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 چكيده

گاه انتقادات وي  در اين مقاله ابتدا ديدگاه سمناني در مورد وحدت عرفاني بيان شده آن

ص ابن عربي مطرح گشته و سپس در پاسخ اين سؤال كه نسبت به نظرية وحدت وجود و شخ

تواند در عين عارف بودن نظرية وحدت وجود را قبول نداشته باشد، پنج توجيه و  وي چگونه مي

توجيه چهارم و پنجم بيش از همه مرضي نگارنده . احتمال، از ضعيف به قوي، ارائه شده است

ني بيانگر وحدت شهود است نه وحدت قرار گرفته و سپس اين نتيجه حاصل شده كه سمنا

 . وجود
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 مقدمه. 1

 وحدت وجود يكي از غوامض انديشه بشري است كه بسياري از متفكـران آن را بـر نتافتـه ولـي                       نظرية
تقرير عرفاني اين نظريه بر اين اصل استوار است كـه جـز             . اند  مدعي شهود معناي آن شده     نام عرفا      جمعي به 

شـود و هـر چيـز ديگـري           يك موجود حقيقي، كه همان خداست، موجود ديگري در سراي هستي يافت نمي            
هان ج. خدا كل است و كل خداست     «: ايستي اين نظريه قايل به اينند كه         تقريرهاي پانته  1.تجلي و ظهور اوست   

تنهـا    «: و يا به قـول برخـي      ) 214: ، ص 2(» .خدا جهان است و جهان خداست     . اي متمايز از خدا نيست      آفريده
و سرانجام ايـن    ). 65: ، ص 41(» يك موجود وجود دارد و ساير اَشكالِ واقعيت اطوار يا ظهورات و يا عين آنند              

جهان يا عين خداسـت و يـا وجهـي از           . تخدا همه چيز است و هر چيزي خداس       «: تقرير بر اين باور است كه     
 ).1:، ص39(» تجلي ذات او

 ذاتاً پارادوكسيكال و متناقض نما است و ادراك آن نوعي حيرت و هيبـت در انديـشه و نفْـس            اين نظريه 
اند و گاه نيز      دم زده » وحدت« در اين ميان، صوفيه در نظم و نثر، بيش از همه از              2.آورد  شخص مدرِك پديد مي   

 به هر حـال، ايـن ديـدگاه      3.معروف شده است  » شطحيات«اند كه به      ن آن كلمات و تعابيري به كار برده       در بيا 
كه به ظاهر، متناقض نماست و جمع ضدين و نقيضين را در بـردارد، وراي طـور عقـل اسـت،                       اوالً، به علت آن   

به كـارگيري عنـصر خيـال، بهتـرين     تواند پا را از عقل فراتر گذارد و به عالم خيال وارد شود و با              بنابراين مي 



 ثانياً، به علت حيرت و هيبتي كه بدان اشاره كرديم، نفْس را دچار آن چنـان                 4.مايه براي شعر قرار گيرد      دست
در » فـوران «راهـي بـراي     » غزل«كند كه بهتر از       جريان خروشاني از ادراكات لطيف و احساسات سركش مي        

ظاهر فلسفي، آن گاه كه با عرفان ايراني و قريحة شـاعران بـزرگ    رية به لذا اين نظ  . نمايد  عالم تعبير پيدا نمي   
دهد كه شايد در هـيچ   ترين و نغزترين اشعار را به دست مي          عميق  خورد، شورانگيزترين،   اين سرزمين گره مي   

ي، وجود سـناي  . زباني مشابه آن پيدا نشود، هر چند در اذهان ساير اقوام نيز تجلي خاص خود را داشته است                 
 . نظامي، عطار، مولوي، سعدي و حافظ براي اثبات اين مدعا كافي است

. همواره جزو الينفك ميراث صوفيه محسوب شده است       » وحدت گويي «و  » وحدت جويي «حاصل آن كه    
هاي عرفان ايراني در اواخر قرن هفتم و          ترين چهره   پير خراسان شيخ عالء الدوله سمناني كه يكي از درخشان         

هشتم است و جايگاهي واال در تاريخ تصوف دارد و شـيخ قطـب وقـت سلـسلة كبرويـة ذهبيـه                      اوايل قرن   
 .شود، از اين وحدت جويي و وحدت گويي مستثنا نيست محسوب مي

  

 عالء الدوله و وحدت وجود  .2

طور كه گفتيم، عرفا براي بيان نظرية به ظاهر متناقض نماي عرفاني زبـاني بهتـر از شـعر و تمثيـل                همان
شـعر  «يعنـي  .  از سوي ديگر، شعر فارسي نيز در عجين شدن با تصوف كمال خود را يافتـه اسـت              5.اند  يافتهن

به قول شبلي نعماني    . اند  هر يك در خدمت ديگري قرار گرفته و باعث كمال يكديگر شده           » تصوف«و  » فارسي
حقيقت شعر عبارت است از     چه  «: شعر و شاعري فارسي قبل از در آميختن با عنصر تصوف قالبي بود بي جان              

و در ميان عناصر مختلـف تـصوف        ) 111:ص(» اظهار جذبات و پيش از تصوف اصالً جذباتي وجود نداشته است          
و همين مسأله بيشترين تجلي را در شعر        ). 115: ص(» مسألة وحدت وجود در حقيقت نشئه بادة تصوف است        «

فيانه ذوق و شوق، سوز و گداز، جوش و خـروش و  در شاعري صو. روح و روان شاعري صوفيانه است  «داشته و   
 ). 129: ص(» باالخره نيرو و اثري كه هست، تمام از فيض همين بادة مرد افكن است

ابن عربي و همة شاگردان، پيروان و شارحان او در شرح و بيان اين نظريه هزاران صفحه كتـاب و مطلـب                 
از درك آن   « معترفند كه پس از خوانـدن همـة آنهـا            اند، ولي فضالي بزرگي چون عالمه شبلي نعماني         نوشته

اند شعراي صوفيه همه را بـه طـور خيلـي واضـح و روشـن بيـان              چه را اين بزرگان نوشته      آن... عاجزيم ولي   
» انـد   و در اطراف آن قلم فرسايي نموده و آن را به اساليب و طرزهاي گوناگون شرح و بـسط داده                   ... اند    نموده

 ). 131-2: صص(

 شيخ عالء الدوله سمناني كه يك عارف تمام عيار است به بحث وحدت در سراسر آثارش توجـه خاصـي                         
توان  آورد، به نحوي كه مي داشته ولي به همان علتي كه ذكر شد، در بيان مسألة وحدت وجود به شعر روي مي               

توان وي را     اعر نيست نمي  هر چند به علت آن كه اصالتاً ش       . وي را از شعراي پيرو سبك عراقي به حساب آورد         
بـه  . با شعراي درجة اول اين سبك مقايسه كرد، ولي به هر حال داراي زباني ساده و بي پيرايه و زود فهم است 

قصيده و رباعي نيز بي عالقه نيست ولي مانند ديگر شاعراني كه به اين سبك و اين دوره متعلقنـد، تـرجيح                      
وي در  . هاي عارفانة خويش استفاده كند      ناسب طرح افكار و انديشه    دهد كه از قالب غزل به عنوان زمينة م          مي

خواجوي كرماني كه در ميان مريـدان       . كند  تخلص مي » عال«و زماني   » عالدوله«، گاه   »عالء الدوله «شعر گاهي   



در راستاي سياحت به صحبت حضرت شيخ عالء الدوله رسـيد و مريـد              «متعدد شيخ از همه مشهورتر است،       
 ).109: ، ص16(» آباد اشعار شيخ را جمع نمود  در صوفيها شد و سال

زند كه براي رعايت اختصار به         در ديوان عالء الدوله نيز مانند هر عارف ديگر، بحث وحدت وجود موج مي                  
 : كنيم چند مثال اكتفا مي

اسـت از ايـن     شرك عبارت   .  عالء الدوله معتقد است كه غير حق تعالي چيزي در جهان موجود نيست             -1     
 : »الموجود اال اهللا«كه براي غير حق تعالي وجودي قايل باشيم و توحيد يعني 

  او نه انس است و نه جن و نه ملك نه حور است     

  بلكه او ديدة جان و دل ما را نور است                                  

  غير حق هرچه كسي بيند مشرك باشد     

 )65: ،ص18( آن كه او حق نتواند كه ببيند كور است                                    
در عالم به هر سو رو كنيم غير او را          ) 129: ، ص 33(» همه اوست « وحدت وجود در شعر صوفيانه يعني        -2     
از وقتي به ابو سـعيد خـر  « اضداد است چنان كه      او جامع همة  . همه جا اوست بلكه همه چيز اوست      . بينيم  نمي

: به جمع كردنش بين اضداد و سپس اين آية قرآن را تالوت كـرد : به چه چيز خدا را شناختي؟ گفت     : گفته شد 
سـمناني  . گوينـد  اين امر را اصطالحاً وحدت آفاقي مي). 512: ، ص2:، ج1(» هو االول و اآلخر و الظاهر و الباطن       

 : سرايد نيز همين امر را چنين مي

  

 منم، صد يك منم، ده صد منم  هم يك منم، هم ده     

  بشنـو حقيقـت اين سخـن اهـل قبـول و رد منـم                                  

  بد نيست چيزي در جهان وز آن كه هست آن بد منم     

 اي آن سد منـم   سدي نديـدم پيش خـود ور ديده                                 

 هم حرف و هم ابجد منم ها   نقطه منم در حرف    

  همزه منم حـركت منم، تنوين و مـد و شـد منـم                                  

  در سكر و صحو و قبض و بسط با خود منم بي خود منم     

 گر كد كنم، از خـود كنـم زيـرا كه اهل جد منـم 

  بشنو عالدوله يقين بي حد منم بي عد منم     

  پس در وجـود و در نسب بي شبهه حد و عد منـم                                  

  من طرفه مولودم كه هم ام وجود خود منم     

  هم قابلم هـم فاعلـم هـم اب منـم هـم جـد منـم                                  

  ميم محبت با احد خواهي كه بيني يك زمان     

  بي خـود شـو و در مـا نگر با خود بگو احمد منـم                                  

     ميم معارف با الف اندر بدل نه بعد از اين     
     ).184: ،ص18(بي خود شو و او را ببين او را بگو اين خود منم  
ين  وحدت وجود گاهي وحدت آفاقي است كه در باال بدان اشاره شد، و گاهي وحدت انفسي است بـد                   -3     

خـود را   . كنـد   رسد كه فاصله و حتي دوگانگي بين خود و خدا را حـس نمـي                معني كه فرد عارف به جايي مي      



يعني عارف در مقـام فنـا احـساس    » من عرف نفسه فقد عرف ربه«: بيند كه بيند و در خود نيز خدا را مي        نمي
 : سرايد ن امر را چنين مي الدوله اي عالء. شود كند كه در سراپاي وجودش چيزي جز خدا يافت نمي مي

      ور در بـر مـن پيـرهنـي هست تـويي        اين من نه منم، اگر مني هست تويي     
 كه مرا جان و تني هست تويي   ور ز آن        در راه غمت نه تن به من ماند نه جان     

 )346: ، ص20(
اي كه به هنگام فنـا و         و لجام گسيخته از تجربه     شطحياتي كه از عرفا صادر شده تعبيري است آشفته           -4     

به قول ابونـصر    . نمايد  اين تعابير براي فهم عادي بشري غريب مي       . دهد  شهود وحدت انفسي براي آنان رخ مي      
در تـاريخ   ) 453: ص(» شطحيات از كلماتي هستند كه ظاهرشان شـنيع و باطنـشان صـحيح اسـت              «سراج  

 : يكي از شطحيات حالج اين شعر معروف اوست كه.  مشهورتر استتصوف، شطحيات بايزيد و حالج از همه

  نحن روحان حللنا بدناً             انا من اهوي و من اهوي انا     

 )133: ، ص34( و اذا ابصرته ابصرتنا            فـاذا ابصـرتنـي ابصـرتـــه     
اگر مرا ببينـي  . ايم  در يك بدن حلول كردهمن همان معشوقم و معشوق همان من است، ما دو روحيم كه      «    

 . »اي اي و اگر او را ببيني مرا ديده او را ديده

گذارد و وي را به سهو و خطا در بيان       جا با تعريض به حالج، پا را از او هم فراتر مي              شيخ عالء الدوله در اين         
 : سرايد سازد و چنين مي وحدت محض متهم مي

  ليس في المرآت شئ غيرنا             اهوي انا  انا من اهوي و من    

  نحـن روحـان حللنـا بدنـا             قد سهي المنشد اذ انشده     

 )346: ، ص20(  إن ذكـري و نـدائـي يا انـا              اثبت الشركة شركاً واضحاً    
آن سراينده كه گفـت  .  خود ما نيستمن همان معشوقم و معشوق همان من است، در آينه چيزي غير از          «    

شرك ] هر كه بين من و معشوق فرقي بگذارد       . [خطا كرده است  » ايم  ما دو روحيم كه در يك بدن حلول كرده        «
 »!اي من: ذكر و نداي من اين است]. گويم كنم و نه ذكر او را مي من نه او را ندا مي. [واضحي ورزيده است
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نظرية وحدت وجود همواره از سوي فقها، متكلمان و حتي فالسفه مورد انتقادهاي گوناگون قـرار گرفتـه                  
 گزندة شيخ عالء الدوله از ابن عربي بـه خـاطر نظريـة               نمايد انتقاد شديد و بعضاً      چه عجيب مي    است، ولي آن  

ث امتياز سمناني در ميان عرفا گشته همـين  وحدت وجود است، به نحوي كه شايد يكي از خصوصياتي كه باع     
توان يافت كه از عالء الدوله ذكري به ميان آورده باشد ولي از انتقاد وي نسبت بـه        كمتر كتابي را مي   . امر است 

شناسيم كه از      كمتر عارفي را مي     علت اين شهرت و حساسيت اين است كه اوالً        . ابن عربي سخني نگفته باشد    
بـه حـساب    » قدوه و پيشواي قايالن به وحدت وجود      « ابن عربي     تقاد كرده باشد و ثانياً    نظرية وحدت وجود ان   

 ).25: ،ص22(» زند تمام ديدگاه صوفيانة وي حول نظرية وحدت وجود دور مي«كه ) 545: ، ص6(آيد  مي

 : كند وحدت وجود انتقاد مي به هر حال عالء الدوله در دو موضع از نظرية  

ت فراواني در مورد وحدت وجود دارد، اما يكي از بحث انگيزترين تعبيـرات عبـارتي                 ابن عربي تعبيرا   -1
منزه است كسي كه    «) 459:،ص2:ج(» سبحان من اظهر االشياء و هو عينها      «:  آورده است  فتوحاتاست كه در    



ـ . داردفتوحـات   هايي بر     شيخ عالء الدوله حاشيه   . »هاست   را خلق كرد در حالي كه خود عين آن          اشيا ه ايـن   ب
اي شيخ اگـر از     . كشد  خداوند از حق خجالت نمي    «: عبارت كه رسيده خطاب به ابن عربي چنين نگاشته است         

گيري   گذري بلكه بر او خشم مي       مدفوع شيخ عين وجود شيخ است، از او در نمي         : گويد  شخصي بشنوي كه مي   
 درگاه خداي به جاي آور، توبـه        توبه به . دهد  پس چگونه خردمندي چنين باطل و هذياني را به خدا نسبت مي           

هـم از آن دوري    ) بودائيـان (اي خالص تا از اين گرداب هولناكي كه دهريان و طبيعيان و يونانيان و شكمانيان                
 ).344: ، ص20(» ورزند نجات يابي و السالم علي من اتبع الهدي مي

 الدولـه و     ه هم عصر عالء   شود، حتي از مخالفان سرسخت عرفا، همچون ابن تيميه ك           چنان كه مالحظه مي   
اي عليـه عرفـا صـادر      ابن عربي است و در رد وحدت وجود كتاب نوشته، چنين كالم گزنده             از منتقدان عمدة  

از جانـب   تواند تأسف خود را از صدور چنين كالمـي   اين است كه قاضي نور اهللا شوشتري نيز نمي . نشده است 
لدوله گفته تمثيلي است به غايت ناستوده و به فـضلة درويـشي             چه شيخ عالء ا     آن«: عالء الدوله، مخفي نمايد   

 ). 45: ، ص29(» و بالجمله امثال اين كلمات پريشان نه اليق شأن ايشان است... آلوده 

الوجـود المطلـق هـو الحـق     «شـود   داند كه به هر صفتي متصف مي  ابن عربي خدا را وجود مطلق مي  -2
وجود فقط از آن خداست و هر جا صفتي   « جاي ديگر آورده است كه        و در  6)326: ، ص 30(» المنعوت بكل نعت  

 موسوم، به هر صفتي متصف و به هـر         خدا به هر اسمي   . دهيم در واقع مسماي اين صفت خداست        به چيزي مي  
 ).40:،ص2:، ج1(» شود وصفي موصوف مي

وجود حق همان خـالق     «: تتابد و در حاشية اين عبارات نوشته اس         شيخ عالء الدوله عبارات باال را برنمي      
و در همين جـا     ) 336: ، ص 30(» كه ابن عربي گفته است      تعالي است نه وجود مطلق و نه وجود مقيد آن چنان          

در جميع ملل و نحل بدين رسوايي سخن كـس نگفتـه و چـون    «: باز هم شديداً از ابن عربي انتقاد كرده است   
و در جاي ديگر بدون آن كه       ) 483: ، ص 6(»  اين عقيده  بازشكافي، مذهب طبيعيه و دهريه بهتر به بسياري از        

و بـدان   . اند  بدان كه جماعتي حق را وجود مطلق تصور كرده        ! ديگر اي فرزند  «: نويسد  از ابن عربي نام ببرد مي     
كه تا توحيد را اثبات كنند، كثرت و وحدت را بيان فرمايند و در حد وجود واجب دم و قدم و قـسم زده از آن                    

، 20(» نعوذ باهللا من هذا االعتقاد في حـق الواجـب         ... طلق بي افراد مقيده در خارج متحقق نيست         كه وجود م  
 ).225: ص

كند كـه خـدا را وجـود     ترين كتاب شيخ عالء الدوله است از كساني ياد مي            كه اصلي  عروهدر باب چهارم    
ديگر جماعتي كه بـه     «: كند   انتقاد مي  ببرد، از اين افراد چنين      دانند و بدون آن كه از ابن عربي نامي            مطلق مي 

گويند كه آن وجود مطلق بي افراد در خـارج            وجود مطلق قايلند و وجود مطلق را ذات حق اعتقاد دارند و مي            
. كنند  اگر چه بعضي صفات مباحيان ظاهر نمي      . اند و از ايشان تبري كردن واجب        وجود ندارد همين قوم مباحي    

اه آوردن اما اين طايفه قابل ارشاد نيستند كه آينة قابليت ايـشان از اسـتعداد    توان به ر    دهري و طبيعي را مي    
 ).276 -7:، صص19(» دور افتاده قد اهم اهللا بقدرته او دمرهم من ديار المسلمين بقهره و عزته

) عالء الدولـه  (درويشي از شيخ    «: نويسد  امير اقبالشاه سجستاني كه از مريدان شيخ عالء الدوله است مي          
). 191: ، ص 17(» سيد كه با آن كه محيي الدين اعرابي حق را وجود مطلق گفته معاقب بود در قيامت يا نـه؟                   پر

 خود امير اقبالشاه است، به قرينة آن كه واسطة مكاتبات بين عـالء الدولـه و عبـدالرزاق                    اين درويش احتماالً  
خواهم كه بـر    نوع سخنان را قطعاً نمي  من اين «: گويد  شيخ در جواب شاگرد چنين مي     . كاشاني همو بوده است   

در اين جا فتـوي بـه   ). 191: همان(» كاشكي ايشان نيز نگفتندي، چه سخن مشكل گفتن روا نيست    . زبان رانم 



حق تعالي از او عفـو كـرده        «گويد چون قصد ابن عربي اثبات وحدانيت بوده           دهد، بلكه مي    كفر ابن عربي نمي   
 ).192: ، ص17(» ايم روشن بيان كردهعروه ود مطلق گفته در اما فساد قول او كه وج... باشد 

مراد سمناني از كـساني كـه خـدا را وجـود مطلـق             عروه  شود كه اوالً در باب چهارم         از اين جا معلوم مي    
 هر چند در عبارات اخير لحن شيخ عالء الدوله نسبت به ابـن           باشد و ثانياً،    اند ابن عربي و پيروان او مي        خوانده
» وجود مطلق «و اعتراض بر    » وحدت وجود «تر شده است ولي در هر حال از انتقاد بر نظرية              بسيار ماليم عربي  

هاي بـه ظـاهر متنـاقض ايـن دو       توان ديدگاه   حال سؤال اين است كه چگونه مي      . خواندن خدا برنگشته است   
مـع نمـود و چگونـه       ترين انديشه عرفاني يعني وحدت، را بـا يكـديگر ج            اسطوانة تصوف، آن هم در اساسي     

 كـه مريـدان هـر دو         الدوله را بر ابن عربي توجيـه كـرد و حـال آن              توان اعتراضات و انتقادات شيخ عالء       مي
 : مگر نه آن است كه. اند اند كه هر دو به مقام واليت رسيده مدعي

  متحد جانهاي شيران خداست      جان گرگان و سگان هر يك جداست 

 )414: ،ص4:،ج31(
 كه از جانب عارفان و يا دوست داران عرفان و يا عرفان پژوهان توجيهاتي بـراي ايـن اخـتالف                   اين است 

 : نماييم پردازيم و خود نيز توجيهات ديگري را مطرح مي ها مي شده است كه در ذيل به نقد و بررسي آن
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مدار عليـه      شريعت  ي به ابن عربي از نوع اعتراض متكلمي        سمنان  نخستين توجيه ساده آن است كه حملة      
كـه  العـروة الهـل الخلـوة     مطالعـة اجمـالي     . باشد  بيانات جسارت آميز عارف و يا فيلسوفي حقيقت مدار مي         

تواند مؤيداتي از اين امر به دست دهد، چنان            آن با آثار ابن عربي مي       ترين كتاب سمناني است و مقايسة       اصلي
انتساب آن را به عالء الدوله كه صوفي بوده محل ترديد دانسته            عروه  ضالء با ديدن نسخة خطي      كه بعضي از ف   

 : توان يافت  ميعروهمؤيدات ديگري نيز در متن ). 36: ،ص29(اند  و آن را ساختة يك متكلم به شمار آورده

 خـود را بـه     داند كه هـر كـس نفـس         معناي آن را اين مي    » من عرف نفسه عرف ربه    « در مورد حديث     -1
مخلوقيت، تركيب، كثرت، نقص، جهل، و عجز بشناسد خدا را به خالقيت، نزاهت، وحدت، كمال، علم و قدرت                  

 .شود كه اين برداشت با برداشت عرفا فاصلة بسيار دارد مالحظه مي). 260: ، ص19(شناسد  مي
دهد بلكه رؤياهايي را نقـل   ي شيخ عالء الدوله مانند متكلمان، نه تنها روي خوشي به فالسفه نشان نم            -2

از نظر عـالء الدولـه،   . خوانند اي چون ابن سينا را گمراه و اهل آتش مي  فالسفه )ص(ها پيامبر كند كه در آن  مي
امـا از نظـر او غزالـي، امـام     . سهروردي نيز تابع ابن سينا و در نتيجه به همان ضاللت گرفتار و اهل نار اسـت        

 ).184-6: ، صص17(عري، ناصر دين خدا و داراي ايمان و حكمتند الحرمين جويني و ابوالحسن اش

رانـد و صـرفاً احتمـال          وي نه تنها فالسفه بلكه بسياري از صوفيه چون حالج را نيز تا مرز تكفير مي                -3
حق تعالي آن نوع سخنان از ايشان عفو گرداناد و يا ايـشان             «: دهد كه شايد در اثر توبه نجات يافته باشند          مي
مرا از حال حـسين منـصور   ) ... 140: همان، ص(وفيق داده كه از آن مقام گذشته باشند و توبه كرده باشند   را ت 

 ).142: ص، همان(» معلوم شد كه او از دنيا با توبه رفته و آن دعا كه بر دار گفته بر توبة او دليل است

وله انكار كرد كه جاي انكار نـدارد و         را به عالء الد    چهل مجلس    وعروه  بنابراين يا بايد انتساب آثاري مثل       
صرف دانست كه اين نيز به هيچ وجه پذيرفته نيست چرا كه بدون شك سمناني اهل كـشف                    يا وي را متكلمي   



اند و به علـت قطبيـت و    وي را قطب هفدهم ذهبيه شمرده. و شهود و مقامات و در يك كلمه عارف بوده است       
وي اعـرف عرفـاي زمـان و    «: آمده است كه  رياض السياحة در  ). 234: ،ص11(اند    ارشاداتش وي را شيخ ناميده    

» اكمل مشايخ دوران بود و در كشف حقايق و شرح دقايق و تكميل ناقصان، آن جناب را عديل و نظيـر نبـود                      
الدوله احيا كنندة رسوم      شيخ عالء «: داند  دولتشاه سمرقندي نيز او را همتاي جنيد بغدادي مي        ). 522: ،ص21(

در ). 109: ، ص 16(» د و بعد از شيخ جنيد بغدادي هيچ كس چون او در اين طريق قـدم ننهـاده بـود                   صوفيه بو 
). 346-7: ، صـص 40(شـد   عمل نيز وي در طريقت منسوب به طريقة كبرويه و يكي از اقطاب آن محسوب مي 

 به خـصوص كـه   بنابراين هم چنان بايد اختالف آن دو را اختالف دو عارف بر سر مسألة وحدت وجود دانست،           
فوائد العقائـد   مالصدرا نيز از كتاب     . باشد  اشعار عالء الدوله در وحدت وجود كامالً گوياي گرايش عرفاني او مي           

اند و جمـال پروردگـار را    كند كه وي در بيان صفت اهل اهللا كه به مقام وحدت رسيده       الدوله نقل مي    شيخ عالء 
اند كه هم اكنون نيز هـيچ چيـز بـا او نيـست،        كرده و فهميده   آن چنان كه بود و هيچ چيز با او نبود مشاهده          

بينم و هر  من همه چيز را جز ذات خداي تعالي هالك مي      «: مدعي است كه خودش به اين مقام نايل آمده است         
 ). 350:، ص30(» يابم و اين مقام مقام وحدت است چيزي را كه بر زمين است بدون شك فاني مي

آيا حملة سمناني به ابن عربي به اين        «ل يكي از محققان جاي اين سؤال است كه          حال با اين تفصيل به قو     
ترين مبناي سلوك عرفاني خويش حمله ور          به اساسي   معناست كه وي با انتقاد از وحدت وجود، در واقع دقيقاً          

و شده است؟ زيرا امكان تحقق عرفان بدون ادراك و يا پذيرش نوعي وحدت وجود كه شامل وحـدت خـالق                     
.  سمناني از عرفان دست نكشيده و متكلم نگشته است          و قطعاً ) 94: ، ص 38(» مخلوق باشد، محل ترديد است    

 .تري براي اين مسأله بود لذا بايد به دنبال داليل و توجيهات عميق
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. انـد  ن ابن عربي و سمناني پرداخته  اي همچون مرحوم صدرالمتألهين به محاكمة عادالنة بي          در اين جا عده        
ناشي از فقدان يك اصطالح     «به عقيدة بعضي از اصحاب حكمت متعاليه، اشكاالت عالء الدوله بر محيي الدين              

يعني به عنوان مثال، وجود مطلق گاهي به معناي انتزاعـي           ) 103: ، ص 7(» مشخص در باب وجود و ظهور است      
شود كه همان وجود به شرط ال اسـت كـه             به ذات واجب تعالي اطالق مي     رود، گاه     مفهوم كلي وجود به كار مي     

است كه با همة اشيا همـراه اسـت و    هيچ ربط و نسبتي با اشيا ندارد و گاه منظور از آن وجود ال بشرط قسمي            
مراد ابن عربي از وجود مطلق معناي سـوم و يـا چهـارم              . باشد  مي  زماني مراد از آن وجود ال به شرط مقسمي          

 و هـو     سبحان من اظهـر االشـياء     «در عبارت   . ست، ولي سمناني از كالم او معناي اول و دوم را فهميده است            ا
معناي سوم و چهارم است و سـمناني آن         » هو«نيز وضع به همين منوال است، يعني مراد ابن عربي از            » عينها

اين است كه مالصدرا در توجيه اعتراض       . انجامد   به كفر و الحاد مي      را به معناي اول و دوم گرفته است كه قطعاً         
وجود به اشتراك لفظي داراي معـاني متعـددي اسـت و در مـوارد               «: گويد كه   سمناني و دفاع از ابن عربي مي      

برند كه نزد عرفا ظـل       بسياري ابن عربي و شاگردش، قونوي، لفظ وجود مطلق را براي وجود منبسط به كار مي               
الدوله لفظ وجود مطلق را براي واجب تعـالي    و از قضا خود شيخ عالء     ) 333 :ص(» است نه مرتبة واجب الوجود    

گمان دارم كه اختالف بين سمناني و ابـن  «: گيرد كه ، اين است كه مالصدرا نتيجه مي     )همان(به كار برده است     
باز هم  و در جاي ديگر     ) همان(» عربي از اين اشتراك لفظي ناشي شده و موجب اشتباه و مغالطه گرديده باشد             



گردد و حال آن كه در اصول و مقاصد بـا يكـديگر               اختالف آن دو به مناقشات لفظي برمي      «كند كه     تصريح مي 
 ). 335-6همان، (» توافق دارند

چرا كه وقتي به اعتراف شخص مالصدرا خود شيخ         . رسد اين توجيه چندان كارساز نباشد       ولي به نظر مي   
جب الوجود به كار برده است نبايد از كاربرد آن توسط محيي الدين آن              عالء الدوله لفظ وجود مطلق را براي وا       

را براي خداونـد بـه كـار        » وجود مطلق «پس اعتراض وي به اين نيست كه چرا ابن عربي لفظ            . چنان برآشوبد 
اين جـا ايـن   . عين همة اشيا است» وجود مطلق«گويد كه اين      برده است، بلكه اين است كه چرا ابن عربي مي         

 ممكن است بتوان توجيه كرد كه مراد ابن عربي از وجود مطلق، وجود منبسط بوده كه وجود ال به شـرط                     گونه
شـأن  «: ولي اوالً به قول مرحوم مال محمدمهـدي نراقـي  . است و سمناني آن را وجود به شرط ال فهميده است 

 حمل كند كه صـريح كالمـشان        اي از بزرگان عرفا را بر چيزي        شيخ عالء الدوله اجل از اين است كه كالم عده         
اند كـه     كرده  اند و سعي مي     به خصوص كه عرفا همواره اهل تسامح و تساهل بوده         ) 583: ص(» خالف آن است  

ثانيـاً  . اند تا چه رسد به تكفير عـارفي ديگـر           پرداخته  براي هر قولي محملي بيابند و كمتر به تكفير كسي مي          
اي بـه   جسته و با واسطة ابن عربي در جهت رفع اين شبهات نامهكه شيخ عبدالرزاق كاشاني شاگرد بر     هنگامي

 شـيخ عـالء      ،)483 -9: ، صـص  6(دهد    اي از مراد ابن عربي را توضيح مي         نويسد و گوشه    شيخ عالء الدوله مي   
). 342-6: ، صـص 20(كنـد   نويسد و باز هم انتقادات سابق را تكـرار مـي        الدوله جواب تندي به عبدالرزاق مي     

كنم از عارف متأله شـيرازي        تعجب مي «: گويد  پسندد و مي    كه مرحوم نراقي توجيه مالصدرا را نمي      جاست    اين
كند كه عبارات او بر       كه چگونه كالم ابن عربي را براي دفع اعتراض شيخ عالء الدوله سمناني طوري توجيه مي               

 ).549: ص(خالف آن است و با آن منافات دارد 

حق آن است كه مخالفت بـين شـيخ         «:  نراقي در انتهاي تحليلش گفته     به هر حال، همان طور كه مرحوم      
لفظي نيست بلكه همـان  ] از سوي ديگر[و بين طايفة وجوديه     ] از يك طرف  ) [گيسو دراز (و سيد   ) عالءالدوله(

زيرا وي با ابن عربـي در       . آيد، نزاع بين آنها معنوي است       برميفتوحات  طور كه از حواشي شيخ عالء الدوله بر         
يعني مخالفـت منحـصر بـه       ) 583: ص(» ر عبارتي كه داللت بر توحيد دارد مخالفت و آن را رد نموده است             ه

كاربرد لفظ وجود مطلق نيست بلكه هر جا ابن عربي از وحدت دم زده است، سمناني بـا وي مخالفـت كـرده                       
الدوله خيـال كـرده       خ عالء آن نبوده است كه شي    «كند    است و علت اين كه عالء الدوله، ابن عربي را تكفير مي           

شأن شيخ اجـل از انتـساب   ). همان(» اند باشد كه جماعت صوفيه واجب تعالي را وجود مطلق انتزاعي دانسته          
 . به اوست چنين سوء فهمي
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الدوله مربوط بـه اواسـط عمـر     ابن عربي توسط شيخ عالء   اين ديدگاه مدعي است كه مناقضه و نقد آراي      
وي بوده است ولي در اواخر عمر، ديدگاه وي دربارة ابن عربي عوض شده است و شايد در اين ميان نامة شيخ                      

به صراحت از ابن    عروه  الدوله در تحرير نخست       زيرا بنابر مشهور، عالء   . عبدالرزاق كاشاني بي تأثير نبوده است     
احتمـال دارد  . شود از محيي الدين ديده نمي  ويرايش دوم آن كتاب، نامي ولي در) 47: ، ص28(عربي نام برده    

او كه حاكي از انتقاد وي بر ابن عربـي بـوده    كه به اشارت خود شيخ عالء الدوله در پايان عمر، تمام آثار قلمي              
ربـي در  شود كـه نظـر سـمناني را دربـارة ابـن ع      تر مي  گاه به يقين نزديك     اين احتمال آن  . اصالح شده است  



و اگر سخن زير را كه مريد سمناني نقل كرده صـحيح و مـستند بـدانيم،          . بينيم  تر مي   ملفوظاتش بسيار ماليم  
 بـه   - كه از كبار اصحاب شيخ عالء الدوله بـوده           -شاه علي فراهي  «: كند  اين احتمال قطعيت بيشتري پيدا مي     

فرمود كه من هر گونه طعن غليظ كـه    مينمود كه حضرت شيخ عالء الدوله در آخر حيات نقل صريح چنين مي  
ام باالخره از قصور فهم خود دانـسته از آن نـوع اعتقـاد، طريـق                  نسبت به شيخ محيي الدين ظاهر گردانيده      

اكنون از روي بصيرت و دانايي به هر موضع كه سخني از تنوعات قلم من به نظر شـعور     . ام  انصراف واجب ديده  
 ). همان(»  مصنفات من به جملگي حك نماي  اجزاءتو رسد از صفحات صحايف اوراق و

البته مؤيداتي نيز در    . جا پذيرفته است كه اين نقل قول شفاهي را معتبر بدانيم            ولي اين توجيه تنها تا آن     
اما پـذيرفتن  . تر شده است دهد لحن او نسبت به ابن عربي ماليم الدوله وجود دارد كه نشان مي      آثار شيخ عالء  
الدوله نسبت به شخص محيي الدين تعديل شـده           رساند كه نظر عالء     اكثر ما را به اين نتيجه مي      اين توجيه حد  

گاه از آن برنگشته و در هيچ         تر، انتقاد شديد سمناني از نظرية وحدت وجود است كه هيچ            است اما مسألة مهم   
ـ   بنابراين، سؤال هم. يك از آثارش آن را حك و اصالح نكرده است     ه چگونـه يـك عـارف    چنان باقي اسـت ك

 . تواند به وحدت وجود اين چنين اعتراض داشته باشد مي
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 و  ودانتـا كـه كتـب        وحدت وجود نه تنها در اسالم و ايران بلكه در هند نيز سـابقة طـوالني دارد چنـان                       
عقيـدة  «: كته جالب توجه است كه به قول تاگور  اما اين ن  .  از مفاهيم دال بر وحدت وجود مشحونند       اپانيشادها

 -9: ،صـص 12(وحدت در دو مملكت مختلف ايران و هند به دو شكل ظاهر شـد و دو نتيجـة دگرگـون دارد                      
در مكتب هند و بودايي اين تفكر عارفانه به آداب و سنني انجاميد كه به اعتقاد مسلمانان نوعي بـت                    ). 1548

» نيروانا«اگر بحث از فنا و      . به حلول و اتحاد و تناسخ تبديل شده است        » وحدت«جا بحث     در آن . پرستي است 
جـا    يعنـي در آن   . اسـت » وجود مطلـق  «نيست بلكه فاني شدن در درياي       » وصال خدا «مطرح است سخن از     

 .در كار نيست» خدا«سخن از 
 شـرايط فرهنگـي، خطـر       الدوله سمناني هم به لحاظ جغرافيايي، هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ                عالء     

جا  به دليل نزديكي خراسان بزرگ با سرزمين هند، آيين بودا در آن   . كرد  را در كنار خود لمس مي     » بوداگرايي«
كه تا همين اواخر مجسمة پنجاه و شش متري بودا در باميان بلخ پـا برجـا                   چنان. از نفوذ خاصي برخوردار بود    

 خراسـان حـاكم      ظر تاريخي نيز ايلخانان مغول كه بـر منطقـة         از ن . بود كه توسط حكومت طالبان تخريب شد      
به خصوص ارغون مانند پدرش اباقا بودايي بود    . شدند آيين و فرهنگ بودايي را با خود به اين سرزمين آوردند           

 ). 647-8  :، صص13(و قصد داشت كه مجدداً جهانگيري كند و حتي از حكمرانان اروپايي كمك بگيرد 

كرد و عنوان عالء الدوله نيز به همـين سـبب بـه او     ها در دربار مغول كار دولتي مي لدوله سال شيخ عالء ا       
 سالگي در اثـر     24وي حتي در سپاه ارغون شاه نيز داخل شده بود ولي در سن              ). 169: ، ص 14(داده شده بود    

و رياضـت روي آورد      مناصب را ترك كرد و به زهد          احساس يك حالت ناگهاني روحاني و يك نور مجهول همة         
ايـن اسـت   . بنابراين وي خطر مكتب بودا را براي امت اسالم از نزديك لمس كرده بود ). 297 -336: ،صص20(

گرايش پيدا كرده و بـه تقويـت   ) كاهنان بودايي (كه مشاهده كرد ارغون در اواخر عمر به بخشيان            كه هنگامي 



كه حتي به مناظره با كاهنان بـودايي در   كرد، چنان له ميها پرداخته است، به هر طريق، شجاعانه با آن مقاب   آن
 . پرداخت دربار ارغون مي

چهل سـال اسـت   «: گويد  خواند و مي     وي در يكي از مجالس، شخصِ پادشاه يعني ارغون را بت پرست مي                 
يچ آفريده مرا بيم    ها فراغت است و به جز از حق تعالي از ه            مرا از اين  ... ام و     كه من از پيش ارغون بيرون آمده      

برند تا با كاهن بودايي منـاظره كنـد           كه او را به زور به دربار ارغون مي          و هنگامي ) 130 -31: ، صص 10(» نيست
پـس روا  ... داريـد، هـيچ نيـست    كنم كه اين هندو را كه چنين عزيز مي من ثابت مي«: گويد خطاب به شاه مي  

. راي او دعايي بكند و پيروي او بكند تا به خـدا نزديـك شـود               كه ب   نيست كه پادشاه تربيت او كند به اميد آن        
هاي مسلمانان صد هزار بهتر از او هستند چـه اليـق              هندوي مرداري كه در گلخن    ... چون او از خدا دور است       

ارغـون بـه    «: در همين مجلس، به روايت سمناني     ). 132-3: همان، صص (» آن باشد تا پادشاه او را تربيت كند       
ديـن  : به او گفتم دين باطل كدام است؟ گفت. غ باشد كه هم چون تو كسي پيروي دين باطل كند من گفت دري  

 ). 133-4: همان، صص(» است) ص(دين حق دين محمد. گفتم معاذاهللا. محمد تو

 به نظر نگارنده همين غيرتي كه شيخ عالء الدوله نسبت به كاهن بودايي در محضر غازان از خـود نـشان                          
به خصوص از قول به اتحـاد و   . شود  در سراسر آثارش نيز نسبت به بودائيان و بودايي گري ديده مي           داده است   

ديگر بـدان كـه اهـل       «: كند  حلول و تناسخ كه نزد بودائيان رايج است سخت انتقاد و قائالن آن را تكفير مي               
فاما تناسـخياني كـه بـر       «: دكن  و در جاي ديگر تصريح مي     ). 221: ، ص 20(» اند  اتحاد و حلول و تناسخ بر غلط      

مـراد  ). 224: همان، ص (» اين بيچاره را با ايشان مباحثه بسيار اتفاق افتاد        ... كنند  شاكموني سلوك مي    طريقة  
 بـه  8 است كه همان بوداي معروف است كه در ابتدا سـيدارتا 7او از طريقة شاكموني، مذهب گوتا ماشاكياموني      

    ).45: ، ص5(بيدار لقب گرفت  يعني 9معناي كامياب و سرانجام بودا
كند، بالفاصله     شيخ عالء الدوله درست پس از آن كه قول به حلول و اتحاد و تناسخ نزد بوداييان را رد مي                        

: كـشد  كند، پاي آنان را نيز به ميـان مـي   به علت شباهتي كه بين آيين بودا و قائالن به وحدت وجود حس مي 
نعوذ باهللا من هذا االعتقـاد فـي حـق          ... اند    ي حق را وجود مطلق تصور كرده      ديگر اي فرزند بدان كه جماعت     «

و از همين جا سرّ حملة سمناني به ابن عربي و تخطئـه كـردن او در مـورد كـاربرد                     ) 225: ، ص 20(» الواجب  
وي به عنوان يك عارف غيور مسلمان نه فلـسفة يونـاني را             . شود  براي خداي تعالي معلوم مي    » وجود مطلق «

اش بر فتوحات ضمن اعتراض به ابن عربي كه گفته            لذا در حاشيه  . آورد  تابد و نه عرفان بودايي را تاب مي         برمي
خواهد كه توبه كند، چرا كه        از او مي  » هاست  منزه است خدايي كه اشيا را ظاهر ساخت و خود عين آن           «: است

 ديدگاه فالسفة وحـدت وجـودي يونـان         شود هم به    نزديك مي ) ماترياليست ها (اين قول هم به قول دهريان       
توبـه بـه درگـاه    «: تر اسـت   آنها جسارت آميزتر و گزنده قديم و هم به قول بودائيان، بلكه به يك معنا از همة    

اي خالص تا از اين گرداب هولناكي كه دهريان و طبيعيـان و يونانيـان و شـكمانيان هـم از آن                  خداي آر، توبه  
باشـند كـه منـسوب بـه          و مراد او از شكمانيان همان بودائيان مي       ) 334: ، ص 20(ورزند نجات يابي      دوري مي 

و در مصنفات فارسي از آنها به شاكموني يـاد  عروه الدوله در    شاكياموني يا بودا هستند و چنان كه ديديم عالء        
  10.كرده است

اي بسيار در سراسر ايران و      ه  وجود خانقاه . كند  هاي او را موجه مي       نگاهي به شرايط زماني سمناني دغدغه          
شـمرد  » جهلة صـوفيه  «هاي مختلف صوفيه كه بايد هم چون مالصدرا برخي از آنان را در زمرة                 پيدايش فرقه 



اي از آنان، همـه، اصـرار و پافـشاري            و پيدايش اعتقاد به حلول و اتحاد و تناسخ در ميان عده           ) 345:، ص 30(
 . نمايد سمناني را بر امور ياد شده توجيه مي

الدوله كه در دفاع از اسالم حاضر شده چنان مجاهدتي را از خود در دربار مغول و                   كه شيخ عالء     حاصل آن      
گري را دفع نمايد، پروايي از اين ندارد كه اين خطر فكري را هـر كجـا                   مقابل ارغون نشان دهد و خطر بودايي      
چرا كـه حفـظ ديـن بـراي او          . ر محيي الدين باشد   كه در آثار شيخ اكب      مشاهده كند با آن مقابله نمايد ولو آن       
يافتيم كه چرا شيخ عالء الدوله در اواخر عمر           اگر در توجيه قبلي درمي    . بيشتر از هر چيز ديگري اهميت دارد      

ز حد تند و گزنده بـوده و  احساس كرده كه نسبت به شخص ابن عربي تا حدودي جفا كرده و انتقاداتش بيش ا    
يـابيم كـه چـرا سـمناني حاضـر نـشده از              دستور داده تا آنها را حك و اصالح كنند، در توجيه فعلي درمـي             

ديدگاهش نسبت به وحدت وجود باز گردد و حتي پس از نامة عبدالرزاق كاشاني نيز موضع انتقـاد آميـز وي                     
 . نسبت به وحدت وجود تغييري نكرده است

وحـدت  «هاي عالء الدوله در انتقـاد از          تواند مؤيد اين توجيه باشد اين است كه ديدگاه          يلي كه مي   از مسا      
هاي مختلـف صـوفيان       و اعتراض به ابن عربي به خاطر قول به وحدت وجود، مقبول طبع مشايخ فرقه              » وجود

 1002متوفـاي   ( و شيخ احمد سر هنـدي         ) ق 825متوفاي  (مسلمان هند همچون شيخ سيد محمد گيسو دراز         
و شبلي نعماني نيز به آن بي تمايل نيست و خودش را در اين امـر پيـرو                  ) 3960:، ص 37(قرار گرفته است    ) ق
به احتمال قوي اين مشايخ هند نيـز        ) 130: ص(داند    يعني شيخ احمد سر هندي مي     » حضرت مجدد الف ثاني   «

د كه عالء الدوله سمناني آن را لمس كرده         كردن  همان خطر را در وحدت وجود آيين هندو و آيين بودا حس مي            
 .بود
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كند و آن اين كه چـرا سـمناني ديـدگاه وحـدت               از مسأله را حل مي      چه در توجيه قبلي گفتيم نيمي          آن     
نه عارفي چـون سـمناني      دهد، اما نيم ديگر مسأله اين است كه چگو          وجودي ابن عربي را مورد انتقاد قرار مي       

الدولـه در    با وحدت وجود مخالف باشد؟ مگر اساس عرفان بر وحدت استوار نيست؟ مگر عالء        تواند حقيقتاً   مي
توانـد داشـته     اگر اين وحدت همان وحدت وجود نيست چه معناي ديگري مي زند؟ اشعارش از وحدت دم نمي 

 باشد؟ 

اي از وحدت     اي از شهود وحدت را دارا باشد، يعني تجربه          رجه بايد توجه داشت كه عارف كسي است كه د             
 از طريـق تعبيـرات زبـاني قـادر اسـت             از سوي ديگر عـارف صـرفاً      . آفاقي و يا وحدت انفسي را واجد باشد       

ها و تفاوت عرفا بـا        پس در ارزيابي تنوع عرفان    . مكاشفات و تجارب عرفاني خود را به غير عارفان منتقل كند          
توانيم اين امـر      جربه و تعبير مواجهيم و قطعاً در بررسي اختالف عالء الدوله و محيي الدين نيز نمي               دو مسألة ت  

كه تعبير آينة تجربه است و ما به تجربة يك عارف تنهـا از                يكي اين : ذكر دو نكته الزم است    . را ناديده بگيريم  
ي و رواني بر تجربه و تعبير، و به خصوص بـر             اجتماع  كه عوامل فرهنگي،    ديگر اين . بريم  طريق تعابير او راه مي    

 حال با اين توضيح بايد تفاوت ديدگاه سمناني و ابن           11.گذارند و نبايد آنها را از نظر دور داشت          تعبير، تأثير مي  
 . عربي را در مورد وحدت در دو ناحية تجربه و تعبير جستجو كرد
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 سـكر و صـحو، تفرقـه و      را در قالب الفاظي چون قبض و بسط، خوف و رجاء،           عرفا، تجربة عرفاني خويش          
ظاهراً ايـن  . اند جمع، فنا و بقا، غيبت و حضور، عبوديت و ربوبيت، و بسياري از حاالت دو گانة ديگر بيان كرده            

جدان و تجربه   باشد كه به نوبة خود به دو نوع و          دو نوع حاالت مربوط به ادراك جالل و يا ادراك جمال خدا مي            
البته هـيچ عـارفي نيـست كـه از درجـاتي از      . نهند و ديگري را محبت   گردند كه يكي را معرفت نام مي        برمي

محبت و معرفت توأماً برخوردار نباشد چرا كه تجربة محبت مولود معرفت است و از سوي ديگر هـر كـس بـه          
اگر تفاوتي بين عرفا در كار باشـد بـه          . ودش  خدا كه جميل مطلق است معرفت يابد قطعاً محبت در او پيدا مي            

 . اند نوع تأكيدي وابسته است كه بر يكي از اين دو جنبه روا داشته

رسد كه رويكرد ابن عربي در تعبير وحدت وجود بيشتر بر راه معرفت مبتني است حال آن كـه       به نظر مي       
مات ابن عربي را در مـورد وحـدت وجـود           به همين سبب با آن كه كل      . پسندد  سمناني راه محبت را بيشتر مي     

: نـوازد  دهد طبع او را مي تازد ولي سخنان مولوي كه بوي عشق مي دهد و بر آن مي شديداً مورد انتقاد قرار مي  
هر چنـد   . خوش كسي بوده است   : پرسيدند كه موالناي رومي چه كسي بوده است؟ فرمود        ] از سمناني [ديگر  «

ام كه    قامت نيافتم اما خوش وقتي داشته است و من هرگز سخن او نشنوده            هاي او نشان تمكين و است       در سخن 
 ). 360: ، ص17(» وقت من خوش نشده باشد

 : هاي اين دو طريق چنين است  اهم تفاوت    

آيد ولي در راه معرفت وحـدت آفـاقي نيـز      در طريق محبت از عرفان انفسي بيشتر سخن به ميان مي     -1     
شود ولي در طريق معرفـت، كـشف و     در راه محبت از جذبه بيشتر سخن گفته مي        . كند  ي پيدا م   جايگاه مهمي 

سـكون و   اولي نوعي شور و حركت و پويايي را در بردارد و دومي . گيرد  رفع حجاب بيشتر مورد تأكيد قرار مي      
كـه در نفـس   كه به معناي چيزي اسـت  » واقعات«اين است كه عالء الدوله در آثارش از       . سكوت و ايستايي را   

ياد كردن تعبيـري سـرد و بـي    » وجود مطلق«از خدا با تعبير . شود، فراوان سخن گفته است     عارف حادث مي  
باشد و بـا شـوريدگي عارفانـه و          روح و موهم نوعي سكون و سكوت است و به عرفان هندو و بودا نزديك مي               

سب بيشتري با غزل و تغـزل دارد تـا راه           راه محبت تنا  . طبع و مزاج عاشقانة امثال عالء الدوله سازگار نيست        
لذا سمناني وحدت را بيشتر در قالب غزل بيان كرده و ابن عربي وحدت را در قالبي بيان نموده كه تا                     . معرفت

 :  ذكر بعضي از اشعار عالء الدوله در اين مورد خالي از لطف نيست12.آيد حدودي فلسفي به نظر مي

  وز عقل عقيله جوي جستم         مستم ز شراب عشق مستم     

  صد خار بچشم عقل خستم       تا من گُل عشق را بچيـدم     

 )38: ،ص10 (      كاندر غلطم كه هيچ هستم       از غايـت نيستــي چنـانم     

 ٭   ٭   ٭   ٭ ٭                                                
  ديوانـة عشـق را دوايـي       اي عشـق طبيـب درد مــائــي     

 ) 87: همان، ص( بيگانه نه اي بس آشنايي         توست، خوش فرود آي   دل خانة    

 ٭   ٭   ٭   ٭ ٭                                               
  از شحنه و قاضيان مرا بيم چراست      اي دوست چو يار بر سر عهد و وفاست     

           بيا ز جام وحدت در ده  ساقي تو    
 )99: همان، ص(مطرب تو بزن نوا كه امشب شب ماست 

 ٭   ٭   ٭   ٭ ٭                                              



  وقت آن آمد كه در بستان جان مستان شويم          

 ترك قدس و شام گيريم و سوي سمنان شويم 

           از كـف ساقـي عشــق  بادة ذكـرش بنـوشيـم         
 فـارغ از گـردون دون و گـردش دوران شويــم 

  سنگ غيرت بر سر توبه زنيم و بشكنيم          

 )99: ، ص10(جام وحدت در كشيم و سرور رندان شويم  
» شخـصي « در طريق محبت، سخن از عرفان شخصي است و عارف خدا را در برابر خويش به صـورت               -2     
امـا در راه    . كـشد   گويد و بحث اتحاد عاشق و معشوق را پيش مي           سخن مي »  تو –من  «ه كرده و از رابطة      تجرب

در . ، ياد شـده اسـت     »آن«، و چه بسا     »او«هايي از عرفان غير شخصي مطرح و از خدا به عنوان              معرفت جنبه 
يگر، در عرفـان نـوع دوم       به تعبير د  . جا عارف ممكن است وحدتي بي تمايز و غير متشخص را شهود كند              اين

 و  »وجـود مطلـق  «آيد؛ همان وحدتي كه بين وجود ال به شرط  به ميان مي»  آن-من «بحث از اتحاد يا وحدت   
به ديگر سخن، در عرفان نوع اول به نحـوي تـشخص طـرفين              . برقرار است » وجود مقيد «وجود به شرط شئ     

در عرفـان نـوع     . ن أنا و أنت تفاوتي وجود ندارد      شود، ولي در عرفان نوع دوم چنين نيست، يعني بي           حفظ مي 
اين است  . است» ربوبيت«تواند معني داشته باشد، ولي در عرفان نوع دوم بيشتر سخن از               مي» عبوديت«اول  

دهـد    كه يگانگي را نـشان مـي      » ذوق وحدت وجود  «كه عالء الدوله راه شوق را كه مشعر بر دوگانگي است از             
جا كه عبدالرزاق كاشاني آخر جميع مقامات را از قـول خواجـه عبـداهللا               جهت آن به همين   . پسندد  بيشتر مي 

منـازل  چه نمود كه آخـر مقامـات در     و آن «: گويد   سمناني در جواب مي     شمرده است، » توحيد صرف «انصاري  
» اسـت » العبوديـة «آخر مقامـات    . توحيد است، نه چنان است بلكه او در هشتادم مقام افتاده است           السائرين  

 : سرايد اي در دست رب باشد، لذا چنين مي يعني كه عبد مهره) 346: ،ص20(

   هر چنـد نديديـم ولـي بوي شنيديـم        المنة هللا كـه بـه قـصـود رسيـديـم     

       چون بادة عشقش به لب شوق مزيديم       گر وصل نيابيم از آن بـاك نداريـم    
  ما همچـو اويـس قـرني شـوق گزيديم      ق و ليكـن  در وصل اگر چند بـود ذو    

  ما گرد جـهان در طلـبش هرزه دويديم      در حجرة دل دوست نشسته متمكن     

  داديـم دو كـون و نـظر شـوق خريـديم         از دوست تمتع نـظر شـوق كنـد زان     

 ـجز بنـدگي محـض نديديـم  در شوق ب         در وصل، رسيدن به مرادست وليكن     

  از يـاد همـه خـلق بـديـن ياد بريديـم          گر او ز عالدوله كـند ياد تمـام است     

 ) 186:،ص18( 

لـيكن در  . را ديدن است» او«و ادراك وحدت و تنها » فنا« در هر دو طريق محبت و معرفت، سخن از          -3
اي به عـارف عاشـق دسـت          »جذبه«و  » حال« اين است كه     گويند كه معناي آن     راه محبت به نحوي سخن مي     

بـه تعبيـر    . بينـد و بـس      شود و تنها جمال محبـوب را مـي          بيند و از خود بي خبر مي        دهد كه خود را نمي      مي
 : الدوله عالء

  

  آنكه او حق نتواند كه ببيند كور است    غير حق هر چه كسي بيند مشرك باشد 

 )65: ، ص18(



 آن جمال است اي دوست در ديدة او جز تو محال است اي دوست آن را كه نظر بر 

  در ديدة او جز تو محال است اي دوست        جز روي تو روي ديگري كي بيند 

 )343: ص(
كـه هجـويري در    چنـان . كه خود در ميان نباشد و يا با خدا يكي شود بيند نه آن يعني عاشق خود را نمي  

مثال اين چنان بود كه هر چه اندر سلطان آتش افتد به قهر وي به صفت                «: دگوي  چنين مي » فنا«تبيين مسألة   
. تـر   چون سلطان آتش وصف شئ را اندر شئ مبدل گرداند، سلطان ارادت حق از سلطان آتش اولي                . وي گردد 

 ).36: ص(» هرگز آهن آتش نگردد. اما اين تصرف آتش در وصف آهن است و عين، همان است

ت كه در جان عاشق برافروزد، صفات عاشق را بسوزد و صـفات معـشوق را در                 اين همان آتش عشق اس    
 .آيد به اين ترتيب از باب ضيق عبارت، از اتحاد عاشق و معشوق سخن به ميان مي. جان وي نشاند

  ور در بر من پيرهني هست تويي           اگر مني هست تويي  اين من نه منم،

  ورز آنكه مرا جان و تني هست تويي      ان در راه غمت نه تن به من ماند نه ج

وحـدت  « ايـن     متعلق عشق است و نه معرفت خشك و بي روح و ثانيـاً            » وحدت«جا    بنابراين اوالً در اين   
اند كه    بنابراين بعضي از محققان سمناني را عارفي دانسته       ). 109: ، ص 33 (13»وحدت وجود «است و نه    » شهود

 ).94: ، ص38(قائل است »  شهودوحدت«به » وحدت وجود«به جاي 

شود كه نه تنهـا غيـر را          چنان جذب مي    معناي وحدت شهود اين است كه با طلوع نور مشهود، عارف آن           
غلبة نور مشهود بر شاهد و پنهان شدن وجود شاهد بـه            «رود و اين      بيند بلكه وجود خودش نيز از ياد مي         نمي

 : به قول سمناني) 320: ، ص4(» نور مشهود است

  كه هيچـگونه نمـاندست از خودي اثـرم    چنان ز بادة عشق تو مست و بي خبرم 

 كه من مقيم خرابات و مست و بي خبرم       گـويــد  عالدولـه به بانـگ بلنـد مــي

 )172: ، ص18(
 : الزمة اولي است فنا در وحدت شهود به معناي خود را نديدن و همه او را ديدن است كه دومي

  به آب ديده و آه سحر تواند بود           وست ميسر اگر تواند بود وصال د

  چو نيست گردي آنگه مگر تواند بود       نسيم وصل نيابي ز دوست تا هستي 

  كه دائماً ز خود، او بي خبر تواند بود        خبر از او به حقيقت كسي تواند يافت 

  در رخش بخودت كي نظر تواند بود  كه      عالدوله همان به كه ترك خود گيري 

 ) 122: ص(

 ٭   ٭   ٭   ٭ ٭                                              
  چون مست شدند ز خود پرستي رستند         وصــال در پيوستنــد  ها كـه مي  آن

  هستــند چنـان كه بي نشانان هستنـد       از هستي و نيستي خود چون جستند 

 ) 350: ص( 

 ٭   ٭   ٭   ٭ ٭                                              
 بر در گه عشق بر سر دارم كن             يا رب تو مرا فداي دلدارم كن 

 يارم كن  با نيستي محض دمي         هستي من از ميانه بردار بكل 

  )382: ص(



رغم انتقادي كه به منصور حـالج دارد در وحـدت     فناست كه سمناني علي       به خاطر همين ديدگاه دربارة    
 : دهد عاشق و معشوق حكايت وي را دستماية اشعار خود قرار مي

  از شعلة نار است كه در احسان است         ايمان است  هر نور كه در دايرة

  )334 :ص(دان كه اشارت انا اهللا زان است  مي      آن نار زبان سحر هر انسان است 

 ٭   ٭   ٭   ٭ ٭                                              
  سلطان است   شاخيست كه دست كشتة        گلبرك اناالحق نه از اين بستان است 

  وهمـت نشـود كه گفتنـش آسـان است     او نكتة عشقست و حديث جـان است 

  )333: ص(
  :از همين روي حالج گفته است
  تمزج الخمرة في الماء الزالل          مزجت روحك في روحي كما 

  )131:،ص36( فاذا أنت أنا في كل حال            فــاذا مسـك شــئ مسنــي 
پس هر گاه چيزي تو را لمـس  . آميزد روح تو با روح من در آميخت آن چنان كه شراب با آب زالل درمي           «

  .» بنابراين در همه حال تو من هستي كند مرا لمس كرده است،
داند كه هيچ ادعايي      اي مي   گويد ولي خود را عاشق بيچاره        مي  »أنت أنا «الدوله نيز با الهام از اين بيت          عالء

 :  مدعي ربوبيت بوده است ندارد، بر خالف حالج كه به زغم وي،

  ترك كن ورنه حقيقت دل تو رنجور است     حجاب تو توئي ما و مني  اي عالدوله،

 است بي دعوي هر كه او انت انا گفت نه چون منصور است ديدن انت انا معتبر 

  )65-6: ، صص18(
وحـدت  «و يـا همـان      » وحدت محـض  «اي كه امثال ابن عربي در صدد تعبير آن هستند              تجربه  بنابراين،

اي كه سمناني در صدد بيان آن است فناي عاشق در پيشگاه معشوق و بي خبري و                   است، ليكن تجربه  » وجود
البته سمناني حتي همين وحـدت را       . باشد  مي» وحدت شهود «ود جمال معشوق است كه همان       مستي در شه  

 در مقـام عبوديـت    داند، بلكه از ديدگاه وي عارف كسي است كـه صـرفاً   نيز غايت و كمال تجربة عرفاني نمي    
 مربـوط بـه   داند و ادراك وحدت حق و خلـق را  كه آخر همة مقامات را نه توحيد بلكه عبوديت مي باشد چنان 

 غلط محض بـود، الرجـوع الـي          بعد از آن چون قدم در نهايت مقام توحيد نهادم،         «: آورد  بدايات به حساب مي   
 .  )346: ، ص20(» الحق خير من التمادي في الباطل بر خواندم

كمال عارف آن است كه در مقـام        . زند  مي» ربوبيت  «و حتي   » وحدت وجود «هر كه در بدايات بماند دم از        
 14.وديت باشد نه در مقام ربوبيتعب

 تفاوت در تعبير . 2. 8

تاكنون سـخن از تجربـة     . تجربه و تعبير  : هاي عرفا با دو مسأله روبرو هستيم         گفتيم كه در بررسي ديدگاه         
آيا تجربـة عرفـاني     : شود  جا چند سؤال مطرح مي      در اين . حال سخن از تعبير آن است     . بود» وحدت«عرفاني  

توان آن را تعبير كرد؟ در صورتي كه قابل بيان باشـد چگونـه                 آيا براي همه كس مي      پذير است؟ وحدت، بيان   
 . بيان ناپذيري و رعايت ادب الهي در تعبير: بايد آن را تعبير نمود؟ پس بحث در دو مقوله بايد پي گيري شود

 يعنـي  15.ي است وراي طـور عقـل   تجربة عرفاني وحدت وجود، به تعبير عرفا، طور :بيان ناپذيري . 1. 2. 8     
در نتيجه هر گاه به تعبير در آيد جـز          . گنجد  آيد و نه در عقل مي       اي است كه نه از راه عقل به دست مي           تجربه



يعني حتي تبيين عقلي آن صعب و بلكه غير ممكن است تا چـه رسـد بـه       . انجامد  به تناقض و پارادوكس نمي    
آيد، حتي در تبيـين    عارف پس از آن كه از محو به صحو مي يگر سخن، به د . تعبير آن در قالب الفاظ و عبارات      

لـذا تجربـة وحـدت    . عقالني وحدت وجود براي خود نيز دچار مشكل است تا چه رسد به بيان آن براي غيـر                
عرفان به كلي بـا قـوانين و        «: چرا كه به قول بعضي از محققان      . وجود با سكوت بيشتر تناسب دارد تا با سخن        

در تأييد همين مطلـب     ). 58: ،ص2(» كند  عهود تفكر ناسازگار است و آشكارا قواعد منطق را نقض مي          قوالب م 
چه را از عبارات عرفا در بيان وحدت وجـود بـه اذهـان قاصـر مـا                    عقل آن «: گويد  است كه مرحوم نراقي مي    

چـه مـا     يـر از آن   بعيد نيست كه غرض آنـان معنـي ديگـري باشـد غ            . نمايد  كند و رد مي      قبول نمي   رسد،  مي
يعني معناي صحيحي باشد كه جز از راه مكاشفه به ادراك در نيايد چرا كه بيشتر چيزهايي كه بـا                    . فهميم  مي

كه بـه خـاطر تعـاليش امكـان      عالوه بر آن. شوند، فهمشان منحصر به همان مكاشفه است     مكاشفه حاصل مي  
 ). 585: ص(» هاي لفظي قرار گيرد ندارد كه در قالب

يـاراي آن را دارد كـه در        » لفـظ «تواند در نطق عقلي، وحدت وجود را بيان كند و نه              مي» منطق«س نه    پ     
لذا وحدت وجود يك سرَ است كه فهم آن را بايد به اهلـش واگذاشـت،          . مبين وحدت وجود باشد     نطق لفظي،   

ايـن اسراريـست     «:نويـسد   اين است كه شيخ عبدالرحمن اسفرايني، مراد و مرشد عـالء الدولـه بـه او مـي                 
زبـان عـارف را فقـط عـارف         «، چرا كه به قول برخي از محققان         )52: ص(» نيوشيدني و پوشيدني نه نوشتني    

 نقل شده است كـه   )ع(در روايتي از امام سجاد). 9: ،ص42(» فهمد و براي فهم سخنان آنان بايد عارف شد      مي
و . كـشت   شد هـر آينـه او را مـي          گذشت آگاه مي    يچه در قلب سلمان م      قسم به خدا اگر ابوذر از آن        «: فرمود

سـاير مـردم    پس دربارة ] حال كه امر دربارة ابوذر چنين است. [ بين آن دو برادري ايجاد نمود       )ص(رسول اهللا   
سخت و دشوار است كه جز پيامبر مرسل يا فرشتة مقرب يا بندة مؤمني كه خـدا   علم علماء . كنيد چه فكر مي 

اين همان امـر صـعب و       ). 401، ص 1:، ج 26 (16» تحمل آن را ندارند     ن ايمان پاك نموده باشد،    قلب او را براي بيا    
 از علـم     قسم به خدا نزد ما سري از سر خدا و علمي          «: دربارة آن فرمود كه   ) ع(مستصعب است كه امام صادق      

كـه خـدا قلـبش را    كند و نه پيامبر مرسل و نه مؤمني  خداست و قسم به خدا نه فرشتة مقرب آن را درك مي 
رسد كه    اي مي   كند تا به مرحله      تنزل پيدا مي    و اين سرَ دائماً   ). 402:همان، ص  (17»براي ايمان خالص كرده باشد    

 ). همان(توانند اين اسرار را بفهمند  كند كه مي هاي خاصي را براي فهم آن انتخاب مي خدا انسان

ش كردند تا چند سطري از اين امـور يـاد بگيرنـد      هايي كه عمري تال     حتي آن «به تعبير بعضي از بزرگان      
و بيش از همه و پيش از همـه         ) 87: ،ص7(» اند كه فراگيري اين علم براي غير اوحدي حرام است            گفته  صريحاً

ها به جاي ديگـر منتقـل نـشود     خود عرفا مرز داري و راز داري كردند و سعي نمودند كه اين علم و اين كتاب                
ناپذير هويدا كردن اسرار است براي كسي كه يـا            كه هر نوع بيان و يا تعبير يك سرّ بيان         چرا  ). 90: همان، ص (

اين است كه سمناني نسبت به بيان معنـاي        . گردد  فهمد و گمراه مي     شود و يا بد مي      فهمد و منكر مي     آن را نمي  
ـ   ] اهل عرفان [اگر از بزرگان    «: گويد  حساسيت خاصي دارد و مي    » وحدت وجود « ت كننـد آن را     سـخني رواي

و . انـد   اند و بعضي جاهل بـوده       اند و مسلمانان بر ايشان تشنيع زده        بعضي از آن غافل بوده    . معاني بسيار است  
اند و اعتقاد كرده و دوزخي گـشته و منكـران آن سـخن بهترنـد از متابعـان                نادانان ظاهر آن سخن را گرفته     

پرسند   دربارة ابن عربي تعديل شده است وقتي از او مي         بنابراين پس از آن كه نظر وي        .  )188: ، ص 17(» جاهل
من اين نوع سخنان را       «: دهد  داند چيست، پاسخ مي     كه ابن عربي خدا را وجود مطلق مي          اين  كه نظرش در بارة   

: همان، ص (»  چه سخن مشكل گفتن روا نيست       كاشكي ايشان نيز نگفتندي،   . خواهم كه بر زبان رانم      قطعاً نمي 



من سخن هـر يـك را عـذري         «: گويد  كند و مي    به همين علت است كه از شطحيات عرفا انتقاد مي         و باز   ) 192
بايد كرد تا دانند كه اصـلي نـدارد و در دل             نهم اما براي مريدان، سخن ايشان منع مي         خواهم و محملي مي     مي

 ). 140:همان، ص(» ايشان خوشامد آن مقام نقشي نگيرد

وحـدت  «تواند اين باشـد كـه چـرا در مـورد       الدوله بر محيي الدين مي ءبه هر حال يكي از انتقادات عال     
 هزاران صفحه سخن گفته است و به اصطالح چرا قلمش بيش از قدمش          تر است،   كه سكوت در آن اولي    » وجود

  پيوسته از مطالعـة   «: گويد  به همين جهت سمناني در مورد استادش شيخ عبدالرحمن اسفرايني مي          . باشد  مي
 ابن العربي منع فرموده تا حدي كه چون شنيده است كه موالنا نورالدين حكـيم و موالنـا بدرالـدين                     مصنفات

جا رفت و آن نسخه از دست ايشان          گويند، به شب آن     به جهت بعض طلبه درس مي     فصوص  ) رحمها اهللا تعالي  (
 ). 343: ، ص20(» باز ستاند و بدريد و منع كلي فرمود

پرداخـت و   يافت مـي  زد و به تربيت شاگرداني كه اهل مي  عملي دم و قدم ميشيخ عالء الدوله در عرفان    
آمد و قصد ارشـاد خلـق را        اما چون از محفل و از پردة عرفان بيرون مي         . دانست  وظيفة عارف را نيز همين مي     

 زبـان    لـذا  18. دانست   فهم خالئق مي    ديد و عرفان نظري را نيز موجب سوء         داشت، زبان فلسفه را مناسب نمي     
بـه اخـالق و     .  غلط انداز عرفان نظـري را       پسنديد تا زبان دشوار و احتماالً       كالم را براي ارشاد خلق بيشتر مي      

  19.اند بسياري از عرفاي شامخين نيز در عمل همين راه را رفته. داد تا عرفان نظري عرفان عملي بيشتر بها مي
شـود،    شـمرده مـي   » علـم اسـرار   «است و جزو    كه سرَي از اسرار عالم هستي       » وحدت وجود «بر خالف   

مربوط به حال عارف و اثري است كه به واسطة شهود عرفاني در جان او پيـدا شـده و جـزو                      » وحدت شهود «
اين احوال هر چند از محسوساتي نيستند كه همه كس قوة احـساس و ادراك  . آيد به حساب مي» علم احوال «

» شعر«ها مختص عارف است ولي با كمك خيال و در قالب               آن  »دشهو«و  » وجد«آن را داشته باشد و هر چند        
توان اين احساسات و ادراكات را بيان كرد و اين وجد و ذوق و شوق را تا حدودي به ديگران                      مي» دعا  «و حتي     

كه ديديم، به خصوص در اشعارش،        تابد، چنان   الدوله كه وحدت وجود را برنمي       بنابراين عالء . نيز منتقل ساخت  
وحدت شهود نه تنهـا در سراسـر ادبيـات و اشـعار عرفـاني               . دارد   مختلف بيان مي    حدت شهود را به انحاي    و

وحدت شـهود كمـال پـر    «فراوان است و به قول يكي از بزرگان ) ع(صوفيه بلكه حتي در ادعية ائمه طاهرين   
 و ارشـاد مـردم ايـن معنـا     لذا براي هدايت). 97: ص ،7(» تر است  اخالقي هم نزديك بركتي است كه به صبغة 

 .آيد تواند به قلم و بيان در مي
به تعبير لطيف يكي از اصحاب حكمت متعاليه، وحدت وجود گالب است كه همواره مستور بـوده و بايـد                    

 ). 87: همان، ص(مستور بماند، اما وحدت شهود گل است كه بايد شاهد بازاري باشد 

 )9(كان شاهد بازاري وين پرده نشين باشد       در كار گالب و گل حكم ازلي اين بود 
و » ادب االهـي « سمناني معتقد است كه حتي در بيان وحدت شهود نيـز بايـد تـابع               :ادب الهي . 2. 2. 8

يعني چيزي را كه خدا خود نگفته و يا اصطالحي را كه در متون مقدس نيامده و يا با ظـواهر     . بود» ادب ديني «
جا وي به شدت تابع شرع است و ابن عربي و پيروان او را                در اين .  و به كار نبريم    آنها مخالفت بارز دارد نگوييم    

بعضي از بزرگان خـود     «: گويد   مي  مثالً. پسندد  ها را نمي    بيند و تعابير آن     در اين مورد، بي مباالت و بي ادب مي        
رأيـت ربـي    «ابي كه گفتـه     مثل محيي الدين اعر   . اند كه مبتديان را مطالعة آنها بس مضر باشد          واقعاتي نوشته 

 علـي كرسـيه فـسلم علـي      رأيت ربـي جالـساً   « و جاي ديگر همو گفته       20»تبارك و تعالي علي صورة الفرس     
أنا أقـل  « و بزرگي ديگر نيز گفته است كه 21»فاجلسني علي كرسيه و قام بين يدي و قال أنت ربي و أنا عبدك    



دانـم    پندارند و من مي     كنند و محال مي     شنوند و انكار مي     از اين سخنان را كه مردمان مي      . 22»من ربي بسنتين  
اند و اين عجيب نيست از سالك، اما بايست كه شرح آن نيز نوشـتندي                 اند در واقعه ديده     كه ايشان كه نوشته   

 ). 163: ،ص17(» تا خلق در تشويش نيفتادندي

ترين معيـار   داند و مهم    خلق مي  به همين علت، وي ادب الهي را مستلزم تنزيه شديد خداوند از تشابه به             
وي بـاب چهـارم     ). 273-4: ، صص 19(داند    را در عدم تكفير و يا تكفير اهل قبله همانا تنزيه و عدم تنزيه مي              

در تنزيه خداوند واجب الوجود از هر چه خاصة ممكن الوجـود اسـت و   «:  را چنين نام گذاري كرده است      عروه
  23. و اعتراض مهم خود را به ابن عربي در همين باب مطرح كرده است »باطل گردانيدن اتحاد و حلول و تناسخ
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