
 

 نسبت میان تصوف و شریعت  جایگاه و

 شیخ احمد سرهندی  در اندیشة
 تهناصر گذش

 محسن جنگجو

 در شریعت اسالم است. عارفان مسلمان جایگاه تصوفهای  یکی از پرسش :چكيده

 پیوند بازشناسیهای خود را به  هایی از کتاب بخش گیری تصوف شکل آغاز از ایشان

صوفیانه، قرآن و  های آموزهکه خاستگاه طریقت و شریعت و طریقت و اثبات اینمیان 

که  بود باور اشتراک بسیاری از این صوفیان این است اختصاص دادند. نقطة روایات

احمد  .آن استمغز و باطن که طریقت  دین است، درحالی پوسته و ظاهر شریعت

و پرهیز از بر ضرورت پیروی از دین او  ه پرداخته است.لبه این مسئ نیز سرهندی،

سلوک عارفانه  و حال، به باور وی، سیر کید دارد. درعینهرگونه بدعت در دین تأ

آن به ناتوان ساختن و واسازی نفس  ةواسط توان به داری است که می بخشی از دین

که واپسین گذار سلوک صوفیانه است، مقام دیگری « مقام والیت» پرداخت. پس از 

نامد. این مقام پس از سیر نزولی سالک  می« مقام نبوت»وجود دارد که وی آن را 

گردد. به  ها نیازمند می آید و در آن عارف به انجام احکام شرعی و عبادت دست می به

توانستند خود را از چنبر مقام والیت که  باور سرهندی، اگر مشایخ صوفیه می

هایش سکر و شطح و باور به اتحاد و حلول و وحدت وجود است برهانند،  ویژگی

یافتند که فرجام سلوک، بازگشت به مقام نبوت است که مبرا از هرگونه باور به  درمی

 ه ارکان شریعت است.  توجهی ب آمیز و بی توحید وجودی، سخنان شطح

 ، شیخ احمد سرهندیشریعت، طریقت، نبوت، والیت ها: واژهکليد 
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 مقدمه 
برای آنکه صوفیه را برآمده از بطن اسالم و در راستای شریعت اسالم نشان  آغازصوفیان از همان 

اسالم ها با سنت  آموزهدهند، به دفاع از جایگاه تصوف و طریقت در دین اسالم و مطابقت این 

از شریعت، بر لزوم پرهیز از اشتغال  پیروییید اهمیت در عین تأ ،این صوفیان پرداختند. همگی

داری اسالمی،   کید داشتند. از نظر ایشان هدف اصلی و غایت دینپوستة دین تأصرف به ظواهر و 

از همة یانه و گذشتن و سلوک در طریق صوف سیر واسطة و مغز دین است، که به هستهدستیابی به 

  گردد. ممکن میسلوک  مقامات و منازل

اسالم را ظاهر دین،  –یل با الهام از حدیث جبرئ  -حوی است از صوفیان ص که ابونصر سراج 

به اصحاب حدیث،  داند. اسالم را ایمان را ظاهر و باطن دین، و احسان را حقیقت و ظاهر دین می

 )ص(این سه گروه را وارثان پیامبر دهد. وی همگی میا به صوفیه نسبت و احسان ر ایمان را به فقیهان

به ظاهر سخنان  تنها داند. اصحاب حدیث ها را متفاوت می مراتب آن داند ولی مقاصد و می

د ولی از رهگذر از دانش و فهم اصحاب حدیث برخوردارن نهایاند، فق بسنده کرده )ص(پیامبر

در احکام و اصول شرع و همچنین تبیین دین که در گروه اول یافت  نگری هایی مانند ژرف ویژگی

های ظاهری  از اصحاب حدیث برترند. ولی گروه سوم، به باور سراج، در عین اینکه دانش ،شود نمی

به مرتبه  رو، اند. ازاین اند و از آن فراتر رفته اند، بدان بسنده نکرده و اصحاب حدیث را دریافته نهایفق

هم  هجویری (. 76-66: 1382)سراج،  اند بهره ن از آن بیاند که دو گروه پیشی دست یافته و امتیازی

 کند: داند و علت آن را این گونه بیان می علما و فقها می معرفت عرفا را برتر از دانش
معرفت حیات دل بود به حق و اعراض سرّ از جز حق، و قیمت هر کس به معرفت بود  

د وی بی قیمت بود. پس مردمان از علما و فقها و غیر آن صحّت و هر که را معرفت نبو
علم را به خداوند معرفت خواندند، و مشایخ این طایفه صحّت حال را به خداوند 

صحّت حال  تر از علم خواندند؛ که  معرفت خواندند. و از آن بود که معرفت را فاضل
نی عارف نباشد که به صحّت علم صحّت حال نباشد؛ یع جز به صحّت علم نباشد، و

 .(391 -392: 1387هجویری، )  حق عالم نباشد، اما عالم بود که عارف نبود

و  هجای گذاشت پرشماری از خود بهنیز که در فلسفه، کالم، فقه، و اخالق آثار  امام محمد غزالی

از تحوالت روحی و  ، پسکرده استتدریس های بغداد و نیشابور  در نظامیهرا ها این علوم  مدت
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   83                                                           شریعت در اندیشه شیخ احمد سرهندی و نسبت میان تصوف جایگاه و

از صوفیه   المنقذ من الضاللاش به صوفیه گرایش پیدا کرد و آن را بهترین یافت. در  فکری

 کند: گونه ستایش می این

به یقین دریافتم که صوفیان از پیشتازان خلق بسوی خدایند. سیرتشان نیکوترین 
هاست. بلکه باید اخالقترین ها و اخالقشان پاکیزهترین راهها و راهشان درستسیرت

گفت که اگر خرد خردمندان و حکمت حکیمان و دانش دانشمندان دینی را گرد 
آرند تا بتوانند با آن چیزی از سیرت و اخالق خود را عوض کنند و بهتر از آن را به 

حرکات و سکنات ظاهر و باطنشان مقتبس از نور  نهند هرگز نتوانند، همة جایش
بتوان تواند بر روی زمین باشد که باالتر از نبوت چه نوری میچراغدان نبوت است و 

 .(49: 1363)غزالی، از آن روشنی یافت؟ 

الطََّریقَةُ أفعالی و الحقیقَةُ  و لشََّریعَةُ اَقْوَالیا»: نیز با اشاره به حدیث هفتم عزیز نسفی عارف سدة

برتر است. او برای تبیین لم علما وحکما کشف از ع گوید که علم اهل وحدت و می «أحوَالِی

 دیدگاه خود از تمثیل نیشکر استفاده می کند:
گویند هرگز با آن کس  هر که بشنود که در عالم چیزی هست که آن را نیشکر می
و به غایت شیرین  گویند برابر نباشد که بداند که درختی هست که آن را نیشکر می

گیرند و به  ند و آب این را میکوب برند و می است، و آن درخت را به وقت معین می
سازند،  سازند. و هرکه بداند که چون شکر می آورند، و از آن شکر و نبات می قوام می

در شِکر در  هرگز به آن کسی برابر نباشد که شکر در دهان دارد. او را ]اول[ معرفت
علم است، و سیوم در ]کذا[ معرفت  مع است، و دوم معرفت شکر در مرتبةس مرتبة

 .(93: 1362) نسفی،  کر در مقام ذوق استش

 : داند می و میان این دو را طریقت ؛حقیقت را مغز ؛شریعت را پوست گلشن رازدر  شبستری 

 تبه گردد سراسر مغز بادام    

 ولی چون پخته شد بی پوست نیکوست

 شریعت پوست، مغز آمد حقیقت  

 خلل در راه سالک نقص مغز است

 پیوست و عارف با یقین خویشچ
  

 گرش از پوست بخراشی گه خام 

 اگر مغزش برآری برکنی پوست

 میان این و آن باشد طریقت

 پوست  نغز است چو مغزش پخته شد بی

 رسیده گشت مغز و پوست بشکست
 (731:1381الهیجی،)                                   
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گروهی از شوند:  دو دسته تقسیم میرسند، به  عارفانی که با موفقیت به انتهای سیر و سلوک می

توانند به انجام تکالیف شرعیه و  مانند و نمی جمع و وحدت باقی می ایشان همچنان در مرحلة

 گوید: این گروه می دربارة گلشن رازشارح  عبادات بپردازند. محمد الهیجی گیالنی
مستغرق شدند و ... نور تجلی الهی ساتر نور عقل ایشان گشته و در بحر وحدت محو و 

عقل باز نیامدند و  قاً بار دیگر به ساحل صحو و مرتبةاز آن استغراق و بیخودی مطل
چون مسلوب العقل گشتند به اتفاق اولیا و علما تکالیف شرعیه و عبادات از این طایفه 

)الهیجی،  گویند طریقت میوالهان لیف بر عقل است و ایشان را اساقط است چو تک

1381 :309). 

کند که شرح حال این گروه  حکایتی از لقمان سرخسی نقل می منطق الطیرعطار نیشابوری در 

 اول صوفیان است:

 ی الهگفت لقمان سرخسی کا

 ای کو پیر شد شادش کنند  بنده

 من کنون در بندگیت، ای پادشاه

 ای بس غم کشم شادیم بخش بنده

 اتفی گفت ای حرم را خاصِ خاصه

 ش به هم محو گردد عقل و تکلیف

 گفت الهی من تو را خواهم مدام

                                          

 پیرم و سرگشته و گم کرده راه 

 پس خطش بدهند و آزادش کنند

 ام موی سیاه همچو برفی کرده

 پیر گشتم خطّ آزادیم بخش

 هر که او از بندگی خواهد خالص

 ترک گیر این هر دو و درنه قدم

 نباید، والسالم عقل تکلیفم

 (249-250: 1390)عطار،                              

آنجاکه شرط انجام تکالیف و عبادات حالت صحو و عقل است، عارفان سکری از انجام از

و « صحو بعد المحو»اند به مقام  داند که که توانسته اند. الهیجی گروه دوم را عارفانی می ها معاف آن

 رو: دست یابند و ازاین« فرق بعد جمع» 
ند ا هکه در بدایت امر قیام بادای حقوق شرعیه از فرایض و نوافل نمود این گروه چنان

ای  نمایند و از رعایت اوضاع و قوانین شرعیه و عبادات دقیقه درنهایت نیز همچنان می
: 1381)الهیجی،  دارند فرمایند و دست از وسایل و وسایط باز نمی فروگذاشت نمی

310.) 
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   85                                                           شریعت در اندیشه شیخ احمد سرهندی و نسبت میان تصوف جایگاه و

اول کسانی هستند که با  دستة کند: الهیجی گروه دوم صوفیان را نیز به دو دسته تقسیم می

ها و  سان به عبادت شوند و بدین نصیب می بازگشت از وحدت به کثرت از آثار و فواید وحدت بی

مقام هستند و در « الوقت و الصوفی ابن»گردند. این گروه به باور الهیجی مصداق  ذکرها نیازمند می

 دومِ گروه دوم از ایشان برترند. ار دارند. ولی دستةتلوین قر

جمع و  استغراق توحید و وصول از مرتبة از پسرا  هایند که ایشان دیگر آنو قسم  
اطالق به مقام جمع الجمع و بقاء بعد الفنا به جهت تکمیل ناقصان و ارشاد مسترشدان 

ایشان حاجب وحدت نیست، و وحدت  غایت کمال که دارند کثرتاند و از  فرستاده
ایشان هم حاجب کثرت نیست و پیوسته در مقام انکشاف حقیقت کل یوم هو فی شأن 

و قرب و  همه کمال وجود اینند و با ا ند و سالطین ممالک تحقیق و تمکینا متمکّن

 وَ ما فِیها؛ الدَُّنیاخَیرٌ لَکَ مِنَ واحِداً  لَئِن یَهدِی اهللُ بِکَ رَجاُلً علییا » یقین تام به حکم

من عنداهلل مأمورند بادای عبادات  «خیر لک مما تطلع الشمس و تغرب: فی روایةو 

ظاهره و باطنه و اقامه به مراسم حقوق اوامر و نواهی و احکام شرعیه به جهت تکمیل 
 سرِ ف مطلق یککشدیگران و با وجود محبوبیت حق و  ناقصان و ارشاد و هدایت

 افال أکون عبدا» نمایند و به موجب شریعت و طریقت نمی جادةتجاوز از  یموی

 (.311: 1381الهیجی، ) ندا علی الدوام در مقام انقیاد و اطاعت« شکوراً

خ نقشبندیه چه نوع نگاهی ترین مشای عنوان یکی از پرآوازه حال مسئله این است که سرهندی به

دهد. آیا دیدگاه وی  یک می میان شریعت و صوفیه دارد و در این میان برتری را به کدام به رابطة

چیزی شبیه به دیدگاه عارفان صحوی مانند سراج و قشیری و هجویری است یا وی نگاهی کامالً 

منتقدانه به صوفیه و تعالیم آن دارد. سرهندی در تعریف تصوف و تعیین جایگاه آن تا چه میزان به 

ترین اصل طریقه نقشبندیه است پایبند است و  که محوری« تابعت از شریعت و اجتناب از بدعتم»

های  آیا از نظر وی تصوف نوعی بدعت در دین است یا اصل و مغز آن. در ادامه به بررسی دیدگاه

 پردازیم.  سرهندی دراین باره می

 (ق1034-971) احمد سرهندی
، در سرهند، در ایالت پنجاب کنونی، به دنیا ق 971در سال شیخ بدرالدین احمد فاروقی سرهندی

فلسفه، کالم، منطق،  به آموختنرا نزد پدرش فرا گرفت و در جوانی  نخستین های آموزشآمد. 
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به شهر اگره )اکبرآباد( رفت و  . پس از چندیآن روزگار پرداخت نامی حدیث و فقه نزد استادان

ی به دلیل برخی لو امون مسائل دینی و علمی راه یافت،یربحث و گفتگو پ های نشستدر آنجا به 

های صوفیه  کتاب گشت. شیخ احمد در سرهند به مطالعةبا عالمان دربار به سرهند باز بگومگوها

 عربی پرداخت ابن فصوص الحکمسهروردی و  عوارف المعارفکالبادی،  تعرفنظیر 

(Ansari,1986:11-12.)  چشتیه به سلوک پرداخت و حتی پس از  طریقة پدرش در واسطة بهو

ید و در قادریه گرو وی همچنین به طریقة (.49: 137)مجتبایی، ارشاد گرفت  از پدرش اجازة چندی

حج  شیخ احمد فرصت یافت تا فریضة ق1007در سال .(Aharr,1992:26) تعلیم یافت آن نیز اجازة

. پرداخت نقشبندیه می ةدر دهلی به ترویج طریق ن زمانی بود که خواجه باقی باهللادا کند. ای

ورود وی به  های زمینهو همین دیدار  ، به دیدار خواجه باقی باهلل رفتراه در دهلی سرهندی در میانة

نقشبندیه را فراهم ساخت. پس از آنکه سرهندی به نقشبندیه گروید، این سلسله را بهترین یافت و 

نقشبندیه، به اعتقاد  یکی از دالیل برتری سلسلة .ی دست یافتهای سریع و بزرگ شرفتدر آن به پی

است. وی از خواجه عبیداهلل احرار که از مشایخ « متابعت از شریعت و اجتناب از بدعت»سرهندی، 

 کند: سلسله خواجگان و نقشبندیه است این طور نقل قول می

قاید اهل سنت و اگر تمام احوال و مواجید را به ما بدهند و حقیقت ما را به ع  
ها را بر ما جمع  اگر تمامی خرابی دانیم و جماعت متحلی نسازند، جز خرابی هیچ نمی

وازند، هیچ باک نداریم کنند و حقیقت ما را به عقائد اهل سنت و جماعت بن
    (.377 :1ج، 1383)سرهندی، 

 گوید: های مشایخ نقشبندیه و التزام ایشان به پیروی از شریعت می ویژگی دربارة
اند و اذواق و معارف را خادم علوم دینیه  احوال و مواجید را تابع احکام شرعیه ساخته 

دانسته، جواهر نفیس شرعیه را در رنگ طفالن به جوز و مویز وجد و حال عوض 
]=قرآن وحدیث[ به  گردند. از نص کنند و به ترهات صوفیه مغرور و مفتون نمی نمی

گرایند و از فتوحات مدنیه به فتوحات مکیه التفات  فص ]=فصوص الحکم[ نمی
 وام است و وقت ایشان بر استمرارنمایند. از اینجاست که حال ایشان بر د نمی

 (.243: 1ج، 1383رهندی، س)
کند،  دوم( معرفی می جدیدگر هزارة)ت خود را تلویحاً مجدّد الف ثانی او که در مکتوباتش

در مکتوبی  .داند می ها و احیای سنت راستین دین اسالم بدعتهدف و مسئولیت خود را مبارزه با 
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 شده است ت و طریقت برگزیدهعی آشتی میان شریکه برای برقرار داند ای می «صله» خود را 

مکتوبات  ویترین اثر  مهمگذشت. در سرهند در ق1034در سال  سرهندی (. 27 :2ج، 1383سرهندی، )
 313شامل المعرفت درّهای  . این مکتوبات در سه جلد به ناماستنامه  536است که شامل  امام ربانی

یب زمانی گردآوری نامه به ترت 124 در بردارندة معرفت الحقایق نامه، و 99حاوی  نورالخالیق نامه،

 اند.  شده

 نقشبندیه سیر و سلوک سرهندی در طریقة

 سلوک ه( سیر و)کمتر از سه ما بسیار کوتاهی توانست در دورة پس از ورود به نقشبندیه سرهندی

یات به تفصیل به جزئ . در مکتوب دویست و نود جلد اول(554: 1،ج1383)سرهندی،  رساندرا به پایان ب

که برای آشنایی با نوع نگاه وی به سیر و سلوک صوفیانه،  ذکر آن  این سیر و سلوک پرداخته است

پس از آنکه شیخ  شرح سیر و سلوک وی از این قرار است: در آغاز خالصة .خالی از لطف نیست

-پردازد، در وی لذت بسیار پیدا می، که باقی باهلل به او تعلیم داده بود می«اسم ذات»احمد به ذکر 

، که به قول او نزد بزرگان نقشبندیه به «خودیبی»گرید و تنها پس از یک روز به شود و از شوق می

شکلی از فنا  گوید که توانسته بهباقی باهلل به او میخواجه یابد. است، دست می معروف« غیبت»

خواهد تا این کند و از او میدست یابد. در این مرحله خواجه باقی باهلل او را از ذکر گفتن منع می

را  عالم یابد که تمامدست آورده را حفظ کند. پس از دو روز به فنایی دست می حالتی  که به

ین در ع« شعوری بی»از رسیدن به است ، که عبارت «فنای فنا»یابد. در همان شب می« تصل واحدم»

گوید که علم خودش را رو، به خواجه باقی باهلل می شود. ازاین می ، برایش حاصلدیدن آن اتصال

داند. کند که آن را حق میرنگ را مشاهده می یابد. سپس نوری سیاهمی« حضوری»نسبت به حق 

از او  پنهان شده است.« حجاب نور»گوید که حق در کند ولی میوی را تأیید می گفتةخواجه این 

ی کند. گوناگون ایجاد شده را نف در نور به خاطر تعلق ذات به اشیایکه « استنباطی»خواهد تا می

قطه حد یک ن اش درشود که اندازهقدر کوچک می شود و آن رنگ می کماز آن، آن نور سیاه  پس

برسد. سرهندی این کار « حیرت»خواهد که این نقطه را نیز نفی کند و به شود. خواجه از او میمی

کند و  را تجربه می«  شهود خود به خود»رسد که در آنجا  دهد تا اینکه به جایی میرا هم انجام می

که این گوید به او میگذارد، باقی باهلل وقتی این مرحله از سیر و سلوکش را با خواجه در میان می
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اندراج نهایت در »داند و می« غیب حضوری بی»و این حضور را ا است.« حضور نقشبندیه»همان 

سلوک، از شروع به ذکر گفتن تا رسیدن به حضور نقشبندیه، تنها پس از  تمامی این مراحل«. بدایت

را « فنای حقیقی»پس از آن رسد و با این حال سیر و سلوکش به پایان نمی ..شودچند روز محقق می

 بیند که تمام عالم  را دربرابر آن به اندازةسیع میرا آنچنان و کند. در این فنا دل خودتجربه می

بیند؛ خود را عین بیند. دراین مرحله خودش را و همه چیز عالم را حق می هم نمی« خردله»مقدار 

تمام « مقوّم»را و هر ذره را  این مرحله خود واقع دریابد. درمیچیز و همه چیز را مانند خود   همه

جمع »در توحید است که با « حق الیقین»گوید که این مرحله، مرحلة ه او مییابد. باقی باهلل بعالم می

دید، در این زمان  پس از آن صورت و اشکال عالم را که در ابتدا حق می یکی است.« الجمع

اضطراب شدیدی که در این مرحله  یابد. از رهگذرمی دست« حیرت»ت داند و به نهایمی« موهوم»

عربی، که از  گردد و درنهایت آن را در این گفته ابنبه دنبال تسکینی می ،شودبر وی غالب می

ان شئت قلت انه ای العالم حق و ان شئت قلت انَّه خلق و ان شئت قلت » یابد: پدرش شنیده بود، می

از آنکه شرح  پس .«بینهمان شئِتَ قُلتَ بالحیرت لعدَم التمیز انَّه حق من وجه و خلق من وجه و ا

گوید که هنوز حضورش صاف نشده و از کند، خواجه به او میاین واقعه را برای باقی باهلل بازگو می

« وحدت وجود» ادامه دهد. این مرحله همان مرحلة خواهد تا همچنان به سلوک خویشوی می

بیند. باقی باهلل به خود و دیگر مخلوقات تمایزی نمی و همچنینسالک میان خود و خلق  است که

« موهوم»را از « موجود»و  را بیان نکرده« حال کامل»ربی ع گوید که در این گفته، ابنسرهندی می

گردد و در خارج، دو روز این تمایز میان موجود و موهوم برایش ظاهر می پس از تمیز نداده است.

نامد و هر آنچه پس از می« فرق بعد الجمع»بیند. باقی باهلل این مرحله را میجز یک ذات را موجود ن

داند. سرهندی در این مرحله چندین بار از این حاصل شود را به نهاد و استعداد شخص وابسته می

-حق را نمییت اول در هر ذره از ذرات وجودش جز شود. در رؤبرده میسکر به صحو و بالعکس 

وجود بلکه با هر ذره  یت دیگری حق را نه در هر ذرةدر رؤ بیند.شهود او می را آینة یابد و هر ذره

یابد و نه منفصل از آن، نه یت دیگری حق را نه متصل به عالم میؤیابد. باز در راز ذرات وجود می

که از  داند. بار دیگربا حق را منتفی می« معیّت اولیه»داخل عالم و نه خارج از آن. در این مرحله 

دیگر  است. و در مرحلة« مجهول الکیفیت» یابد که نسبت حق به عالمآید، درمی خود می حیرت به

« معلوم الکیفیت»یابد و دیگر نه آن را را نیز با حق نامأنوس می« مجهول الکیفیت»آن نسبت 
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د و با گرددر این موقع است که علمی خاص به وی ارزانی می«. مجهول الکیفیت»گوید و نه  می

 -690 :1ج ،1383سرهندی، ) یابد که هیچ نسبتی میان خلق و حق وجود ندارد دستیابی به آن علم درمی

شود تا  م به اینکه هیچ نسبتی میان خلق و حق وجود ندارد و نفی معیّت با حق سبب میعل (.686

 «توحید  وجود»دریابد که آمیز صوفیانه دست بردارد و  سرهندی از وحدت وجود و سخنان شطح

گوید که  سرهندی می (.164، 1ج ،1383سرهندی، ) «شاهراه دیگر است کوچه]ای[ است تنگ، ]لیکن[

آمیز ناگزیر، این رباعی سراسر شطح را  وقتی هنوز از طرفداران وحدت وجود بوده و از اقوال شطح

 برای خواجه باقی بااهلل نوشته است:  

 ای دریغا کین شریعت ملت اعمائی است

 کفر و ایمان، زلف و روی آن پری زیبایی است
 

 ملت ما کافری و ملت ترسائی است 

 کفر و ایمان هر دو اندر راه ما یکتایی است
  (133 -134: 1ج، 1383سرهندی، )                         

بر مشایخ  ،خواندن شطحیات در مقام وحدت و جمع« مستحسن» و « مجوز»سرهندی با وجود 

اند سیر و  گیرد که چرا نتوانسته عربی خرده می صوفیه نظیر بایزید بسطامی، حالج، رابعه و ابن

اند تا بتوانند به  آمیز گذر نکرده ان برسانند و از مقام جمع و سکر و اقوال شطحسلوک را به پای

 ند. ل شودست می آید، نائ هحقیقت اسالم و ایمان، که در مقام صحو پس از سکر ب

همه  «لیس فی جبتی سِوَی اهلل»و قول « سبحانی»، قول «انالحق»شطحیات، مثل قول 

ند که منشاء آن استیالی حب و غلبة محبت محبوب حقیقی ااثمار آن شجره جمع
محبوب از نظرشان مستور گشته است و مشهود جز محبوب نمانده و این است، که غیر

 و یز، اما آن جهل است که محمود استمقام، مقام جهل است و مقام حیرت است ن

اهلل سبحانه از این مرتبه جمع بلندتر  یةبعناآن حیرت است، که ممدوح است و چون 

د و علم با این جهل جمع شود و معرفت با حیرت قرین گردد و فرق و وسیر واقع ش
تمیّز پیدا شود و از سکر به صحو آید، دولت اسالم حقیقی ظهور فرماید و حقیقت 

 (.429 :3ج، 1383سرهندی، ) ایمان میسّر آید

آن را مالمت کرد ولی  توان گویندة آمیز در مقام جمع بیان گردند نمی اگر این سخنان شطح

اگر چنین سخنانی را کسی در حالت صحو به زبان آورد برای سرهندی قابل تحمل نبوده و به قول 

 (. 262 :1ج، 1383سرهندی، ) آید به حرکت درمی« اش رگ فاروقی» خودش 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 22

https://erfanmag.ir/article-1-298-fa.html


 چهاردهمشماره پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/                                                                                             90

 عبودیت  وعشق 

کُنْتُ کَنزا مَخفَّیا فَاَحبَبْتَ اَن اُعْرَف فَخَلَقْتُ » :عالم به حدیث قدسیصوفیه در تبیین علت خلقت 

فص »در  عربی ابن دانند.انسان می کنند و عشق را علت خلقت عالماستناد می «لُِعرَف الخلَقَ

 گوید: این حدیث می بارةدر فصوص الحکم «موسوی

التی هی وجود العالم حرکه الحب.و قد نبَّ رسول اهلل صلی اهلل علیه و  کهفکانت الحر

ما ظهر  ةالمحب فلول هذه«. کنت کنزاً لم أعرف فأحببت أُعرف» سلم علی ذلک بقوله 

 (.382: 1387عربی،  )ابن العالم فی عینه

 داند: می ربوبیت و عبودیت دهندةاین حدیث را پیوند همدانی تالقضاعین 
 راجمال ربوبیت. اینجا بدانی که آن بزرگ چ عبودیت خالی است باال گرفته بر چهرة

بی خال  ة ربوبیتجمال چهر .«یةلیس بینی و بینه فرق الَّا أنَّی تقدمت بالعبود»گفت: 

. ربوبیت خود وجود ندارد ندارد؛ و خال عبودیت بی جمال چهرةعبودیت، نعت کمال 

دهد هم ربوبیت را  هر دو طرف را گواهی می «الْإِنْسَ إِلََّ لِیَعْبُدُونِوَ  الْجِنََّما خَلَقْتُ َ و»

کند با  بیان اتصال عبودیت می «کُنْتُ کَنزا مَخفَّیا فَاَحبَبْتَ اَن اُعْرَف»و هم انسانیت را. 

تر خواهی از اخی بوالفرج زنگانی گوش دار آنجا که گفت:  ربوبیت. اگر چنانچه تمام
: 1386، ةالقضا ... )عینودیه بغیر ربوبیه نقصان و زوال، و الربوبیه بغیر العبودیه محالالعب»

275 .) 

 داند: می آفرینش را عشق بهانة لمعاتفخرالدین عراقی در 
سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند، در خزاین بگشاد گنج بر عالم پاشید... 

شهود آسوده، آنجا که: کان اهلل  ةدر خلوتخان ورنه عالم با بود نابود خود آرمیده بود، و
قرار، از بهر اظهار کمال، پرده از روی کار بگشود،  ولم یکن معه شیء. ناگاه عشق بی

و از روی معشوقی خود را بر عین عاشق جلوه فرمود... فروغ آن جمال عین عاشق را 
 بخشید که عالمش نام نهی نوری داد... عاشق چون لذت شهود یافت، ذوق وجود

 (47-48: 1384)عراقی،  کنان بر در میخانه عشق دوید بشنید، رقص« کن»زمزمه قول 

و سری بود مکنون، گنجی بود مخفی  ]حق تعالی[» گوید: خلقت عالم می سرهندی نیز دربارة

 ی لو .(292، 1: ج1383)سرهندی ، « عرض دهد و از جمال به تفصیل آرد...خواست که از خأل به مأل 

نهجی خلق فرمود که به ذات و صفات خویش دوال  عالم را بر» گوید:در ادامه میدرنگ  بی
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مخلوقات . پس عالم را با صانع خویش هیچ نسبتی نیست اال آنکه بر ذات و صفات او سبحانهباشند

 . (292: 1ج ،1383)سرهندی ، « ونات او تعالیاند و دوالند بر اسما و شئوی

داند و  می ،که بعضی از صوفیه به آن معتقدند، را حاصل سکر« عیّتم»و « عینیّت»و « اتحاد»

گوید که درصورتی که صوفیان از سکر به صحو بازگردند، متوجه خواهند شد که عالَم با  می

گیرد که چطور ایشان معتقدند که ذات خداوند خداوند هیچ نسبتی ندارد. وی به صوفیان ایراد می

و « اتحاد»حال با باور به  ، ولی درعینکنند ذاتیه را سلب میها به دور است و صفات از تمامی نسبت

اثبات امر زائد ورای مظهریت و »وی  کنند. به عقیدةرا اثبات می« اتیههای ذنسبت»نوعی  به« عینیّت»

 .(293: 1، ج1383)سرهندی ،  حاصل سکر است« مراتیّت نمودن

گوید که هدف از خلقت  داند. وی میت را عشق نمیسرهندی برخالف صوفیه هدف از خلق

آن، به بنده ارزانی  خواه در ابتدای راه یا در  میانة عبادت و بندگی است. اگر عشق و محبتی هم،

های غیر از خداوند از بین برود. به همین خاطر  شده، فقط به این خاطر بوده است که وابستگی

گوید که شخص در این مقام داند و میمی« عبودیت»جایگاه  تر از را پایین« والیت»نهایت جایگاه 

  (.130: 1، ج1383سرهندی ، )یابد که میان او و خدا هیچ نسبتی وجود ندارد درمی

جا  که هرچه در دیگر موجودات است در او یک« جامع»داند ای میشیخ احمد انسان را نسخه

ل ت قائتفاو« مرتبه وجوب»و در « عالم امکان»ر جمع شده است. با این حال او میان جامعیت انسان د

دارد، ولی وقتی بخواهیم « طریقی حقیقی»این جامعیت انسان « عالم امکان»گوید که در شده، می

است « صورت»فهمیم که این جامعیت در این  مرتبه تنها  بررسی کنیم، می« مرتبه وجوب»آن را در 

حقیقی «. مجازی صرف»است، و نه « حقیقی صرف»نه نظر وی جامعیت انسان  نیست. در« حقیقی»و 

 (.249 :1، ج1383سرهندی ، ) امکانی و وجوبی دارد ی بودن این جامعیت بستگی به مرتبةو صور

 داری مثابه یکی از شروط دین طریق صوفیانه به
اول اینکه شخص باید عقاید دینی خود  :داری سه شرط الزم است که برای دین ستا برآنسرهندی 

و جماعت، که به  های علمای اهل سنت باید متناسب با دیدگاه« تصحیح عقاید»را اصالح کند. این 

اینجا نیز  احکام فقهی باشد. البته در پایةدوم علم و عملش بر ناجیه است، باشد. نظر او تنها فرقة

از اینکه  پس کنند.یید نقشبندیه صادر میمورد تأ ی، احکامی است که مجتهدانمنظور از احکام فقه
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دست آمد، نوبت به  )علم و عمل به احکام فقهی( به این دو بالِ اعتقادی )عقاید دینی( و عملی

 (.210 :1، ج1383سرهندی، ) رسدسلوک در طریقه صوفیه می

سلوک داند، ولی وجوب را از اصول اسالم می« عملی»و « اعتقادی»شیخ احمد دو رکن 

کند. به نظر وی اصل اسالم  به دو رکن اولیه مربوط است، ولی قلمداد می« استحسانی»صوفیانه را 

ضرورت رکن سوم )سلوک  دلیل(. 210: 1، ج1383)سرهندی،  انجامدرکن سوم به کمال آن می

ه استدالل کردن ب از نظر وی بسنده است.« ازدیاد یقین»داند: اولین دلیل، له میرا دو مسئ صوفیانه(

هرگز به تشکیکِ مشکِّک زائل نگردد و به »دست آورد که  هست و باید یقینی بدر دین ناکافی ا

دست  چیزی که تنها با سیر و سلوک صوفیانه به .(589 :1ج ،1383سرهندی، ) «ایراد شبه باطل نشود

ی نفس آنکه با این سلوک سرکش ةن است که به واسط، آآید. دومین علت اهمیت این رکن می

ماند و شخص رغبتی نمی و بی گر در انجام واجبات و نوافل، سستیشود، دیاماره فرونشانده می

دو دلیل ضرورت طی  هر (.589: 1ج، 1383)سرهندی،  ها می پردازد راحتی و با اشتیاق به انجام آن به

است در جهت  ای طریق صوفیه نشان از آن دارند که  طریق صوفیانه، از نظر سرهندی، تنها وسیله

کامل کردن شریعت و نه بیشتر، چرا که اصل و هدف، شریعت است و تنها برای آنکه در اصول 

                              یابد.                                                                                                                   دست آید، سیر و سلوک اهمیت می شریعت یقین به

 سفرهای چهارگانه

به  ترین آگاهی است که از پایین« ی اهللسیر ال»سیر،  نخستین: سرهندی به چهار نوع سیر باور دارد

به  .انجامد میخداوند  دربارة آگاهیباال و باالتر تا اینکه به  رود و همین گونهآگاهی میباالترین 

 شود. تعبیر می« ناف»از این حالت به  ،قول وی

ون و مراتب وجوب اسما و صفات و شئ»که به حرکت در  است« سیر فی اهلل»دومین سیر 

ها و  رسد که عبارت ایی میبه ج سرانجامشود و  مربوط می« اعتبارات و تقدیسات و تنزیهات

 «بقا»ناپذیر که سرهندی آن را مقام  جایگاهی درک -گردند جز میاز توصیف آن عا  ها اشارت

 داند.  می

علم  علم اعلی به»نزولی بوده و از ،پیشیناست که برخالف دو سیر « عن اهلل باهلل»سیر  سوم سیر

این سیر از تمامی  که سالک درآید تا اینتر می پایین و پایین همین گونه«. آیداسفل فرود می
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واجدی است که »ن حالت او کند. درای مربوط بوده، نزول می« مراتب وجوب»که به  هایی دانش

 «. ست که بعید استفاقد است، واصلی است که مهجور است و قریبی ا

دست آوردن دانشِ  هاست. این سیر عبارت است از ب« اشیا سیر در»سیر،  چهارمین و واپسین

در این سیر دوباره  ،به فراموشی سپرده بود هایی که سالک در سیر نخستین درواقع آن دانش چیزها.

و سیر سوم دربرابر سیر دوم. چراکه  سیر اول قرار دارد برابرنوعی سیر چهارم در به آیند. دست می به

سیر  که سیر دوم است، شخص سیری صعودی در مراتب وجوب دارد، ولی در« سیر فی اهلل»در 

رکتی ترین علم است، بنابراین ح است، حرکت از باالترین علم به پایین« عن اهلل باهلل»سوم که سیر 

سیر دوم. سرهندی سیر  برابردر است و سیر سوم نزولی است. پس سیر چهارم دربرابر سیر نخستین

داند و از آن تعبیر به می« مقام والیت» ة، را شایست« سیر فی اهلل»و « سیر الی اهلل»و دوم، یعنی  نخستین

داند که مخصوص مناسب می« تدعو»نماید و سیر سوم و چهارم را برای حصول مقام می« فنا و بقا»

توانند از این اند نیز میترین درجه رسیده گوید که پیروان پیامبران که به کامل است، هرچند می انبیا

 گوید که قرب دو نوع است: می شیخ احمد  (.311 -312: 1ج، 1383)سرهندی، مقام برخوردار شوند 

سلوک را  بقا و جذبه و است که فنا ودر قرب والیت سالک ناگزیر  «.قرب والیت»و « قرب نبوت»

التفات پیامبر، این  واسطة ها خبری نیست چراکه به یک از این تجربه کند ولی در قرب نبوت از هیچ

 ازآنجاکه (.769: 1ج، 1383)سرهندی،  گردد ریق وراثت حاصل میقرب برای اصحاب کرام ایشان به ط

اش نیز بیشتر  یرود دور تر می چه پیشهر کند، سالک پس از قرب، سیری نزولی را آغاز می

کند و  رسد که دورترین فاصله با خدا برایش حکم نزدیکی پیدا می به جایی می گردد. سرانجام می

له به نفی قرب و ئگوید که شاید این مس سرهندی می د.شو یکی می« وصل»نزد او با « غایت فراق»

، «رجوع»از  پس (.74: 1، ج1383سرهندی، ) اشاره دارد پذیر نیست ینکه اصوالً قرب امکانوصال و ا

 دورترین وندبه خداو نسبت « نشیند در عنصر خاک می»و  گردد سالک دوباره به عالم خلق بازمی

را مالک نزدیکی قرار دهیم، اگر « عروج»ولی این درصورتی است که ما  یابد، جایگاه را می

 شود می« عنصر خاک»ترین جایگاه همین  دیکرا در نظر بگیریم نز« رجوع و نزول»برعکس 

دوری. سرهندی   چرا که نهایت دوری، نزدیکی است و نهایت نزدیکی، (،278 :2ج، 1383سرهندی، )

منظور از این دو عبارت  داند. می« مجهول الکیفیت»و « معلوم االنیّت»نوع نزدیکی خدا با  عالم را 
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، 1383سرهندی، ) نامشخص است« معیّت»چگونگی این این است که خدا با عالم  ارتباط دارد ولی 

 کند: نهایت سیر و سلوک و قرب را این چنین توصیف می سرهندی(. 165 :2ج

ر ساخت و به برکت توجهات علیّه از رقیّت احوال محرّ -سبحانه و تعالی  -چون حق 
و از دست نیامد  حاصل کار جز حیرت و پریشانی به ین مشرف فرمود،از تلوین به تمک

جز  از علم، و ت جز نکرت،از معرف جز بُعد حاصل نشد و از قرب، وصل، جز فصل و
 (.92 -93: 2، ج1383)سرهندی،  جهل نیفزود

                                                                                                                                                                                                                                   تصوف و شریعت
عت وجه مشترک بسیاری از صوفیان بود. الزام بعضی از ایشان به  اعتقاد به دوگانگی طریقت و شری

تنها برای هماهنگ شدن با  -حتی وقتی که به تمامی مقامات صوفیانه دست یافته بودند  -شریعت 

ظاهر دین بود. حتی بعضی از این صوفیان برای اینکه از گزند مالمت خلق دور باشند، به حفظ ظاهر 

راسخ داشتند.  درواقع امر به برتری طریقت و اصل بودن آن اعتقاد ولی ،پرداختندشریعت می

آید کم از مدعای وی چنین برمی کند. دستاحمد سرهندی صدق نمی حال این مسئله دربارة بااین

یابی به  . با آنکه سرهندی دستطریقت قائل استاز  جایگاهی بسیار برترکه وی برای شریعت 

پذیرد که هدف نهایی داند، این را نیز نمیپذیر نمیامکاناخالص را بدون طی طریق صوفیه 

شریعت، سلوک صوفیانه و طریقت باشد. به نظر وی حتی در روز قیامت این شریعت است که 

 دستگیر است و نه طریقت:                                                                        

پرسید، از تصوف نخواهند پرسید. دخول جنّت و فردای قیامت از شریعت خواهند 
ع اند، به شرایناتشریعت است. انبیاء که بهترین کائ تجنُّب از نار، وابسته به اتیان

ع ود از بعثت این اکابر، تبلیغ شرایاند و مدار نجات بر آن مانده و مقصدعوت کرده
از احکام آن ترین خیرات، سعی در ترویج شریعت و احیای حکمی  است. پس بزرگ

 (.175: 1، ج1383)سرهندی،  باشندکه شعائر اسالم منهدم شده الخصوص در زمانی علی

اند. گروه اول، صوفیانی هستند که به حقیقت دین از نگاه سرهندی دو گروه از صوفیان پذیرفته

و اصل دین را فراتر از آن تصور   دانسته «صورت»ت را محدود به و پس از آن، شریع  دست یافته

و هیچ حکمی از احکام   ، که همان شریعت است، غافل نشده«صورت دین»حال از  اند. بااین کرده

 واسطة داند که توانستند به میاند. وی ایشان را اولیاء اهلل کننده ندانسته شریعت را باطل و گمراه
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د که شریعت را شامل هم صورت و هم حقیقت  ان محبت خدا از غیر او  بِبُرند.گروه دوم، گروهی

 گوید:                                                                                     این گروه دوم می اند. سرهندی  دربارة دانسته

تحصیل حقیقت آن، نزد ایشان از حیِّزِ اعتبار ساقط است و حصول صورت شریعت بی
-اثبات صورت ناتمام و ناقص، بلکه حصول صورت را که بیآن، بیحصول حقیقت 

کَما هُوَ کند. بخش تصور میو نجات دانندثبوت حقیقت بود، آن را از اسالم نیز می

. و حصول حقیقت را بی ثبوت صورت، ازجمله حَالُ ظَواهِرِ العُلماءِ و عَوامّ المُؤمنِینَ

 :1ج، 1383)سرهندی،  نامندمیائل آن را زندیق و ضاّل نمایند و قمحاالت تصور می

627-626.) 

بندی دین به شریعت و طریقت و تقسیم دوم است. وی اساساً با با این گروه نظر سرهندی همساز

جایگاه و  به بازشناسی مکتوباتنیست. با اینکه در  همگام یا شریعت و طریقت و حقیقت

ل نیست. این طور نیست که طریقت و شان وجه تمایزی از هم قائزد، برایپرداهای این سه می ویژگی

معنای  باشند. وی با گسترش دادن دامنة حقیقت در خارج شریعت وجود داشته باشند و یا از آن برتر

از شریعت  گوید که اصالً چیزی بیروندهد و میشریعت، طریقت و حقیقت را در آن جای می

 مجموعةاند، و ازآنجاکه طریقت زیرشریعت« ء و خادماناجزا»وجود ندارد. طریقت و حقیقت 

 شریعت است، هیچ اختالفی میان این دو وجود ندارد. تفاوت تنها در یک چیز است:
مویی از مخالفت در میان ایشان واقع نیست.  شریعت و طریقت، عین یکدیگرند. سر

چه مخالف شریعت است، مردود و تفصیل است و استدالل و کشف. هرفرق اجمال 

 (.163 :1ج، 1383)سرهندی،  کُلُّ حقیقهِ رَدِّتهُ الشَّریعَهُ فَهُوَ زَندَقَهاست 

و سلوک، بین شریعت و طریقت مخالفتی  سیر ةگوید اینکه صوفیان در میانسرهندی می

« صحو» به« سکر»است. اگر شخص بتواند از این « جمع»و « سکر»کنند، ناشی از مقام احساس می

صعود کند، خواهد دید که دیگر هیچ اختالفی « الجمع تفرقه بعد»به مقام « جمع»بازگردد و از مقام 

میان شریعت و طریقت وجود ندارد. تنها تفاوتی که شاید میان این دو وجود داشته باشد این است 

تفصیلی و »ریقت که علوم ط اند، درحالیبیان شده« اجمالی و استداللی»که علوم شریعت به صورت 

دهد و ها را به تفصیل شرح می افزاید، بلکه تنها آندرواقع طریقت چیزی به شریعت نمی«. اندکشفی

رک این عدم اختالف میان د (.239 :1ج، 1383)سرهندی،  گیردجای استدالل از کشف بهره می به
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رسیده و از « صدیقیَّت»شریعت و طریقت از هر عارفی ساخته نیست، تنها عارف کاملی که به مقام 

صعود کرده، توان درک این همخوانی کامل میان شریعت و طریقت « مقام نبوت»به « مقام والیت»

وم طریقت مویی اختالف میان علوم شریعت و عل اگر سر (.157-158 :1ج، 1383)سرهندی، را دارد 

دست نیافته است « حقیقت الحقائق»آن است که عارف هنوز به  دهندة وجود داشته باشد، نشان
                                                                                                                        (.238 :1ج، 1383)سرهندی، 

کامل دیگر نیازی به انجام  ه این نظر صوفیه است که عارفانیکی دیگر از انتقادات سرهندی، ب

داشتن ظاهر شریعت در  تنها برای نگاه ،دهندرا انجام می ها ها ندارند و اگر هم این عبادت عبادت

گوید که این نظر کامالً نادرست است، چراکه و مردم عادی است. سرهندی می« مبتدیان»مقابل 

 به آن نیاز ندارند. این گونه« طریقمبتدیان »به عبادات نیازمندند، مردم عادی و « منتهیان»قدر که  آن

 دست آورد، دیگر نیازی به تکالیف شرعی نباشد:                                                                              هنیست که پس از آنکه عارف معرفت ب

منان و ؤشریعت را بر مبتدی است، همان حکم بر منتهی است. عامه م هر حکمی که
اند. متصوّفان خام و ملحدان اخص خواص از عارفان، در این معنی متساوی االقدام

شریعت برآرند و احکام  ی خود را از ربقةهاسرانجام، درصدد آنند که گردن بی
و اند مکلّف به معرفت کنند که خواصشرعیه را مخصوص به عوام دارند. خیال می

 ان شریعت، حصول معرفت است و چون معرفتیتگویند که مقصود از ابس ... می
                                                             (.625 :1ج ،1383سرهندی، ) میسر شد تکلیفات شرعیه ساقط گشت

رسد، به صحو کامل می -یّت است که همان مقام صدیق -عارف کاملی که به باالترین درجه 

گردد. این عبادت راه را برای پیشرفت عرفانی و رسد و مانند مردم عادی به عبادت نیازمند می می

دارد این  کند. همچنین تفاوتی که میان عبادت عارفان و مردم عادی وجودمعنوی وی هموار می

این « منتهیان»بینند، ولی برای  میهای خود را در روز قیامت  عبادت است که مردم عادی نتیجة

، 1383)سرهندی،  برند ثمرات در دنیا فراهم است. بنابراین عارفانِ کامل از این عبادات بیشتر لذت می

 (.626: 1ج
حاصل است، درست  پس اینکه بگوییم عبادات دیگر برای کسی که معرفت حاصل کرده بی

، «مقامِ جمع»از  پس عبادات بهره نبرد، هنوز در میانة راه است. او هنوز به مرحلة نیست. عارفی که از

ها و  بیند و عبادتجدا می شریعت و طریقت را از هم ،بنابراین ،است، نرسیده« تفرقه»که 

رسید، « صدیقیّت»یابد. وقتی که عارف به مقام  حاصل می بی« منتهی»شرعی را برای  های تکلیف
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کند. در این  نیازی احساس میبیند و نه به عبادات بیاوتی میان شریعت و طریقت میدیگر نه تف

                                                                عبادت برای وی شیرینی بسیارخواهد داشت.                                                                                         ،مرحله

 نبوت و والیت
طریقت است و برتر از آن، نبوت نیز که با شریعت  که شریعت نزد سرهندی دربرگیرندة گونه همان

به مقام  سرهندی نهایت سلوک صوفیانه را رسیدنهمبسته است بر والیت رجحان دارد. دیدیم که 

یابد که هیچ اختالفی میان شریعت و طریقت در این مقام عارف درمی ،داند. درواقعمی« صدیقیّت»

که با « مقام والیت»کنند. ایفای نقش می« خادمان شریعت» همانندوجود ندارد و طریقت و حقیقت 

« مقام نبوت»آن  از رسد و پسبه پایان می« صدیقیت»طریقِ صوفیانه مرتبط است با رسیدن به مقام 

از عارفان به این  را ندارد و تنها شمار اندکی« نبوت مقام»گردد. هر عارفی شایستگی درک آغاز می

گونه که طریقت و حقیقت اجزای شریعت بودند، مقام والیت نیز  یابند. همان سعادت دست می

 مقام نبوت ناتمام است.                                      جزئی از مقام نبوت است و بدون آن

ل » نخست. بخش داند میرا شامل دو بخش « محمد رسول اهلل ،ل اله ال اهلل»سرهندی عبارت 

نیز به دو بخش تقسیم  «ل اله ال اهلل» تعلق دارد. خود عبارت« مقام والیت»است که به « اله ال اهلل

ل »گردد. تا زمانی که عارف در مقام فناست و از طریقت بیرون نیامده است، تنها توانسته جزء  می

ال »زد. وقتی که از فنا به بقا و از طریقت به حقیقت رسید، جزء دیگر آن یعنی را متحقق سا «اله

رود. اما این پایان پیش می «ل اله ال اهلل» عبارتتا تحقق کامل « مقام والیت. »یابدتحقق می «اهلل

م است. درواقع مقا« مقام نبوت»سلوک عارف نیست، بلکه مقامی باالتر از آن نیز وجود دارد و آن 

است. در این مقام عارف با بازگشت از سکر  «ل اله ال اهلل محمد رسول»نبوت تحقق  بخش دوم  

دست  هب« مقام والیت»یابد. حقیقتی که در دست می« حقیقت شریعت»به صحو و از جمع به تفرقه به 

ت است و نه شریعت. پس طریقت و حقیقت و درواقع مقام والی« حقیقت طریقت»آورد، تنها  می

  گوید:                                                                                                                        باره می اینکنند. سرهندی در فراهم می« مقام نبوت»تنها زمینه را برای رسیدن به 

وه در طریقت ... بلی! والیت را همچون طهارت باید دانست و شریعت را همچون صل
، ذره را در جنب کماالت والیت را در جنب کماالت نبوت هیچ مقداری نیست

  .(159-160 :2: ج،1383سرهندی، )آفتاب چه مقدار 
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 «محمد رسول اهلل»را در بر دارد و هم « ل اله ال اهلل»کند که نبوت، هم سرهندی تصریح می

«. مقام نبوت»متعلق باشد و بخش دوم به « مقام والیت»را. این گونه نیست که بخش نخست به 

 کند:                                                      هر دو مقام را تجربه می )ص(پیامبر

لی تعلق او نبوت عبارت از محصول هر دو کلمة مقدسه است. عروج نبوت به کلمة... 
صل مقام نبوت است، نه آنکه ثانیه. پس مجموع کلمتین حا نزول آن به کلمة دارد و

اولی را  و کلمة -اندنچه جمعی گمان بردهچنا -ثانیه حاصل مقام نبوت است کلمة
اند، نه این چنین است، بلکه هر دو کلمه حاصل مقام مخصوص به والیت داشته

اند به عروج و نزول نبوت اند به اعتبار عروج و نزول و هم حاصل مقاموالیت
 (.                                                                247-248 :2ج ،1383سرهندی، )

باشند، شریعت هر نبی با والیت او نسبت دارد.  لذا این طور نیست که نبوت و والیت از هم جدا

تنها تفاوت این است که والیت رو به حق دارد و نبوت رو به خلق. ولی این به این معنی نیست که 

گوید که وقتی پیامبری از مقام ها از خدا غافل است. سرهندی می به خاطر توجه به انسان پیامبر

به  -است« مقام والیت»که متعلق به  -ی که در مقام عروجآید، همان نوروالیت به نبوت پایین می

کند. درواقع این نور ها جمع می آورد وآن را با توجه به انساندست آورده بود را با خود به پایین می

پس الجرم شریعت هر پیغمبر، مناسب »دست آید.  هب« کماالت نبوت»شود تا است که باعث می

 (. 225 :1، ج1383سرهندی، )« عت، مستلزم وصول است به آن والیتوالیت او باشد و اتباع آن شری

داند که برحسب  می« ع انبیاشرای»نبوت و مقام والیت نبی را  سرهندی علوم و معارف مقام

اند. ولی معارف مقام والیت را علوم مربوط به توحید وجودی و سخنان  درجات انبیا متفاوت

و  فصوصسنت است و معارف اولیای صوفیه  انبیا قرآن وداند. درواقع معارف  آمیز می شطح

 گوید: در تبیین تفاوت میان والیت انبیا و والیت اولیا می .(539 :1، ج1383)سرهندی،  فتوحات مکیّه

نماید و  والیت اولیا پی به قرب حق دارد و والیت انبیا، نشان اقربیّت او تعالی می
یت انبیا، نسبت مجهول الکیفیت اثبات فرماید والیت اولیا داللت به شهود نماید و وال

و والیت اولیا اقربیّت را نشناسد که چیست و جهالت را نداند که کدام است و والیت 
)سرهندی، شمرد انبیا با وجود اقربیّت، قرب را عین بُعد داند و شهود را نفس غیبت 

 (.539: 1، ج1383
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نیست که  گونه است، این« مقام والیت»عبور از  نیازمند« کماالت نبوت»دست آوردن  با اینکه به

این نظر سرهندی که والیت پیامبر از نبوت وی برتر  والیت پیامبر بر نبوت او برتری داشته باشد.

و شاید نقدی باشد بر همین  گوید می فصوص الحکمعربی در  عکس آن چیزی است که ابن ،نیست

 .«أتم من حیث هو نبی رسول –حیث هو ولی  من -...الرسول علیه السالم »: عربی ابن گفتة

 «ةاعلی من النبویة الول» :وی در شرح جمالتی نظیر .ست که نبی از ولی برتر استا برآنعربی  ابن

نیست که ولی که تابع  گونه گوید که این اند می که برخی صوفیان به زبان رانده «الولی فوق النبی»یا 

حیث که ولی است آن  ند که رسول از هست حاکی از آن ها هرسول است از وی برتر باشد. این جمل

گوید که در ندی میسره (.215 :1387عربی،  )ابن از آن حیث که نبی و رسول است تا تر است متما

، این امکان برای عارف وجود ندارد که به مردم توجه کند، ولی «تنگی سینه»به خاطر « مقام والیت»

تنها به خدا توجه دارد، بلکه در همان  که یافته است نه« انشراح صدری»به خاطر « مقام نبوت»در 

است، « مقام نبوت»پردازد. برای کسی که در ها می یری آنگماند و به دستحال از مردم نیز غافل نمی

 شود توجه پیامبران به مردمکند. اینکه دیده میتوجه به مردم هیچ خللی در توجه به خدا ایجاد نمی

به خدا دانست، بلکه در همان حالی که ایشان به مردم توجه  توجهی آنان ا نباید حاصل بیبوده ر

اند. توجه صرف مند بوده با خدا هم بهره سخنی ان و حتی بهتر از ایشان از هماند، همانند عارفداشته

گاه نبوت بران. جایای ندارند و نه پیاماست که از خدا بهره« عوام کاالنعام»به خلق تنها مخصوص 

            گوید:                                                                                                                         باره می دراین وی (.277 :1ج ،1383)سرهندی، هر دو توجه است  دربردارندة

نشد پس نسیان اشیا هیچ در کار نباشد، به  -جلَّ و عَال -علم اشیا منافی علم حق 
خالف طریق والیت که از زوال گرفتاری اشیا، آنجا بی نسیان اشیا متصور نیست، چه 

قدر قوت نیست که با وجود  در والیت گرفتاری به ظالل است و گرفتاری ضالل را آن
                                                            (.755 :1ج ،1383سرهندی، ) اری اشیا را تواند زایل گردانیدعلم اشیا، گرفت

ای والیت را نیز صوفیه و مقام ه از پیامبر هفت درجه دارد. وی سرهندی معتقد است که پیروی

صوفیه تنها تا  های ولی آنچه شایان توجه است این است که مقام دهد،ها قرار می این درجه درزمرة

 ق صوفیانه است.بعدی فراتر از طری د و چهار درجةدرجة سوم پیشرفت دارن

داند. در این مرحله شخص به پیروی از متعلق می« عوام اهل اسالم»را به  نخست سرهندی درجة

پردازد. با اینکه این متابعت نسبت صورت را به می -پس از تصدیق قلبی -شریعت و متابعت از سنت
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برد و از عذاب جهنم بهشت میرا به  گردد و آنانان میحقیقت دارد، باز موجب رستگاری مؤمن

 بخشد. می رهایی

اخالق و تهذیب »شود. در این مرحله پیامبر مربوط می« اقوال و اعمال»دوم به پیروی از  درجة

به باطن  پذیرد. درواقع این درجهصورت می« امراض باطنیه و علل معنویه دفع رذایل صفات و ازالة

 است. « فیانهسلوک صو»توجه دارد و مخصوص 

پیامبر مربوط است. این درجه  متعلق به مقام « احوال و اذواق و مواجید» سوم به پیروی درجة

گردد و می« مطمئنه»است نفس، « عارف مجذوب»است. در این مقام که مخصوص « والیت خاصه»

 رسد.  یکند و سالک از کفر به اسالم م دیگر سرکشی نمی

اول شباهت دارد، ولی تفاوت  تعلق دارد. این مرحله به درجة« علمای راسخین»چهارم، به  درجة

پذیرد. در این رت میآن صو« حقیقت»بود و اینجا « صورت متابعت»، در این است که در آن درجه

اند تا تنها توانسته  کهاهلل ءمند شوند. اولیا بهره« کماالت نبوت»توانند از می« راسخین علمای»مرحله 

ی درک این اند، توانایمحروم بوده« تفرقه بعد الجمع»سوم پیشرفت کنند و از رسیدن به مقام  درجة

 مقام را ندارند. 

« عمل»و « علم»تعلق دارد. در این مرحله دیگر از « کماالت پیامبر»پنجم به تبعیت از  درجة

گیرد. چهار  ا صورت میخد« فضل و احسان» کاری ساخته نیست. رسیدن به این کماالت تنها با

 ین مرحله بسیار ناچیز است.کمترین نسبتی با این درجه ندارند و جایگاهشان در برابر ا پیشین درجة

مقام »از کماالتی است که به  پیرویاست. درواقع این درجه « اتباع پیامبر»ششم  درجة

 به فضل و احسان خداوند« کماالت فاضةا»خالف درجة پنجم که ایشان تعلق دارند. بر« محبوبیت

که باالتر از تفضل  -محبت و احسان خداوند از رهگذر« کماالت افاضة»مربوط بود، در این درجه 

 .پذیردصورت می -و احسان است

« نزول و هبوط»است و مربوط به  پیشین« جامع جمیع درجات»تم است که هف درجةسرانجام 

را دربردارد.  شود و کلی است که آن اجزاامل میرا ش ینات پیشاست. این درجه تمامی درج

 گوید:                                                                                          سرهندی در توصیف این جایگاه هفتم می
میان کند که گویا اسم تبعیت از در این مقام تابع به متبوع به نهجی شباهت پیدا می

شود که تابع در رنگ گردد و چنان متوهم میخیزد و امتیاز تابع و متبوع زایل میمی
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خورند و می گیرد و گویا هر دو از یک چشمه آبگیرد، از اصل میمتبوع هر چه می
ند و هر دو در رنگ شیر و شکرند. هر دو آغوش یک کنارند و هر دو در یک بستر

 د نسبت، نسبت تغایر گنجایش نداردت کرا. در اتحاتابع کجا و متبوع کدام و تبعیّ
   (.180 :2ج ،1383سرهندی، )

شود نوعی وحدت میان تابع و متبوع است و  استنباط می« هفتم درجة»اول از  آنچه در وهلة

تعریف نیز مواظب است تا از  عربی، ولی سرهندی در این پیروان مکتب ابن های گفتهآن به  نزدیکی

هایی  رو، از واژه جود مکتب شیخ اکبر عدول نکند. ازاینوحدت شهود خود دربرابر وحدت و نظریة

شود بلکه این توهم تنها  کند. درواقع چنین وحدتی حاصل نمی استفاده می« متوهم»و « گویا» مانند

 در مقام شهود، و نه وجود، ایجاد می شود.

 نتیجه

میان شریعت و طریقت  پیوندجایگاه و  ةبررسی دیدگاه احمد سرهندی دربار در این مقاله به

 ، و نبوت و والیتشریعت و طریقت های گانهنگاه سرهندی به دو ،که دیدیم گونه. همان پرداختیم

شود. اینکه شریعت برتر از طریقت  متفاوت از آن چیزی است که معموالً در متون صوفیانه یافت می

صوفیه تنها تا  ،سرهندی ةدر تقسیم بندی هفتگان و اند، یقت خادمان شریعتاست، طریقت و حق

همگی نشان  ،اند ماندهناتوان « تفرقه بعد الجمع» ةاند صعود کنند و از درک مرحل سوم توانسته ةدرج

نفس واقف است  ةصوفیانه در کمک به تصفیه و تزکی دارند که سرهندی بر اهمیت طریق آناز 

خویش ادامه  گوید طریقت انتهای راه نیست و اگر سالک به سیر عرفانی خود می گونه که لیکن آن

بینی سالک است  حاصل یک ،شود یابد که آنچه اتحاد با حق و وحدت وجود نامیده می دهد درمی

، همانا که هدف اصلی از دین یابد درمیبودگی حق و خلق. درواقع در پایان راه، سالک  نه یک

یابد  عارف کامل خود را انسانی عادی می ،است. به باور سرهندی فظ شریعتو ح ها انجام عبادت

به خدا برای او جز از این  نزدیکیکه به مانند دیگران مکلف به انجام واجبات دینی و نوافل است و 

ارگانه را به انجام چه سفرهای د درک کند کهتوان میزمانی این را تنها عارف پذیر نیست.  امکان راه

 به باور سرهندی ؛ چیزی کهل شودنائ )ص(متابعت از پیامبر گانة های هفت و بتواند به درجه برساند

  عربی نتوانستند بدان دست یابند.  بایزید و ابن همچونترین مشایخ صوفیه  حتی بزرگ
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