردي چون شيخ در اين نامه،   
 الحـاد و كفـر      ،واجب دانستن و صفات و افعال ممكن را عين صفات و افعال حق تعـالي دانـستن                

اتي مقسم است چه مجال كـه خـود را          كناس خسيس كه به نقص و خبث ذ       «: گويد  مي وسته  ناد
يمـه  م خيرات و كماالت است تصور نمايد و صفات و افعـال ذ            شأن كه منشأ  عين سلطان عظيم ال   

كنـد و آن را سـبب         او تشكيك وجود را رد مي      .»خود را عين صفات و افعال جميله او توهم كند         
موجـب   ،اند و ايـن معنـي   واجب را تعالي و اقدم گفته ،بنابر قضيه تشكيك وجود « :داند  شرك مي 
اند  ممكن است به واجب تعالي در كماالت كه از وجود ناشي گشتهتشريك«.  

قـد اسـت اگـر علمـاي        تمع» مـه ازاري  عظ ردايي و ال   اءيرالكب« قدسي يوي با استناد به حديث    
كمـال   و كردنـد و خيـر      گشتند هرگز ممكن را واجـب تـصور نمـي           ظاهري از اين دقيقه آگاه مي     

كنـد    ميرا بياني شعاروي به نقل از صوفيه ا. دادند ت نمي بضرت را به ممكن نس    مخصوص آن ح  
    .كه بيانگر نگره وحدت وجودي آنان است
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  اوست  ه همه ش گدا و اطلسِدر دلقِ   اوست همه ره مه همنشين و همسايه و

  ه اوستـباهللا هم  باهللا همه اوست ثم    عــه جمــان خانـرق و نهـدر انجمن ف
اند، امـا   بدين وسيله از تشريك وجود و نيز ثنويت گريخته » اين بزرگواران «  است شيخ معتقد 

  .»]اند[ ص را كماالت گفتهياند و نقا غير وجود را وجود يافته
اسـالم    مـي  كه حـديثي از رسـول گرا       »اهيماللهم ارنا حقايق االشياء ك    « بيانپس شيخ با    س

دهد وي ايـن      حدت وجوديان را شرح مي    شفات خود پيرامون وحدت وجود و و      ااست نظرات و مك   
از ديدگاه شيخ   . كند   مي آغازداند،    فيه مي و كه او را امام و مقتداي متأخران ص        يبحث را با ابن عرب    

  :احمد خالصه اعتقادات ابن عربي و پيروانش پيرامون وحدت وجود چنين است
ديگرند مثالً علم و چنين عين يك عين ذات واجبند و هم   و عال   اسما و صفات واجبي جل    ) الف

بين اسما و صفات و نيز بين خود صـفات در مـوطن اول              . عين ذاتند هم عين يكديگر      قدرت هم   
  .گونه تفكيك و تميزي وجود ندارد كه موطن حق است هيچ

بعد اجمـالي  اين تمايز هم ُ. اند  علم حق تمايز و تباين پيدا كرده     و صفات در حضرت    اسما) ب
 اجمالي تعـين اول اسـت كـه آن را تعـين وحـدت و حقيقـت محمـدي                    عدب. يليصداشته هم تف  

اعيـان  . گوينـد   ه مي ت عالم احديت است كه آن را  اعيان ثاب          يا گويند و بعد تفصيلي، تعين دوم       مي
اما آن چه مهم است اين كه اين اعيان بويي از وجود خارجي نيافته            . حقايق ساير ممكناتند  ،  هتثاب

بينم عكس اعيان ثابته است كه  چه در عالم خارج از كثرات مي       آن پس .و هيچ موجوديتي ندارند   
بنابراين وجود ايـن كثـرات       .عكس گشته و وجود تخيلي پيدا كرده است       منت ظاهر وجود    آمر در

اند خود به سه قسم منقـسم         كثرات كه در خارج نمود پيدا كرده       .جز در تخيل قابل اثبات نيست     
كـه  ( روحي، تعين مثالي و تعين جسدي        عينت -گويند  يه مي  تعنيات خارج  ها  آن كه بد  -شوند  مي

 كه همان حـضرات     آيد   ميپديد  بدين ترتيب پنج تعين     )  مربوط به عالم شهادت است     مورد اخير 
 عـالم امكـان     تعين اول عالم وحدت، تعين دوم عالم احديت، و سه تعـين خارجيـه             : خمس است 

ـ     ن تعنيـات پـنج     ايـ  بيانپس از    احمدشيخ  ). روحي، مثالي و جسدي   ( ر خطـاي وحـدت     گانـه س
 به جز از ذات واجب تعـالي و غيـر از اسـما و             ،چون در علم و خارج     «:سازد  وجوديان را آشكار مي   

 است و صـورت       نزد ايشان ثابت نشده    ،تعالي و تقدس  ،   كه عين ذاتند   ها  ناسلط  صفات واجبي جل  
نين صورت منعكسه اعيان ثابتـه را  چ اند نه شبح و مثال آن و هم صورت دانسته علميه را عين ذي  

نه شبه آن، ناچـار      ندا كه در مرآت ظاهر وجود، نمودي پيدا كرده است عين آن اعيان تصور كرده             
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العربـي   الدين ابـن  اند، اين است بيان مذهب شيخ محي اند و همه اوست گفته حكم به اتحاد نموده   

  .)مكتوب اول، دفتر دوم، 5( » وحدت وجودمسألهدر 
نمايند كـه ايـن علـوم از          مد معتقد است، ابن عربي و شارحانش با تكلفات توجيه مي          شيخ اح 

  11.»كند  را از او اخذ ميها آنخاتم الواليت است كه خاتم النبوت نيز علوم جمله 
غلبات . داند  ميها  آنكر بر روح     س احمد، اين اقوال را ناشي از غلبات         جالب اين است كه شيخ    

 امـا شـيخ   ،را به گويش اناالحق و با يزيد را به گويش سـبحاني وادار نمـود  آميزي كه منصور     سكر
 ليك نه صوفيان وجه اتحاد خـود        ،آميز را به زبان نظر كشاند       اين اقوال سكر   ،اكبر با زباني برهاني   

 شـد   هـا   آن متقـدمان عرفـا و حجـت متـأخران           باحق را معلوم ساختند و نه ابن عربي كه برهانِ         
 مختفـي  مـسأله  در ايـن  ]كـه [ق كثيـره  يدقا« ست يابد، ليك دثيره اين معنا ق ك يتوانست به دقا  

 در اين باب به منصه ظهور نيامـده، فقيـر بـه اظهـار آن توفيـق             ]كه[مانده است  و اسرار غامضه       
  .)همان(»يافته و به تحرير آن مبشر گشته

نقـص و   . ويدخ گ ساپ بزرگ ابن عربي و پيروانش       ضبدين صورت شيخ ابتدا بايد به نقص و نق        
. دانـست   گرفت بلكه صفات را نيز عين هم مي          را عين يكديگر مي    ي كه نه تنها صفات و اسما      ضنق

نـاگزير از  . شيخ احمد معتقد است صفات ثمانيه  واجب الوجود بدين دليل كه در خارج موجودند  
 سـت چگـونگي ا    بـي  چـوني و    اند امـا ايـن تميـز از قـسم بـي             تعالي تميز و تفكيك يافته      ذات حق 

چوني در مرتبه حـضرت       چوني بلكه تميز بي     چنين اين صفات از يكديگر متميزند به تميز بي         هم«
  .است» ذات تعالي و تقدس نيز ثابت است زيرا خداوند الواسع بالوسع المجهول الكيفيه

كنيم تميز و تفكيـك جـاري        ميديدگاه شيخ احمد اين تميز و تفكيكي كه ما آن را تصور              از
ليس كمثله شي   « لوبستس نيست زيرا صفات و اعراض ممكن از آن جناب قدس م           در قلمرو حق  

اما شيخ احمد نيـز چـون شـيخ اكبـر معتقـد اسـت               » الذات و الفي الصفات و الفي االفعال        ال في 
 اسما در خانه علم تفصيل و تميز پيدا كرده و منعكس            كيفيِ   صفات و وسعت بي    چونيِ  تميزات بي 

ه شيخ  احمد معتقد است هر اسم و صفت متميزه خود مقـابلي دارد در                اند با اين تفاوت ك      گشته
و قدرت مقـابلي دارد كـه عـدم         ) جهل( علم است  مقابلي دارد كه عدمِ   ،  عدم مثالً علمِ  ،مرتبه عدم 

احمد، نه تنها صفات واجبـي در علـم حـق تفـصيل                از ديدگاه متفاوت شيخ   ) فعض(قدرت است   
و  اند  هآن عدمات متقابله نيز در علم واجبي جل شأنه تفصيل و تميز پيدا كرد             «اند بلكه     پيدا كرده 

انـد و آن      اياي اسما و صفات حقايق ممكناتند، آن عدمات در رنگ اصـول و مـواد آن ماهيـات                 رم



142 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
الدين همـان اسـما و    محي  ق ممكنات نزد شيخ  ي صور حاله در آن مواد، پس حقا       چون    همعكوس  

  .» و صفاتندعدماتند كه نقايض اسما، ق ممكناتينزد فقير حقا ند در مرتبه علم وا صفات متميزه
احمد، آن چه در عالم عين جريان دارد عكـوس اسـما و صـفات                  بدين ترتيب از ديدگاه شيخ    

بحث نكاح   (اند  متزج شده م با يكديگر    اياي آن عدمات و در خانه علم ظاهر گشته و         راست كه در م   
گـر     علوي با امهات سفالي سمناني، در اين جـا بـه صـورتي ديگـر جلـوه                 يعربي و ازدواج آبا     ابن
شوند و ماهيـات بـه     واجب با مقابالن خود كه در عالم امكانند متمزج مي      اسما و صفات   .)شود  مي
حـال هرگـاه خداونـد      . دارنـد  ميعدماهيات وجهي وجوبي و وجهي      ،  بدين ترتيب . آيند ميد  وجو

       متصف گردانده   كه پرتوي از حضرت وجود است     ،   ظلي بخواهد ماهيتي از اين ماهيات را به وجود
 فلـذا  .گرداند  متمزج افكنده و مبدأ آثار خارجي مي       پرتوي از خود را بر اين ماهيت       ،و موجود كند  

 حـضرت وجودنـد و پرتوهـايي از         ظـل و سـايه    ،  نموجودات عالم امكا    ميي تما داز ديدگاه سرهن  
پرتوي از علم واجب است كـه در   ظل و ،  ممكنچون علمِ ميدر اين صورت مفهو . كماالت تابعه او  

مقابل خود منعكس گشته، وجود ممكن نيز پرتـوي از وجـود واجـب اسـت كـه در آيينـه عـدم                       
عين واجـب   و ممكن    ... نيست بلكه شبحي است    ئ عين ش  ئش  نزد فقير ظل  « فلذا    منعكس گشته 

 عدم است و عكس كه از اسما و صفات در آن عـدم مـنعكس گـشته             ، ممكن چه حقيقت ... نباشد
، پس همه اوست گفـتن، درسـت نباشـد          ها  آناست شبح و مثال آن اسما و صفات است نه عين            

   .»بلكه همه از اوست
يك وجه وجودي دارد كه در آن صـفات كماليـه حـضرت حـق متجلـي                 ،  موجود عالم امكان  

ي دبنـابراين از ديـدگاه سـرهن      . كه منشأ شرارت و خبث و نقص است         ميشود و يك وجه عد      يم
ممكن را عين واجب دانستن، سبب انتساب صفاتي چون شرارت و نقص و خبث به ذات احـديت                  

 و زمين است و هرچه ماوراي اوست        ها  ناحق سبحانه و تعالي نور آسم     « :شود و اين كفر است     مي
  .»همه ظلمت است

 تفـاوت   بيـان  نظرگاه خويش پيرامون وجود واجب و وجـود ممكـن بـه              بياني ضمن   دهنسر
 و صفات است    اسماالدين عبارت از      پس عالم نزد شيخ محي    «: پردازد  ديدگاه خود با ابن عربي مي     

كه در خانه علم تميز پيدا كرده، در مرآت ظاهر وجود در خارج نمودي حاصل كرده است و نـزد                    
 هـا  آن در خانـه علـم در   ها نا و صفات واجبي جل سلط اسماز عدمات است كه     فقير عالم عبارت ا   

سبحانه، آن عـدمات بـا آن معكـوس بـه وجـود ظلـي                 اند و در خارج به ايجاد حق        منعكس گشته 
موجود شده پس در عالم، خبث ذاتي پيدا شد و شرارت جبلي ظاهر گـشت و خيـر كمـال همـه            
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اهللا و مـا اصـابك مـن     مـن فاصابك من حـسنه      ما« يمهو عال، كر    عايد به جناب قدس او شد جل      

  .)همان(»مؤيد اين معرفت است» من ذالكفيئه س
  لي وجود دارد، چون نيك بنگريم تفاوتي ميـان نظريـه شـيخ اكبـر و شـيخ                 ادر اين ميان سؤ   

سره به حق  ا يك ر و وحدت    شتهانگا  اكبر و پيروانش وجود را خيال و توهم           شيخ. بينيم احمد نمي 
گيرند و     واحد مي   واجبِ ظهورات و تجليات آن وجود    را  هند و آن چه  در كثرت جريان دارد          د  مي

هـا     واژه يمبينـ    مـي  .وجود واجب گرفته و موجودات را پرتـو آن ذات          شيخ احمد نيز وجود را ظلِ     
 شيخ خود   ، ظاهراً 12.اند  ظل و پرتو نشسته   ،  ليجچون ظهور و ت     ميو به جاي مفاهي    اند  هتغيير كرد 

اگر گويند شـيخ محـي      «: كند كه   سوي مستشكلي اشكال مي   اين از    بنابرف بوده   قه اين معنا و ا    ب
 كه ايشان، وجـود     يمدانند تعالي، پس فرق چه بود؟ گوي        الدين و تابعان او نيز عالم را ظل حق مي         

ه بالجملـ . نمايند  انگارند و بويي از وجود خارجي در حق آن تجويز نمي            آن ظل را جز در وهم نمي      
داننـد     واحـد را مـي     نمايند و در خارج موجـود       كثرت موهومه را به ظل وحدت موجوده تعبير مي        

تعالي  ثبتان مابينهما پس منشأ و حمل ظل بر اصل و عدم آن، محل اثبات وجود خارجي گشت                   
 ،اصل نمايند ناچار بر    مينعدم اثبات آن وجوه، ايشانان چون ظل را وجود خارجي اثبات             ظل را و  

در  .نمايد  داند به حمل مبادره نمي      و اين فقير چون ظل را در خارج موجود مي          سازند  ول مي محم
 ظلـي را در وهـم و        ، در اثبات وجود   ]ها  آنلي  و[فقير و ايشانان شريكند     ،  نفي وجود اصلي از ظل    

دانند و صفات ثمانيه را كه بـه آراي           خارج جز احديت مجرده را موجود نمي       ودر انگارند ميتخيل  
نيز جز در علـم     ،  ا در خارج ثابت شده است     ه اهللا تعالي عنهم وجود اين      اهل سنت و جماعت رضي    

  .)همان(»كنند اثبات نمي
كنـد كـه او وجـود      مـي تبيـين  شيخ احمد تفاوت خود با ابن عربي و يارانش را   ،بدين صورت 

 وهـم   ، خارجي را  داند ولي ابن عربي و يارانش وجود         وجود واجب مي    و ظلِ  ردهخارجي را انكار نك   
شـيخ  . كننـد      و بدين صورت حتي صفات خارجي حق را هم انكار مـي            13بيش نينگاشته و خيالي   

 ممكن را وجـود      ظاهر كه وجود   ي ميان علما  اي ميانه،  انتخاب طريقه ديدگاه خود را     بدين ترتيب 
  .داند  مي–كنند    كه وجود خارجي را انكار مي-دانند و ابن عربي و اتباعش اصلي مي

بـرزخ بـين الوجـود و       «اعيـان ثابتـه را      ،  شيخ اكبر و يـارانش    . اما باز نكته ديگري وجود دارد     
و   مـي  رويي به وجود دارند به ثبوت عل       ،رو دارند  ند بدين اعتبار كه اعيان ثابته دو      ا دانسته» العدم

 .»لخارجيالوجود ا   الن االعيان ماشمت رائحه من    «: يا در اصل به عدم خارجي      رويي به عدم دارند   
 .نـد ا ق ممكنات گردانده  ياحمد داخل حقا     عربي و يارانش نيز عدم را چون شيخ         در اين صورت ابن   
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با تفـاوت   ل را طرح و     اشيخ خود اين سؤ    احمد در اين ميانه چيست؟       پس فرق شيخ اكبر و شيخ     

پاسخ ن  كه در انديشه ابن عربي و اتباع اوست چني          ميگويد با عد   ميكه خود     ميگذاردن بين عد  
  .»كه در اين تحقيق اندراج يافته است، حقيقت ديگر دارد  ميعد«: دهد كه مي

 دفتر دوم كه عصاره نظرات شيخ احمد پيرامون نظريه وحـدت وجـود ابـن                 مكتوب اولِ  ختمِ
    مطلق انديشه وحدت حق با خلق بـه دليـل غنـاي مطلـق او از عالميـان                   عربي و اتباع اوست، رد 

ي نـ اهللا لغ است، پس با عالم او را سبحانه، به هيچ وجه مناسبت نباشـد ان  ور يورا« خداوند :است
 عين و متحد ساختن بلكه نسبت دادن برين فقير بسيار گـران     ،او را سبحانه با عالم    . المينععن ال 
    .»زه عمايصفونعسبحان ربك رب ال. رب آن ايشانند من چنينم يا. است

در جواب سؤاالت قاضي اسماعيل فريـد       و   سوم    هشتاد و نهم دفتر    چنين در مكتوب   شيخ هم 
ات لحطمـص در   )»همـه اوسـت   «: كـالم مـشهور صـوفيه     (لـي   بقدر شرح سخن روزبهـان       -آبادي

شيخ در ايـن نامـه ابتـدا بـه     . پرداخته است » انديشه وحدت وجودي  «نقد  ـ بار ديگر به     المتصوفه
  منعكـسه  هاي متعـدد   رتگذشته خود رجوع و نظرات مختلف متصوفه را با صو          هاي  نابرههمان  

ها كه مغلـوب حـال       هر كس از اين    «.كند مياياي مختلف توجيه و حلول و اتحاد را رد          رزيد در م  
چون نوبت به شيخ بزرگـوار        و ...شد ميباشد از وي ظاهر      ميگشت كلمه در توحيد كه اتحاد ن       مي

ه را مـشرح سـاخت و       الدين بن العربي قدس سره رسيد او از كمال معرفت اين مسأله دقيقـ              محي
مع ذلك جمعي از اين طايفة مراد       . مبوب و مفصل گردانيده در رنگ صرف و نحو در تدوين آورد           

 و مالم ساختند و در اين مسأله اكثر تحقيقات شيخ محقـق             نده تخطئه او نمودند مطعو    مياو نفه 
  .)89 مكتوب ،دفتر سوم، 5(» است

ابن هاي   ديدگاه،   متابعان ابن عربي    مختلف معتقد است بعد از مرور زمان و شروح       احمد  شيخ  
مـع ذلـك ايـن      «. هاي حلول و اتحاد از ميان آن برداشته شد         ههعربي تنقيح و واضح گشته و شب      

در شيخ معتقد است مرا    .»پسندد و هر چند از اين مقاصد مبراست        ميت را ن  افقير امثال اين عبار   
همـه از   «زيـه اسـت و آن عبـارت         نت مذهب ديگري است كه مناسب شـأن تقـدس و            ،اين قلمرو 

 بـدين معنـا   كهگويند بل مي البته نه بدان معنا كه علماي ظاهر  ـ»همه اوست «ـ نه   . هست »اوست
       ممكن است ناشي شده از وجود واجب و پرتو وجود      كه ارتباط اصالت و ظليت چون ارتباط وجود 

  . او
 – گويد ميا را باز فرعر حكما و   همان نظ  ، ديگر يتنها با تعابير  كه  جالب است كه شيخ با اين       

 كـار بـه   ممكن حكما ـ امـا بـاز حتـي از     عرفا و وجود يعني استفاده از ظل و پرتو به جاي ظهور
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 خـدا بـه ايـن اطالقـات سـبقت           يليك چون اوليـا   « :بردن اصطالح ظل نيز ترسان و لرزان است       

   .)نهما(»ربنا التواخذنا ان نسينا او اخطانا، اميدوار عفوم اند هنمود
ظـل انگاشـتن همـه    ، تـرين اعتقـادش در مـورد وحـدت وجـود      بدين ترتيب شيخ كه اصـلي     

نيـز بـه    ) ظليـت ( موجودات نسبت به واجب الوجود بود در اواخر عمر خويش حتي از اين اعتقاد             
اما وحدت شهود شـيخ  .) كه در ادامه كالم بيشتر از آن سخن خواهيم گفت (نحوي استغفار نمود    

شود در مكتـوب فـوق       ميمطرح  ) همه اوست ( در مقابل وحدت وجود صوفيه       كه )همه از اوست  (
كـه   انـد   ه رسـيد  »ديد« صوفيه به اين     بنا بر اين اصل، كه    : ظهوري دارد ) 89: نامه،  دفتر سوم ،  5(

  .»علما ظواهر را ديد ميسر نشده است« :اند اما حكما نرسيده اند ههمه را ظل پنداشت
  

  شيخ احمد سرهندي مراتب وجود در ذهن و زبان .4
، وهـم مرتبـه   :دكنـ  ميتقسيم بندي موجودات را در سه مرتبه  ،   دفتر سوم  100شيخ در نامه    

  .ذاتو مرتبه   امرنفسِمرتبه 
يا و مالئكه از اين مرتبه بر آمـده و وجودشـان            نبم مرتبه اكثر افراد عالم است تنها ا       وهمرتبه  

كرام كه در مرتبه دوم يعنـي مرتبـه نفـس            ي آخرت است و نيز اقلي از اوليا       تأمناسب وجود نش  
 قرار دارند و مرتبه سوم كه مرتبـه خـارج    ـ   كه صفات و افعال واجبي حق در آن وجود داردـامر

پس شيخ مرتبه اول را مرتبـه       (و موجود در آن جا ذات و صفات ثمانيه واجب الوجود است             است  
 كـه  لحال بدين دلي) داند مي ذاترتبه مرتبه دوم را مرتبه صفات و افعال و مرتبه سوم را م       ،  وهم

است ناچار خير و كمـال در آن اتـم و اكمـل               ميوهوجود  تر از    تر و قوي   وجود نفس االمري ثابت   
البتـه  (اند  ه چنين كرد   و اوليا  يانباين كه ا   كما. به وجود نفسي رفت     مياست پس بايد از وجود وه     

 وجـود نفـس االمـري       يا به نهايت درجه   ب ان .)داراي مراتب است هم وجود نفسي       ميهم وجود وه  
 در  .گردنـد   گر مرتبت اول وجود كه خاص ذات و صفات حضرت حق اسـت مـي               رسند و نظاره   مي

توان ديـد كـه حـروف و        مي وگردند   مي  مشهود  كلمات و حروف قرآن    ، درجه نفس االمري   نهايت
 ظـاهراً مرتبـه اول      .نـد ا  پيدا كـرده   عيتكلمات قرآني با آن مرتبه مقدسه كه مرتبت اول هست م          

ترين اشيا به جناب قدس خداوندي است كه گردي از ظليـت             قريب«مرتبه حضور قرآن است كه      
 داليل شيخ بر ايـن معنـا آن اسـت كـه افـضل               .)100مكتوب   ،دفترسوم،  5(» بوي نرسيده است  

 آن مقام    كتب ديگر انبيا نيز در     .ت، شفاعت قرآني است   اترين شفاع  عبادات تالوت قرآن، و مقبول    
شيخ در همين نامـه بـه       . هاي تفصيل اويند   مقدسه حضور دارند اما قرآن مركز دايره و بقيه نقطه         
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) اعيان ثاتبـه  ( صور علميه    كند كه صوفيه عالم را ظهورِ      ميتفاوت ديدگاه خود با شيخ اكبر اشاره        

 عـين   ئش  ميت عل گويند و در نزد آنان صور      مي نيز   اسماآن را ظهور    ،  دانند و بر سبيل تجويز     مي
ل يـ داند و به عينيـت قا      مي بحآن را ش  احمد  در حالي كه شيخ     .  است نه شبح و مثال آن      ئآن ش 
داند و وجود صفات را جـز در        ميوجود را جز ذات احديت ن     ،  چنين شيخ اكبر در خارج      هم .نيست

ماي اهل  كند در حالي كه شيخ احمد معتقد است از ديدگاه من كه موافق نظر عل                علم اثبات نمي  
       در خارج موجودند اگر تفـاوت هـست        ،   ذات واجبي  سنت و جماعت است صفات حقيقيه در رنگ

اما آن چه در نظرات شيخ مهم است اين كه وي صـفات             . به اعتبار مركزيت و عدم مركزيت است      
بذات او دارند     ميصفات واجب الوجود جل سلطانه كه قيا      « :داند ميممكن را چون صفات واجب ن     

صفات ... صفات ممكن ندارند   هيچ نسبتي به   العلم و غيرها از كمال تقدس       و هالقدر حيوه و مثل ال 
  .»اد محضندمج و ممكن حكم ميت دارند

داندـ گرچه اطالق لفـظ تعـين را    ميشيخ تعين اول يا همان تعين وجود واجب را نور محض   
طـالق آن مـساهله     هـم در ا    در قوم اين لفـظ متعـارف گـشته مـا          «ندارد اما چون    خوش  چندان  
چـون، اگـر      از نور هيچ چيز را گنجايش نيست و آن هم بي           در آن موطن مقدس غير    « ـ »نماييم

اگـر  ،   بـي چـون را     نور علي هـذالقياس و ايـن نـور اقـدسِ          ،   است نور است و اگر علم است       اتحي
را غيـر از  يد، هر آيينه قابـل مظهريـت آن   ا بي تغيير و انتقال اثبات نموده، ظهوري در مرتبه ثاني 

وجود چيزي ديگر نخواهد بود لهذا تعين نزد اين حقير تعين وجود آمده اسـت و سـاير تعينـات                    
   .)همان(»اند تابع

ظهـور   ،»اكنت كنزا مخفي  «اساس  اين ظهور و تعين را بر       ) 122مكتوب(در همين دفتر    شيخ  
كشف گـشته اسـت     نآن چه در آخر كار بعد از طي مراتب ظالل بر اين فقير م             « :نامد مي» حبي«

تعين و ظهور حبي است كه مبدأ ظهور است و منشأ خلق مخلوقات است در حديث قدسـي كـه                    
ن آ اول چيزي كه از »بت ان اعرف فخلقت الخلق   حبكنت كنزا مخفيا فا   «مشهور است آمده است     

 اگـر ايـن حـب       ،ق گـشته  ي خال گنجينه مخفي بر منصه ظهور آيد حب بوده است كه سبب خلقِ           
لوالك لمـا  « حديث قدسي رس. بود ميگشود و عالم در عدم راسخ و مستقر         ميرِ ايجاد ن  بود د  مين

خاتم الرسل واقع است عليه و عليهم الصلوات و التسليمات اين جا بايد              در را كه    »خلقت االفالك 
 يـاد شـده   اين معناي    .»د را در اين مقام بايد طلبي      »لوالك لما اظهرت الربوبيه   «ست و حقيقت    ج

خود بـا پـيش     ،  پس شيخ . با ديگر نظرات شيخ در مكتوبات ديگرش متفاوت است        122وبدر مكت 
ه سؤال اين اسـت كـ     . سازد ميموضع خود را روشن     ،  كشيدن اين تفاوت از سوي منتقدي فرضي      
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دانـد و    مـي محمدي ناميده و آن را اجمال علم حـق در كثـرت              حقيقترا تعين اول    ،محي الدين 

عين وجودي گفته و مركز آن را كه اشرف و اسـبق اجـزاي اوسـت     تعين اول را ت    ،ليدر رسا شيخ  
 و تعين حضرت اجمال را ظل اين تعين وجودي انگاشـته و ايـن               استحقيقت محمدي قرار داده     

 كه همان حقيقت محمدي است وجه ايـن اقـوال چيـست؟ شـيخ               دزن ميجا حرف از تعين حبي      
بر عارف به اصـل تعـين كـه         ،  در وقت عروج  اند كه     تعين اول  دهد كه آن دو تعين ظاللِ      ميپاسخ  

 حضرت حـق بـه ذات       :گويد مي ،توضيح بيشتر تقاضايِ  شيخ در   . اند  تعين حبي است ظاهر گشته    
خود موجود است نه وجود، ايجاب و وجود همـه اعتبارنـد زيـرا در آن مرتبـه گنجـايش ندارنـد                      

ت عتبار وجود كه مقدمه ايجاد اس   اول اعتباري كه پيدا شد ايجاد عالم حب و بعد از آن ا            ،  بنابراين
  .ن حبي و وجودي استيدو تع، از آن تعين علم اجمالي كه ظل آنو پس 

تفاوت در اين است كه تعين اول و دوم تعين ذات است اما در تعين سوم صفات را داريم كـه   
حقيقت محمدي قرار دارد و ظل او مقـام خُلـت اسـت     ،  در مركز تعين حبي   چنين   هم .ندظل ذات 

 ظل تعين حبي است زيرا وجود خـود از ظـل            ،تعين وجودي هم  بنابر اين   . مقام ابراهيم است  كه  
  . ذات است

 واحـديت   و) حقيقـت محمـدي   (شيخ در همين مكتوب، در جواب سؤالي كه تعينات وحدت           
 هـا  آن كرده و از شيخ درباره بياندي ابن عربي را     سج و نيز تعينات روحي، مثالي و     ) اعيان ثاتبه (

گويد اين الفاظ موافق مذاق شيخ محي الدين و تابعان اوسـت در عبـارات فقيـر ايـن                    مي پرسيده
او سـپس بـه شـيخ محـي الـدين ايـراد             . قسم الفاظ اگر واقع شود از قبيل صفت مـشاكله اسـت           

 را هـا  آنكـه  ـ ع ممكنـات   يـ حقيقت محمدي بلكه حقايق جمحكم به وجود  از كجاگيرد كه  مي
زيرا (نمايد  مي و التزام خالف قول پيامبر ستهقديم دان  راها آنكند و  مي ـاعيان ثابته گفته است  

البته ،  شيخ احمد  .)جب و ممكن  ا بين و  ـ  بعدم التمييز بينهما   : گفته است  صراحتاًشيخ اكبر خود    
 نيـز كه حقيقـت محمـدي       ولي در عين حال اين تعريض را هم دارد           دارد مي روعذمشيخ اكبر را    

 :واجب فقط اوست  . ممكن است به هر حال    ق هست اما    ياقالبته حقيقه الح  ،  ممكن است نه واجب   
  .»شود كرد شيخ به تمييز واجب و ممكن معتقد نيست ميولي خوب چه «

شود كه چه فرقي اسـت ميـان         مي چون با سؤال سختي روبرو       ،شيخ در آخرين نامه مكتوبات    
و  دانـد  مـي ممكـن   ،  ت به واجب  ممكن را نسب  كه  داني و شيخ اكبر      مي واجب   كه ممكن را ظلِ   وت

ريه اسـت و    سـك آشوبد كه اين قسم علـوم معـارف          ميچرا بايد شيخ را سرزنش كرد؟ بر      بنابر اين   
واجـب را تعـالي   . ممكن چه بود كه ظل واجب باشـد «:  آن از نارسايي حقيقت معامله است      الفاظ
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هرگاه محمد رسول   . ل از شائبه عدم لطافت اص     ري به مثل است و مب     دهم تولي وچرا ظل بود كه م    

 ستقاللِذات و باال  الب،   موجود در خارج   .اهللا را از لطافت ظل نبود خداي محمد را چگونه ظل باشد           
انيه حقيقت اوتعالي و تقدس و ماسواي آن هر چه باشد به ايجـاد              محضرت ذات تعالي و صفات ث     

خـالق خـود   ث است و هـيچ مخلـوقي ظـل    د و حاقاو تعالي موجود گشته است و ممكن و مخلو   
ابي به خالق تعالي ماوراي آن نسبت كه شرع به آن وارد است     سنيست و غير از مخلوقيت هيچ انت      

   .»ندارد
آيد تا طي مسير كند اما به جايي         ميسالك را به كار     ) ظليت(ديدگاه شيخ اين اصطالحات      از
ده كـه   بـو  ن اصل ظليت هم حكم ظل را داشته است و شايان مطلوبيت          «بيند اين    ميرسد كه    مي

 مـن  بنـا اتنـا   ر .سم است و مطلوب ماوراي حيطه ادراك و وصل و اتـصال اسـت             تداغ امكان م  ه  ب
  .)123 مكتوب ،دفتر سوم، 5(»لدنك رحمه و هيئي لنا من امرنا رشدا

در  مؤمن است نامه به محمد صادق ولد حاجي محمد         ،ديگر نامه شيخ پيرامون وحدت وجود     
پيرامـون ايـن سـؤال كـه        را  خود  ديدگاه  شيخ در اين نامه      .دوحدت وجو هاي او در     پاسخ پرسش 

 هـا  فرقـه كـدام از ايـن      داننـد و هـر       مـي زندقه   و لند و علما آن را كفر     يصوفيه به وحدت وجود قا    
نـه   -لنـد ياز ديدگاه او صوفيه اگر به وحدت قا        .گويد مي باز   ،گويند ميپس كدام درست     اند  هناجي
يـا اشـيا را متحـد بـا حـق      ـ كنند   ميحكم » همه اوست« و به بينند ميعين حق  اركه اشيا  اين

در . استها كفر و ضاللت و زندقه        زيرا همه اين   اند  هگرفته از تنزيه تنزل نموده و به تشبيه گراييد        
 اين است كه اشـيا همـه        ها  آنبلكه منظور   ،   است تشبيهنه  نه تنزل و    ،   نه عينيت  ،نه اتحاد  آن جا 

، حالج هم كه اناالحق گفت منظورش آن نبود كه من حقـم يـا بـا            نيستند و هر چه هست اوست     
 ، بلكه منظور اين بود كه مـن نيـستم، موجـود           -ـ كه اين كفر است و مستوجب قتل        حق متحدم 

گيرنـد و   مـي  و صـفات او  اسـما  را مجالي ها آندانند و  ميصوفيه اشيا را ظهورات حق   . حق است 
بـين حـق و       برقـرار نيـست    ها  آن  نسبت عينيت بين  چنان كه ظل شخص با او متحد نبوده و           هم

شيخ نظر صوفيه را در اين       .هم نسبت عينيت و اتحاد برقرار نيست       و دآشوبدا آشوب ظاهر آشوب 
سايه از نظرشـان    . اند داند زيرا به واسطه كمال محبت كه به وجود شخص پيدا كرده            ميباح  مامر  

 بـدين ترتيـب   .)وحدت شهود( »شان نباشدغير از شخص هيچ چيز مشهود اي  « مختفي گرديده و  
ظاهر حقند اجتنـاب    منيز كه موجودات      اما بدين دليل كه علما از اين معنا        .حقاشيا از حقند نه     

.  و عرفـا برقـرار اسـت   هـا  آن تا شبهه حلول و اتحاد پيش نيايد ـ الي االبد نزاع ميان  –نمايند  مي
 خـارجي  مِمعـدو  را با وجود ظهورات، اشيا ،فيهشود كه صو مي در اين نامه مطرح      نيز الي ديگر ؤس
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 را موجـودات خارجيـه      اشـيا ،  بينند در حالي كه علما     مي جز حق ن   ، در خارج را   دانند و موجود   مي
داننـد و    مـي شيخ در جواب اين سؤال معتقد است صوفيه گرچه غير حـق را موجـود ن               . گويند مي
طائيان كه عالم را اوهام و خياالت       فسوهم سو پندارند اما وهم آنان از       ميهوم  و خارجي را م   ياشيا
و ايـن نمـود       مـي ايـن وجـود وه    « ثبات و استقرار دارد زيرا        صوفي نوعي  وهمِ. دانند جداست  مي

از زوال محفـوظ اسـت و از       ،  اش قدرت كامله اوست   قخيالي چون به صنع حق است سبحانه و انت        
  .»نو مصخلل

ي صـ اخآنـان را وهـم      توسط   اشيام پنداشتن    ترتيب شيخ احمد در دفاع از صوفيه، وه        ين  بد
اما  . لكن وجود وهمي   است،نوعي وجود   در خود داراي    ،  داند كه چون ناشي از ظهور حق است         مي

 را در خارج موجود دانـسته و        اشياكند كه درست است كه ايشان        ميشيخ نظر علما را نيز توجيه       
ن را در جنـب وجـود حـق، وجـودي           كنند اما وجود آنـا     ميرتب  تاحكام خارجي ابدي برايشان م    

د كه نسبت به وجود واجب الوجـود        نكن ميضعيف و نحيف تصور نموده و از آن به ممكني تعبير            
يكـي وجـود    ليـك    معتقدنـد    »وجـودي «بدين ترتيب هر دو به      . ك است هالاز خود هيچ ندارد و      

رشـان مخفـي     از نظ  اشـيا وجود  ،  و شهود و ديگري وجود ممكن، عرفا چون به وقت عروج            ميوه
واجـب   را واقعـي انگاشـته ولـي    هـا  آنوجـود   فيلـسوفان اما  پندارند   مي  ميوجودشان را وه  است  

چنان بر سر اشكال خويش      شكل هم ستن است كه م   آ بيانگردر اين نامه     ديگر   يالؤس .انگارند مين
 حالي كه    جز نمود نيست در    ها  آند عرفا، ثبوت و استقرار ندارد و بود         زدر ن   مياست كه وجود وه   

واب شيخ اين اسـت كـه وجـود         ج. دانند ميوجود كثير خارجي را وجود نفس االمري         ،فيلسوفان
. شود پس خود نوعي وجود نفـس االمـري دارد          ميبه ارتفاع وهم و خيال مرتفع ن       چون بنا   ميوه

 چنـان كـه وجـود      دارد هـم   ئش مرهوم نسبت به وجود حق تعالي حكم ال        كه اين وجود   ضمن اين 
  . توان آن را هم جزو معدومات دانست ميدارد و به اين معنا   ميت به او چنين حكب نسممكن

 يـك   »نفـس امـر   « را نفس االمري بينگاريم بايد كـه         اشيا ةسؤال ديگر اين كه اگر وجود هم      
 با وحـدت وجـود      مسألهو اين   . وجود باشد در حالي كه ما آن را در وجودات متعدد اثبات كرديم            

به نظريه وحدت در كثرت و كثرت در وحدت صدرالمتألهين          شيخ در اين جا     . ستنيعرفا سازگار   
 .بـوده باشـد    ايـن دو شخـصيت       بين  مينوعي ارتباط عل   تاريخ بيانگر كه   شود بدون آن   مينزديك  

ي مرنفس امري است، وحدت وجود هم نفس ا        ،هر دو «: دهد ميشيخ جواب سؤال فوق را چنين       
نقيـضين  ن چون جهت و اعتبار مختلـف اسـت تـوهم اجتمـاع              و تعدد وجود هم نفس امري ليك      

 نفـس   ،نمايـد  مي مثالً كه در مرآت      دصورت زي . گردد مياين مبحث به مثالي روشن      . مرفوع است 
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 مـرآت اسـت و نـه در وراي          خودامر در مرآت هيچ صورت كاين نيست زيرا كه آن صورت نه در              

   .)همان(»تبه اعتبار توهم اس،  مرآتبلكه وجود آن صورت، آن
  

   حصول وحدت شهود در عروج سالك.5
 آراي نقادانه شيخ احمد در مورد وحدت وجود ابن عربي پرداختـه و       بياندر بخش پيشين به     

ـ   ميكه از اركان نظريه وحدت وجود       ،  دريافتيم كه او با مفهوم عينيت حق و خلق         شـدت  ه  باشد ب
وجـود حقيقـي را از آن حـق    ، نه داشـت مخالف بود اما در عين حال خود، نيز آرايي وحدت گرايا          

چنان كه ديديم چون تبيين اين ظـالل را بـه مـدد              دانست و بقيه موجودات را ظل او، اما هم         مي
گرفـت، بـه     ميمقابل وحدت     مياي عد  داد و كثرت را آيينه     ميمثال صور در مرآت يا آيينه انجام        

شـيخ، بيـشتر يـك      ،  بـدين ترتيـب   . ادافت ميزعم خويش به ورطه حلول و اتحاد و الحاد و انكار ن           
اما به هر حال همين معنـا  . شد تا بنيانگذار نظريه وحدت شهود      ميمنتقد وحدت وجود محسوب     

 بيـان  سـمناني و گيـسو دراز از ديگـر سـو او را بـه                 هـاي   انديشهثير پذيري از    أنيز ت  از يك سو و   
  .در مورد وحدت شهود بر انگيخته بود  ميمفاهي

اعتقاد عارف به وحدت وجود حق را محـصول ديـد يـا             ،   كه شيخ احمد   در فصل پيش ديديم   
اين معنا و نيز سير     » علماي ظاهر را اين ديد ميسر نشده است       «دانست و معتقد بود      شهود او مي  

مكتوباتي كه چون سمناني بر      .توان در برخي مكتوبات او ديد      سالك در دريافتن اين شهود را مي      
در ايـن مـورد بـا        گرچه اختالف نظراتي نيـز    (كنند ميكيد  أاو ت سلوك عارف و به وحدت رسيدن       

    .)سمناني دارد
  دفتر دوم خطاب به جمال الدين حسين نوع نگـره صـوفياني            خ احمد در نامه چهل و دومِ      شي

انفسي كرده و نهايـت النهايـه را در درون ايـن دو سـير قـرار                   و يكه سير را منحصر در سير آفاق      
وي بـه   .كنـد  مـي نفس و آفاق اثبـات  ا و نهايت النهايه را بيرون از    ر داده قرا سؤال   مورد دهند، مي

نقل از صوفيان، سير آفاق را سير الي اهللا دانـسته و چـون سـمناني مقـدمات رسـيدن بـه آن را                        
 نتـايج ايـن     .دانـد  مـي رياضات شاقه و مجاهدات شديده      ،  خالصي از آرزوها و اماني    ،  تصحيح نيت 

توكـل و   ،  صبرحاصل شدن   ،  ميسر شدن توبه و انابت    ،  ه اخالق حسنه  يله ب ذسير، تبديل اوصاف ر   
  .رضا و گذر از هفت لطيفه است از لطيفه قلبيه تا لطيفه اخفي

و عكـوس  ) هـا  سـايه ( ظـالل   ظهورِآتمر، پس از آن سير انفسي است كه نفس سالك در آن         
ـ رب ـاسم جامع   گوينـد از ديـدگاه    مـي اين سير كه آن را سير معشوق در عاشق نيـز  . شود مي  
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سير آفاق سير تخليـه نفـس از     . رسد ميو سالك در آن به بقاي باهللا         14صوفيان سير في اهللا است    
دو سير انفسي و آفاقي از ديدگاه صـوفيان     .ليه به صفات حميده است    جرذايل و سير انفس سير ت     

ير رجـوعي   رسد اما سالك دو سـ      ميسير صعودي است كه سالك در آن به نهايت كمال و واليت             
شيخ در اين جا به     .  باهللا شياسير عن اهللا باهللا و سير في اال       : نيز دارد كه سير ارشاد و هدايت است       

ان «:  و آن اين كـه كرده بوداشاره    سبعه به آن   لطايفكند كه سمناني در پايان       ميحديثي اشاره   
 سالك در پايان هر  اين حديث معتقد بود  بيانسمناني با   » هللا سبعين الف حجاب من نور و ظلمه       

 وب ميـان او  ا هفتـاد هزارحجـ  بدين ترتيب در پايـان راه   و   كند ميپاره  لطيفه ده هزار حجاب را      
ان خداونـد   اينـ آشـوبد كـه چگونـه        مـي اين چهار سير بـر       بيانشيخ پس از     .شود مي مرتفع   حق

يا سير في   (سبحان را كه بي چون و بي چگون و وراي انفس و آفاق است را داخل در سير انفس                    
د و الي اهللا را في اهللا انگارند و امكـان را     نهر گاه بزرگان از آب به سراب كفايت كن        « :اند كرده) اهللا

 چـه اظهـار    و ن  چه گلـه نمايـد      ااز خرد  وجوب تصور كنند و چون را به بي چون تعبير فرمايند،          
ت دارد بـي نهايـت   چرا سير انفسي را بـا آن كـه نهايـ          يا   )42 مكتوب   ،دفتردوم،  5(»شكايت كند 

 و صـفات    اسـما  ظهور عـين     ، و صفات حق در مرآت نفس سالك را        اسماتصور كرده و ظهور ظل      
  !گرفته اند؟

علم بـه ايـن كـه         روا دارد و با    حقلرزد كه چگونه اين سوء ادب را نسبت به           ميشيخ بر خود    
      برخـورد   ؟سـازد  را در ملك حق شريك       حق از اويند، غير   همه موجودات در قلمرو تميز و تفكيك

 او خود را تربيت شده نظر ايـن         .متواضعانه و فروتنانه است   ،   بسيار جالب  لهحمرندي در اين    هسر
حقوق حـضرت واجـب الوجـود جـل         «: ما ا 15داند و رعايت حقوقشان را بر خود واجب        مي بزرگان

تـرين اشـكال شـيخ بـر         بـزرگ . »هاسـت  سلطانه فوق جميع ايشان است و تربيت او فوق تربيـت          
و  16وفياني چون سمناني در اين قلمرو اين است كه چگونه سير الي اهللا را سير فـي اهللا گرفتـه        ص

زيرا او را سبحانه مـاوراي آفـاق و انفـس    . اند حضرت حق را داخل در سير انفسي سالك قرار داده  
عـالم امكـان    . » و صـفات حـق اسـت       اسـما  ظاللآن چه در دايره امكان تجلي دارد        «بايد جست   

 و صفات او را نيز ندارد پـس هـر           اسما ذات حق تعالي را ندارد و به همين دليل گنجايي            گنجايي
  .ها آن نه عين حقند و صفات حضرت اسماهاي  چه هست ظالل و سايه

   كه اين اقوال و احوال را محصول غلبه محبت حضرت حق و استيالي حـب او           شيخ ضمن اين  
.  نفـس واهللا بيانگـارد  نيـا مفع حجـاب  رل سير في اهللا و تواند سير انفسي را معاد  ميداند اما ن   مي

هـزار گانـه    قادر بر دريدن حجـب هفتـاد   ،  ي اين معنا كه سالك در مرحله سير آفاق        ر حتي ب  شيخ
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شورد كه معلوم نيست سالك بتواند در سير آفاقي نصف حجب ظلماني را پاره كند چـه                  مياست  

قي خود ظل الظل است نه حتي خـود ظـل،           ضمن آن كه سير آفا    .  حجب نوراني  شكافتنرسد به   
پـس آفـاق   »  ظل است هر نفـس را در مـرآت  چون  همآفاق «ظل مقام سير انفسي است و چون     

  .خود ظل الظل انفس است
حقيقـت   ،دهـد نـه تحقـق آن       ميدر سير آفاق توهم تخليه رخ       ،  بدين ترتيب از ديدگاه شيخ    

  . و صفاتاسما براي تخليه و ظهور شود ميدهد و خود عاملي  ميتخليه در سير انفسي رخ 
شـيخ بـر خـالف      . تواند سير في اهللا باشد بل سير الي اهللا است          ميبر اين اساس سير انفسي ن     

هـر دو را داخـل در   ، صوفياني كه سير انفسي را سير في اهللا گرفته و سير آفاقي را سـير الـي اهللا            
. آورد مـي ديگر بـر نفـي وحـدت وجـود          داند و بدين صورت با رد اين معنا دليلي           ميسير الي اهللا    

كند راهي كه به تعبير او شاهراه انبيا و جامع           ميشيخ در غلبه بر اين اشكاالت راه حلي پيشنهاد          
  .»سير انفس متضمن سير آفاق است«مقام ، جذبه و سلوك و تخليه و تجليه است و در آن

و ايـن   (رسـاند    مـي يـت   سالك ابتدا سلوك را به نها     ،  اساس طريقت پيشنهادي شيخ احمد     بر
 سلوك را اراده سـالك پـيش        .) سير انفسي است   و اين نهايت  ( و سپس جذبه را      )سير آفاقي است  

سير آفاق و انفـس خـود را         ،سازد و چون سالك    ميمحقق  ) با جذبه (برده و وصال را اراده جاذب       
 ك و سـالك    سـال  فهم هر مجـذوبِ    فراخورتمام كرد ديگر نه سلوك است و نه جذبه و اين معني             

 سالك در اين طريق هرگز به انتهاي سير انفسي نرسد حتي اگـر بـالفرض عمـر                  ،مجذوب نيست 
بيننـد   مـي هرچه «رسد  ميي كه به نهايت سير آفاقي سلوك و سير انفسي جذبه          انكس .ابدي يابد 
شناسند و سيرت ايشان در وجود خـود         ميشناسند در وجود خود      ميبينند و هر چه      ميدر خود   

 مقـام سـير انفـسي را مقـام          يتا كه غ  يشيخ بر خالف صوفيان   . »و في انفسكم افال تبصرون    است  
، انفـس و آفـاق      ،  جذبـه ،  سـلوك : س از اركـان اربعـه     پـ دانستند، معتقد اسـت      ميواليت و كمال    

قدمگاهي وجود ندارد كه آن چه هست واليتي است كه جزو مبـادي و مقـدمات كمـاالت نبـوت       
  17 .» دست كوتاه است، بلند و باالآن شجرهواليت را از «كه . است

جانش ،  سالكي كه شيخ احمد به او اعتقاد دارد سالكي است كه به عنايت بي غايت خداوندي               
يابـد   مـي گردد و چنان اين محبت در جان و دل او قوت و غلبه               ميور   به محبت عظيم حق شعله    

 و رونـد  مـي ل از بـين     ي اوصاف رذا  بدين ترتيب ،  گذارد ميكه محبت هرچه غير اوست رو به زوال         
سالك بدون نياز به رياضـات شـاقه و مجاهـدات شـديده و              . گردد مياخالق حميده جايگزين آن     

تنها با استناد به محبت محبوب كه مستلزم اطاعت حق است اين سير محبوبي را كه همان سير                  



153  شيخ احمد و شيخ اكبر 
ت محب نيز به حكـم      انفسي است به سر آورده و بدين دليل كه محبوب ماوراي آفاق و انفس اس              

پـس ايـن بزرگـواران بـه دولـت          . دولت معيت حاصـل كنـد     «: و گذرد ميمعيت، از آفاق و انفس      
و انفس تابع كار و بار ايشان است و سـلوك           نه به آفاق كار دارند و نه به انفس بلكه آفاق            ،  محبت

   .)42 : نامه،دفتردوم، 5 (»شان و جذبه طفيلي معامله
 سير اين سالك به اطاعت محبوب و اطاعت محبـوب بـه رعايـت    تبسيار جالب است كه نهاي 

انجامد و كمال شريعت نيز منوط به علم و عمـل و اخـالص اسـت كـه نـصيب                     ميكامل شريعت   
سـير در  «يازي ندارد بـا  ن طريقت شيخ احمد     بدين ترتيب سالك  . لصانشود و نه مخ    ميصان  مخلً
» ازد و آن صفا را به صورت رنـگ سـرخ ببينـد             صفاي قلب خود را در مرآت مثال معلوم س         ،آفاق

 پـس   . در وجدان خويش به فراست صفاي خود حاصل كند و ببيند           يبلكه خود بايد در سير انفس     
  18.)يعني همان وحدت شهود(سير اين سالك نه در آفاق كه در جان خويش است

آورد و در    مـي  دسته  در سير آفاقي استعداد و قابليت تزكيه و تجليه را ب            ،  سالك اين طريقت  
گـذرد،   مير سبعه   ا از اطو  ديابد و چون چنين ش     ميخويش را مصفي    ،  سير انفسي به وجدان خود    

شود و چون چنين شـد از گرفتـاري     مي باهللا   ييابد و نهايت در فنا، فان      ميبه مقامات عشره دست     
 ليـ نيز زا  شده و به تبع مرتفع شدن گرفتاري خود، گرفتاري ديگران را             خالص خود داشت    كه با 
چـه هـست     هـر  .بينـد  ميهيچ ن  مقام فنا جز او    در و رسد ميسالك به فنا     بدين ترتيب،  .كند مي

  .اوست و از او
ترين تفـاوت   رسد مهم مياين است وحدت شهود شيخ احمد سر هندي و متابعانش و به نظر             

ه نظريـه  نظريه او با ابن عربي و ديگران عالوه بر نفي مطلق عينيـت حـق و خلـق ايـن باشـد كـ                   
پردازد ليك نظريه شيخ احمد و       مي ارتباط خلق با حق      بيانوحدت وجود در يك فضاي عيني به        
در نظريـه اول    . كنـد  مـي  اين رابطه را تبيين      -نه عيني  و- عالءالدوله سمناني در فضايي شهودي    

  . خداوند در وجه خالقي نيازمند مخلوق است اما در نظريه دوم خداوند، غني مطلق است
: ، ج  7( وجود مقيد و وجـود محـدود      ،  محور وجود است كه به وجود مطلق      ،  وحدت وجود در  

 واحد است بقيه همه ظلند و حتـي         شود اما در وحدت شهود وجود مطلقاً       ميتقسيم  ) 33: ، ص 1
  .ظل نيز نيستند

  
  ها يادداشت

  ي انكار ناپذير است در روز امرـد از خويش تا به امـي سياسي بعها ناهايش بر جري آموزه ر شيخ وـثيأت -1
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سـيد احمـد خـان را متـأثر از او             ابوالكالم آزاد و سـر     ومتون جديد وي را يك رفورميست محسوب كرده         

   .انندد مي
   ).13: ، ج7 (و نيز )6 (پيرامون زندگي و آثار امير سيد علي همداني رجوع شود به -2
رجـوع  . دانـست  ميرا الگوي خود    ) يقتليف شريعت و طر   أت( وي جنيد بغدادي بنيانگذار مشرب صحو        -3

                          .Syeed Muhammad al hussaini gesudaraz): مقاله، 7(شود به 
 بنيانگذاران مكتب سيكهيزم كه اينان نيز همه به دنبال وحدت اديان بودند و بين اهللا و برهما تفـاوتي                    -4
  .ل نبودنديقا
در ،   دفتـر اولِ مكتوبـات     100ل بود به قسمي كه  در مكتوبِ         ياده قا  و براي اين نسبت اهميت فوق الع       -5

 نيـست بـي اختيـار رگ    فقير را تاب اسـتماع ايـن سـخنان اصـالً     :گويد مي صوفيه  نفي شديد برخي آراي   
ل آن شيخ كبيـر يمنـي باشـد يـا     يدهد قا ميويل و توجيه آن را نأآيد و فرصت ت ميفاروقيم به حركت در  

    .)حيي الدينم(  ميشيخ اكبر شا
هاي جدي روبرو شد در مقام توجيه بر آمـد و             شيخ پس از مدتي چون با مخالفت      ،   ديگر عرفا  چون    هم -6

  .آن را محصول غلبخ سكر و مستي عرفاني دانست
چنـين كتـاب    ترين مخالف شيخ احمد بـود هـم   جدي،  اين كتاب نوشته محمد بن عبدالرسول برزنجي      -7

العـصب الهنـدي الستيـصال كفريـات احمـد           علما حنفي مذهب با عنوان       ديگري توسط حسن بن علي از     
  . نگاشتالسرهندي

هـاي شـهاب الـدين عمـر          توانسته متأثر از انديـشه     ميهاي ضد فلسفي     گيري  البته شيخ در اين موضع     -8
رشـف  سـهروردي كتـابي تحـت عنـوان     . باشد كه محبوب پدرش بود    ) عوارف المعارف صاحب  (سهروردي  
  .دارد يمانيه في كشف فضايح اليونانيهالنصايح اال

 وي در ايـن  .) دفتر دوم،مكتوب شش( الحمد هللا الذي جعلني صله بين البحرين و مصلحا بين الفئتين  -9
   .)ذيل سرهندي، 4( آورده استجمع الجوامعكند كه سيوطي در  ميمورد به حديثي از رسول اكرم استناد 

 و امثـال    اخـوان الـصفا   كتاب   . را به قوانين شرعيه مطاب سازند      خواهند اصول فاسده خود    ميها   اين «-10
   .»آن از اين قبيل است

عالءالدوله سمناني با اين نظر ابن عربي كه مقـام واليـت را افـضل بـر        چون    هم شيخ احمد سرهندي     -11
  .داند به شدت مخالف است ميمقام نبوت 

 شيخ اكبر و شيخ احمد مـورد توجـه قـرار            ينسبت ميان حق و خلق در آرا      ،   در اين بررسي تطبيقي    -12
اما اصـطالح عـين    .گرفته كه شيخ احمد اصطالح ظل و شيخ اكبر اصطالح تجلي و ظهور را برگزيده است   

 .گنجـد  مـي جرياني متفاوت دارد كه بحـث آن در ايـن مجـال ن            »  و هو عينها   شياسبحان من اظهر اال   « در
اي  اند، در پاره    كرده  شناسان در انتساب اين جمله به او       ضمن اين كه عالوه بر ترديدي كه برخي ابن عربي         

بـه  نگارنده اين معنا را     . دارد» و هو عينها  «ابن عربي جمالتي در نقض      ،  فتوحات و   فصوصديگر از مباحث    
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مـورد  ) وحـدت وجـود و وحـدت شـهود         (ميمباني عرفاني هنر و معماري اسال      در جلد اول كتاب      تفصيل

   .2 .ك. ر .بحث قرار داده است
ايـن  .  در حكمت هندو و به ويـژه در اپانيـشادها دارد           Mayaاين نظريه ابن عربي شباهتي با مفهوم         -13

ـ (» تخيل هنري خدا  ،  مايا«اي تحت عنوان     در مقاله   مي كومارا سوآ  يمعنا را نگارنده با استناد به آرا       ملي أت
  .1 .ك. ر .مورد بحث قرار داده است)  آناندا كومارا سوآمييهنر هندو به استناد به آرا  ميدر مباني حك

 بر شيخ احمـد بـسيار گـران آمـده     ـ به ويژه اطالق عنوان سير في اهللا به سير انفسي  ـاين اطالقات   -14
 را غلـط  هـا  آنامـا   اند كند صوفيان اين اطالعات را از راه اخذ و الهام به دست آورده             مي بياناست و گرچه    

  .شمارد ميجب دانسته و تصحيح آن را بر خود وا
ايشانند كه به انـواع     ....  ها  آنهاي اول ايشانم و رذيلي زله بردار خون          من كمينه خوشه چين خرمن     «-15

  .»اند اند و به اصناف و كرم و احسان عمر منتفع گرديده تربيت مرا مربي ساخته
  . از ديدگاه او سير انفسي و آفاقي هر دو سير الي اهللا است-16
قبـول  ، دهنـد  مـي سمناني نظر عرفاي وحدت وجودي كه واليت را بـر نبـوت تـرجيح                چون  هم شيخ   -17

  .ندارد
وحدت شهود متـأثر از شـيخ احمـد و سـلف او              رسد شعراي عارفي چون غالب دهلوي در        به نظر مي   -18

  :گيسو دراز باشد در چنين اشعاري
  يـــاستـر عنقـار پـش و نگـداستي          نقـه از اين پرده هويـچ رـه

  تـاسـيـر سيمـشاي اثـرده گـت           پـاسـار فنـي اشيا كه غبـهست
  رچه بسنجيم وجود حق استـهود حق است           هـز شـا نيـهمت م

  بس          كثرت ما وحدت حق است و بس همت ما غيرت حق است و
بر اين حكمت بر شعرايي چون       شرح سبزواري  و نيز    حكمت متعاليه هاي    ثير عظيم انديشه  أالبته نبايد از ت   

  .  غالب و حكماي وحدت وجودي چون اقبال الهوري غافل شد
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