
 توحید وجودی بیدل در آیینۀ نقد صالح الدین سلجوقی 

 : پوهنوال فضل الرحمن فقیهینویسنده

 چکیده 
وران هرات باستان است   ش( یکی از اندیشهه.7421  -7421عالمه صالح الدین سلجوقی هروی ) 

ها و افکتار مرترح هتدر در هالهتا،  را در بارۀ اندیشه »نقد بیدل«که در پهلوی سایر تألیفاتش، کتاب 
مثنویهای عرفانی، رباعیات، قصاید و مرکبات بیدل نوهته اس . هرچنتد ست   و ستوی نقتد، بزتد از 
صالح الدین سلجوقی، روش جدیدی را به خود گرفته؛ اما فضل تقدُّم این اثر و توجه عالمه ستلجوقی 

یی اس  که توجته یینتدگان را بدیتن  های عرفانی بیدل و سایر عرفا، هاخصه به بیان رابره میان اندیشه
توانتد  نظتیر است  و کتنی ن تی اثر مزروف ستاخته است . از نهتار ستلجوقی، روش کتار بیتدل بتی

های اصلی پیتدایش فکتر  هایش را با قوت و مض ون او ارائه ن اید. سلجوقی با استشارر از ریشه اندیشه
های توحید وجودی در یثار اندیتش ندان هربتی و هترقی از دیتر وقت   صوفیانه، مدعی هدر که رگه

های مرترح هتدر در  وجود داهته اس . از دیدگار وی افکار وحدت الوجود مادی و بدوی در اندیشه
ستس  ستیر  ؛رنگ و بویی داهته اس  »ادب هومر«و نیا در  »اپانیشادها تزلیقات مناجاتهای ویدایی«

تتوان متشاهدر کترد. بزتد از پیتدایش افکتار  تاریخی این فکر را به رسوب در افکار فلنفی یونان متی
های عقیدتی مابزد الربیزه در ین جایهار بلند دارد، تفکر وحدت الوجودی  صوفیانه در اسالم، که جنبه

های فکری دیهر پدید یمدر و بزدها توست  ستخنان منتصور حتالد و دیهتران  با تأثیر پذیری از نحله



ظهور یاف  و وارد تألیفات و یثار هد و سرانجام تتدوین کامتل و یهتکار مقولتح توحیتد وجتودی از 
جانب ابن عربی صورت گرف . بیدل با توانایی ویتهر و بتاد در متض ون یفریتنی، توانتنته است  در 

داری کنتد.  های عرفانی و صوفیانه، مفاهیم فکتری توحیتدی صتوفیانه را ییینته پهلوی بیان سایر مقوله
هرچند عالمه سلجوقی در نقد بیدل، ظاهراً به تأیید توحید وجودی در یثار بیدل پرداخته و او را دارای 

های دو نتو  توحیتدو وجتودی و هتهودی بته  این مشرب داننته اس ؛ اما خواسته و نخواسته، هاخصه
توحید وجتودی بیتدل در «گونح متبارز و مرموز در سیاق کالمش، تجلی یافته اس . این مقاله به تبیین 

 میسردازد. »ییینح نقد استاد صالح الدین سلجوقی
 بیدل، سلجوقی، نقد، شعر بیدل، توحید وجودی و شهودی.  واژگان کلیدی:

 مقدمه
تفکر توحید وجودی بیدل از دیدگار عالمه صالح الدین سلجوقی، موضو  این مقاله اس  کته در 

را  »نقتد بیتدل«های وی در اثر وزینش نقد بیدل نوهته هدر است . ستلجوقی هنهتامی  محور دیدگار
بیدل در جامزح زبتان فارستی دری، جتا در بختشهایی... اقبتال «مینویند که به طور کامل و برجنته، 

چندانی نیافته و به عبارتی دیهر ک تر کنی را یارای ه اوردی و دستیازی به مزنی بلنتد ایتن سترایندۀ 
 (.19: ص7431)منیر،  »توان ند و دهوارگوی بودر اس 

گویا در ین زمان ک تر کنی از ادبشناسان و پهوهشهران هرق و هم منتشرقان، توان پتردازش بته 
های این مرد تخیُّل و اندیشه داهته تا به گونح هاینته نقاب از عروس حجلح افکتارش بتردارد و  یفریدر

سی ای نبوغ مزنوی  گرایی در فکر او را به مشتاقان نور و مزرف  رون ایی کند. در ایتن برهته یتی از 
منتدان  ها به بیدل یهاز یافتته، عالمته صتالح التدین ستلجوقی از بینتش نهار داهتها و نیم زمان که چشم

هریوای بارگ، از اخالف خواجح انصار و رازی و جامی، یگاهیهای چند در مورد هزر و افکار بیتدل 
 به هم رساندر و نقد بیدل را تألیف ن ودر اس .  

 اهمیت موضوع
یکی از موارد ض نی، اما مهم در نقد بیدل سلجوقی، نهار وی به نو  توحید عارفانه و موضتزهیری 

یی است  کته در درازنتای زمتان  عرفانی اس . توحید وجودی مقوله -بیدل در بارۀ این مقولح تصوفی
ها زمینح بحث و فحص و تصادم افکار را میان اندیتش ندان پدیتد یوردر و هتدت  بیشتر از دیهر مقوله

بخشیدر اس . بحث روی این موضو  بدان دلیل ارزه ند اس  که از جانبی روهنیی بر نهتار بیتدل و 
هم سلجوقی به مقولح توحید وجودی پدید خواهد یمد و از جانب دیهر، دیدگار دیهران در مورد این 

 مقولح چالش برانهیا به بحث گرفته خواهد هد.
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 پرسشهای تحقیق
این مقاله در ض ن مباحث خود پاسخ خواهد داد که توحید وجتودی چیتن ت تاریخ ته و منتشأ 

گار کتدام  پیدایش این اندیشه از دیدگار سلجوقی در نقد بیدل به کجا منتهی میشودت افکار بیدل، جلور
 نو  توحید اس  و بیان عالمه سلجوقی در مورد توحید عارفانح بیدل، مؤید کدام نو  توحید اس ت

 چیستی وحدت الوجود
اهل مرالزه از توحید وجودی برداهتهای متفاوت و متردد داهته اند؛ چنان که گاهی این مقولته در 

یی از ابهام باقی ماندر و در گفتار بنیاری فرق میتان توحیتد هتهودی و توحیتد نهار بیشتر ینان در هاله
وجودی قابل تشخیص نین . اهل تحقیق از عارفان برین اند  که سالک در متنیر طریقت  بتا تح  تل 

هایی را میسی اید و به مقام توحید قتدم میهتذارد. در ایتن متنیر، ریاضتها و تخلُّق به اخالق الهی درجه
توحیدی که در اثناء رار، ایتن طایفته را دست  میدهتد دو قتنم است : توحیتد هتهودی و توحیتد        «

توحید ههودی یکی دیدن اس ؛ یزنی مشهود سالک جا یکتی نباهتد و توحیتد وجتودی  »وجودی 
 (. 1، 4)امام ربانی: د یک موجود داننتن اس  و هیر او را مزدوم انهاهتن...

بر مبنای این دیدگار، وحدت الوجود عقیدر به وجود حق و انکتار از حقیقت  دیهتر چیاهاست ؛ 
حال ینکه وحدت الشهود یک ذات را دیدن و ه ه اهیاء را نادیتدن است ؛ بتدون اینکته از حقتایق و 
وجود سایر چیاها انکار صورت گیرد؛ پ  نظریح توحید وجتودی، هتیر از یتک ذات، از ه ته اهتیاء 
انکار میورزد؛ نه اینکه به وجود اهیاء قایل باهد و ین را فنا پندارد و یا نبیند. این اندیشه، هتبیه اندیتشح 
سوفنرائیان اس ؛ زیرا ینان منکر حقیق  اهیاء اند و گفتند ین ه را میبینیم، در ختارد از ذهتن و در 

(. به دلیل ینکه گروهتی از سوفتنرائیان از حقتایق اهتیاء 73واقزی ، هیچ حقیقتی ندارد )سزدی: ص
( و صاحب اندیشح توحید وجودی نیا فق  به وجتود ختالق اقترار 72، ص7انکار مین ایند )ابن حام: د

 دارد و جا او از وجود ه ه چیاهای دیهر انکار مین اید.
 تبیین پیشینۀ وحدت وجود در نقد بیدل

ارائح سخن دقیق و مقیَّد به تاریخ در مورد پیدایی فکر توحید وجودی دهوار اس  و بیان ایتن امتر، 
متقاضی بحث درازدامنی اس . این تفکر در گذار زمان در میتان جوامتا انتنانی بته اهتکال متفتاوت 
وجود داهته اس . عالمه سلجوقی در نقد بیدل هنهامی کته وارد بحتث اندیتشح توحیتد وجتودی در 

 هایی دارد. اهزار بیدل میشود، به پیشنح این تفکر اهارر
خاکح فلنفی این فکر بزد از افالطون... ناد رواقیون «رساند که  ابراز نظرهای پراکندۀ سلجوقی می

یی هتکل ختود را نتشان  به هکلی از اهکال خود جلور مین اید و نتیا در کتتب عهتد عتیتق تتا انتدازر
 (. 41: ص7431)سلجوقی، »میدهد
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بزد از وی اسسینوزا فیلنوف هلندی به طبا اروپایی خود قدمهای بیشتری برداه  و دعوا کرد کته 
 (. 43: ص7431)سلجوقی، »من میخواهم به فلنفح خود مقام قرب طبیز  را قدری باد ببرم«

در اپانیشادها، تزلیقات مناجاتهای ویدایی... و هم در ادب هومر و حتی ناد رواقیون... بین این دو « 
قرب، فاصلح زیادی در قُرب و بُزد به نظر ن یخورد و خدا که او را رب النو  میسنداهتند، از ین انتنانها 

رب النتو  نتیا یتک فتردو «(. بدان دلیل که 49: ص7431)سلجوقی، »خیلی بلندتر محنوب ن یهش 
بکرو اننان و یا حیوانی بود و از جهتی، بنیاری از افراد اننانی به عقیدر هان به مقام اربتاب انتوا  ارتقتا 

یاف  و ج شید و کرهنا و یهیل و هم سولون به این مقام در ذهنی  مردم رسیدر بودند که این نو   می
 (.49: ص7431)سلجوقی،  »توان وحدت الوجودی مادی و بدوی خواند وحدت را می

از دیدگار سلجوقی اسالم ننب  به ه ه ادیان و ه ه مکاتب فکری مقام بلند مابزد الربیزه را بهتر و 
بلندتر میداند و خداوند را بیشتر دارای ج یا صفات ک ال میشناسد. او ابن عربتی را برتترین هختصی 

او اولین مزلتم ایتن «میداند که به تدوین اندیشح وحدت الوجود پرداخته اس ؛ چنان ه ادعا میکند که 
بزد از ین بتا «(. او بیان داهته که 41: ص7431)سلجوقی،  »علم بود؛ اگرچه اولین صوفی گفته ن یشد

اینکه این فکرت به مزارضات زیادی دچار هد، باز هم از پیشرف  خود متوقف نشد و مخصوصتاً کته 
 (.41: ص7431)سلجوقی،  »نااعی یاف  در دنیای هزر و ادب برای خود کشور بی

چنان مین اید که برداه  عالمه سلجوقی از وحدت الوجود ننب  به برداه  منتقدان این مشرب، 
برداه  سلجوقی از وحدت الوجود بیدل و ستایر اندیتش ندان استالمی چتیا دیهتری متفاوت اس . 

صتوفی متنل ان، ماننتد «الشهود اس . او میهوید:  اس  که هبیه به وحدت الشهود، بلکه عین وحدت
بیدل و ه ه اسالف او، ه یشه ماسوی اهلل را عدم میهوید، نته ین عتدم فلتنفی کته بایتد هیتچ وجتود 
نداهته باهد؛ بلکه عدم صوفیانه و ین چیای اس  که وجود ظلتی و وجتود عرضتی دارد. عضترضز نیتا 

عضتتترضز فلتتتنفی نیتتتن ؛ بلکتتته عتتترز صتتتوفیانه استتت  کتتته بتتته مزتتتنی هتتتیء انتااعتتتی                                       
 (.41: ص7431)سلجوقی، »اس 

 پیدایی وحدت وجود در فکر صوفیان مسلمان
انتد؛  هرچند ه اری از اهل تحقیق رد پای تفکر وحدت الوجود را در ییینهای هیر استالمی دریافته

اما اندیش ندان اسالمی و عارفان منل ان، پیدایی این اندیشه را مزلول دو عل  داننته انتد. اول، اینکته 
کثرت م ارس  مراقبات توحید و تزق ل مزنای کل ح طیبته دالته «منشأ توحید وجودی در نهار ج زی 
ظهتور ایتن قتنم «(؛ یزتنی اینکته 711، ص9)امتام ربتانی: د »اد اهلل، به مفهوم دموجود اد اهلل اس 

توحید، بزد از ت حُّل و تأمُّل و تخیُّل به واسرح استیالی سلران خیال اس  که از کثرت مااولت  مزنتی 
توحید، این مزرف  در متخی له نقش بتنته است  و چتون بته جزتلو جاعتل، مجزتول گردیتدر، مزلتول 
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 (.711، ص9)امام ربانی: د »اس ...
ج زی دیهر را منشأ توحید وجودی، انجذاب و محب   قلتبی است  کته در ابتتدا بته «دوم، اینکه 

اذکار و مراقباتی که خالی از تحصیل مزنی توحید اس  اهتغال ن ودر اند... در این مقام اگر برای هتان 
ج ال توحید وجودی ظاهر هود، سبب ین، هلبح محب   محبوب خواهد بود که ماسوای محبتوب را از 

یابند، دجترم نظر هان مختفی ساخته اس  و منتور گردانیدر و چون ماسوای محبوب را ن یبینند و ن ی
 (.711، ص9)امام ربانی: د »جا محبوب را موجود ن یدانند

صوفی وحدتی تنها یک چیا را میبیند و ین را کزبح نیتایش ختود «برمبنای چنین تفکری اس  که 
قرار میدهد... صوفی ن یتواند به دو چیا بهراید. او وقتی که به خدا رو یوردر اس  ن یتواند بته رستول 

 (؛ از ه ین اس  که با خود میهوید:721: ص7431)سلجوقی،  »متوجه هود
 قبله خوانم یا پی بر یا خدا یا کزبه اس 

 (.721: ص7431اصرالح عشق بنیار اس  و من دیوانه ام )سلجوقی، 
 بیدل در نگاه سلجوقی

فکتور و فیلتنوف کته از بیتن «عالمه سلجوقی به بیدل سخ  محب  دارد و او را هاعری میداند 
 (. 71: ص7442)سلجوقی،  »هزرای فیلنوف بیشتر به افالطون هباه  دارد

سلجوقی جایهار هریک از سخنوران عارف و از ج له بیتدل را در ستخنوری و اندیتشه، برجتنته 
یی از علوی  میدهد بته حتدی کته انتنان را بته  سنایی به هردلداری هاله«ساخته بر این نظر اس  که 

اهتبار می اندازد که ییا هال عاهقانه سرودر یا عارفانه؛ اما هال مودنا وعرتار و بیتدل چاهتنی عرفتان 
(. چنتان 11: ص7431)ستلجوقی،  »نشانی و دمکانی میکند تندتری دارد و اهارر واضحی به س   بی

های  مین اید که سلجوقی بیشتر به اهزار نخنتین سنایی پیش از تحول حالش نهار افهندر؛ نه به سترودر
 »بیتدل خلتف راستتینی بتود بترای مودنتا«بزد از دگرگونی حال او. بدین ترتیب در نهار ستلجوقی 

بیدل در صف اول هزرایی اس  که در جودت و تنقیه و سترضگی «(. چه به عقیدۀ او، 11)سلجوقی: ص
الفاظ کامیابانه کوهیدر اس ... او تواننته اس  ین بنای جاوید )مودنا( را بته ستی هل و گ کتاری و 

 (.772)سلجوقی:ص»رنگ مالی زیباتر کند
 نوع توحید بیدل در نگاه سلجوقی 

وحدت وجتود، محتور اصتلی و اساستی هتنتی «ه اری هیر از عالمه سلجوقی براین نظر اند که 
ایتتام                          یی کتته در متتصرلحات جهتتانی فلتتنفه بتته نتتام پانتتته هتتناختی بیتتدل استت ؛ یزتتنی ه تتان نظریتته

 (Pantheismیا ه ه )  (. این ه ان چیای اس  که 121، ص4: د7417)کاوش،  »خدایی مزروف اس
وحدت الوجودیها عقیدر دارند که کل ح وجود، کل ح «سلجوقی نیا بدان اهارر کردر و گفته اس  که 
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 (.44: ص7431)سلجوقی، »مشترکی اس  بین بندر و خالق، یزنی هردو موجوداند
از دیدگار بیدل جا خدا کت  یتا چتیا دیهتری «اند که  با چنین بینشی ننب  به او، ابراز نظر کردر

وجود ندارد و ه ه اوس  و او یکتاس  و ین ه در چنبرۀ مفهوم و مصداق وجود به عنوان پدیتدارهای 
کثرت حاکی از تباین و تکثر به مفهوم اختالف به نظر میرسد، ناهی از اعتبارات وه ی ذهن یا کهبینی 

، 4: د7417)کتاوش،  »ما از پدیدارهای رونتد پیوستته در حرکت  و تغیتیر هتنتی محتنوس است 
 (. 121ص

سلجوقی، وحدت الوجود را هیرازۀ هنتی ادب این سرزمین میداند؛ چیای که قابل تأمل اس . بته 
دلیل ینکه بارگترین ادیبان عارف و عارفان ادیب ما، که یثاری افتخاریفرینی را در حوزۀ ادبیتات متا 

ادب عتالی متا بته فکتر وحتدت الوجتود «اند. او ادعا کردر که  ایجاد کردر اند، وحدت الوجود نبودر
جوهیدر اس  و گفته میتوانیم ما روزی دارای ادب هدیم که این فکر در ما یمد و ین هزرای بارگتی 

اند و ه ه عظ   و علُتو  ستخن هتان بته  که ثقاف  ما را تشکیل کردر اند، بدون استثنا از این قبیل بودر
اس  و هم از روزی که هزر ما از این زین  عاری هد، هزر مبتذل هد و بتا ختود  این نکته مربوط بودر
(. بتا وجتود اینکته ستلجوقی چنیتن برداهتتی از ادب 742: ص7442)سلجوقی،  »ما را هم فرو یورد

سرزمین ما دارد؛ اما وی در نقد بیدل، اننجامی در دیتدگار وی بته نظتر ن یرستد. او گتاهی از مقولتح 
وحدت در کالم بیدل، برداه  وجودی دارد و ین را مورد تأیید قرار دادر اس ؛ اما گاهی خودش بته 

 تأیید توحید ههودی میسردازد.
 . برداشت توحید وجودی1

استاد سلجوقی، گاهی از سخنان بیدل به نحو تلویحی به برداهت  توحیتد وجتودی رستیدر است ؛ 
 »انتا الحتق«طوری که گویا بیدل حتی مفاهیم متضاد را یکی داننته اس . او در مرلبی تحت  عنتوان 

انا الحقی اس  سیریهنگ تارتر زبانیها// تو خواهی نغ ح فرعون گیتر «در توضیح و نقد این بی  بیدل: 
 میهوید:  »و خوار منصورش

یزنی انا الحق، نغ ح ساز اظهار و صراح  اس ؛ خوار این صراح  از خودنشناسی سر زدر باهتد؛ « 
طوری که فرعون خود را نشناخته بود و دیهر چیای خیال میکرد، خوار از خود هناسی است ؛ طتوری 
که منصور خود را هناخته بود که او در حق فانی هدر اس  و هخصی  و موجودی  ختود را در بحتر 

نفتی »(. ه  نان او در نقد این بی  بیتدل: 412: ص7431)سلجوقی،  »بیکران نور از دس  دادر اس 
 ، گفته اس :«دویی بود علم تزیُّن// تا خاک گل گش  گفتیم دییم

اگر ما دنیای تزیُّن را ک اهی بدانیم، این دویی از بین میرود. عالم تزیُّتن ه یتن عتالم متا و تویتی « 
هتود. ایتن متا نیتنتیم کته  اس  که وحدت مرلق و بی چند و چون، توس  چون و چند متا مزیتن می
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قالب تهی کردیم. خاک، نتاد یب، قالتب  «او»وحدت را یهکار کردیم؛ بلکه ما فانی هدیم و برای 
 (.794: ص7431)سلجوقی،  »میشود »د«میهردد و هم  »دی«تهی میکند و گول میشود؛ بلکه 

کتثرت، عبتارت «سلجوقی در نقد بیدل، کثرت را تزبیری از وحتدت میدانتد. وی تحت  عنتوان 
جا مزنی از یثار و عبارت نتوان خواند// گر هیر ختدا فهتم کتنی، هیتر «، در این بی  بیدل: »وحدت

چنان هرق تأثیرپذیری میشود که از موجودی جا ختدا میخواهتد انکتار ن ایتد. او گفتته  »خدا نین 
 اس :
عباراتی که در این صحایف کون و مکان اس ، هتیر از ذات بتی ه تتای ختدا، دیهتر مزتنی و « 

مض ون و مفهوم ندارد. حتی اگر تو از ین عبارات، هیر خدا چیا دیهری را خیال کتنی، ین نتیا اگتر 
خوب فهم کنی بدون از خدا چیا دیهری نین ؛ زیرا از یثار این عبارتها به جا از ختدا چتیا دیهتری 
خواندر ن یشود و حتی هرچیا را که هیر خدا میدانی، اگر بدانی و خوب فهم کتنی، هتیر ختدا نیتن ؛ 

 (.712: ص7431)سلجوقی،  »اس  و هیر خدا موجود نین  زیرا خدا به ه ه چیا احاطه کردر
باز او در جای دیهر، چنان برداه  وحدت الوجودانه کردر کته حتتی ختالق و مخلتوق را یکتی 

وجود ناد صوفی هم خالق پنداهته میشود و هتم مخلتوق. وقتتی کته در عالتم « پنداهته و گفته اس : 
اطالق اس  به حیث خالق و وقتی که در عالم تزیُّن اس  به صتورت مخلتوق پنداهتته میتشود و روح 
سخن در این اس  که دنیای تزیُّن وجود ظلی و ثانوی دارد و وجود حقیقی ه ان اس  که بترای ذات 

: 7431)ستلجوقی، »یکتاس  که او فوق ه ه چتیا است  و صتوفیها ه یتشه عکت  را خیتال میکننتد
 (.42ص

 . برداشت و تأیید توحید شهودی2
در برابر ین ه در باد گفته یمدیم، گاهی بیان سلجوقی در نقد بیدل، توحیتد هتهودی را بته منتصح 

اش بیانهر اثبات هنتی دیهری جتا ذات  ههود میهذارد. قایل هدن او به دو قرب در نظریات صوفیانه
احدی  اس  که این خودش، نه توحید وجودی، بلکه توحید ههودی اس . او به وجود چیاهایی کته 

دو قرب داریم: قرب اطالق و «هیرحق اند قایل اس  و ابراز نظر کردر که در اندیشح توحید صوفیانه، 
قرب تزیُّن، قرب وحدت و قرب کثرت، قرب وجود و قرب عدم. و علتم تتصوف؛ از ایتن رو علتم 
دقیق و خررناک هدر که مقارنح این دو قرب، دق  زیاد به کار دارد و بنیاری متردم از ایتن رههتذر 

 (.49: ص7431)سلجوقی، »گ رار هدر اند
بیان سلجوقی در تبیین تفکر توحیدی بیدل، گاهی برخالف توحید وجودی گواهی میدهد؛ چته او 

وقتتی کته پیغامهتای «به وجود حادثاتی قایل اس  که مغایر با واجب الوجود اند؛ چنان ه گفته اس : 
یس انی به زمین رسید و بشر توانن  به دارالزلوم فکر و تأمل داخل هود، توانن  که بیتن سترحدات 

 توحید وجودی بیدل در ییینح نقد صالح الدین سلجوقی 



 (. 3: ص7421)سلجوقی،  »حدوث و قدم و وجوب و امکان و تناهی و دیتناهی عالمات فارقه بهذارد
او ه  نان در ض ن ذکر محتوای یکی از یثار خود، برخالف توحید وجودی، بته وجتود انتنان، 
جدا از خالقش قایل اس  و نه تنها جهان انتنانی  را، بلکته هتر انتنان را عتال ی جداگانته دانتنته و 

من در تقویم اننان، سرگذه  گذهتح او را به صورت مختصر بیان ن ودم و نشان دادم کته «میهوید: 
ترین ماهیتی اس  در این عالم و هر اننان در خود عال تی  ماهی  اننان بارگترین و بلندترین و پی یدر

 (. 1: ص7411)سلجوقی،  »اس 
او در نقد بیدل، هنهامی که نظریه پردازی صوفیانه دارد، با تتصریح بالهتبهه، توحیتد هتهودی را 
مورد نظر صوفی میداند و ادعا داهته که ادعای صوفی، انکار از عالم هنتی م کنات نیتن ؛ بلکته بته 

ما نهفته ایم که صوفی تنها و تنها به ج تال مرلتق و یکتتا «این دنیا نیا تزلق خاطر دارد. وی میهوید:  
عشق میبازد و به دنیای تزیُّنات کاری ندارد؛ بلکه صوفی به دنیتای تزیُّنتات عتشق میتورزد؛ ولتی بترای 

 (.33: ص7431)سلجوقی،  »اینکه دنیای تزیُّن ییینه دار ج ال یکتاس 
باز عالمه سلجوقی تصویر دیهری را از وحدت کائنات، طتوری ارائته داهتته کته نته بته وحتدت 
الوجود، بلکه با وحدت الشهود انرباق داهته میتواند. او میان خالق و مخلوق فرق قایل است  و ین دو 
را از هم جداگانه میداند؛ طوری که خالق، میان اجتاای کاینتات را وحتدت بختشیدر و ختودش هیتر 

خدا نه تنها خالق کاینات اس ؛ بلکه فق  ه ین عنوان ختدایی و ختالقی او «اینهاس . او گفته اس : 
: 7447)ستلجوقی،  »ین قدر بارگ و مقدس اس  که این کاینات و هاار پارر را وحتدت دادر است 

 (.473ص
دار توحیتد هتهودی است  کته جهتان  یی از سخنان بیدل، ییینته توجیه نقد عالمه سلجوقی در پارر

تنهتا دل «یی میداند که مظهر خالق خود هنتند. وی در زیر عنتوان  مخلوق را نه عین خالق، بلکه ییینه
بالتد از هتوس دل بیتداد  نه گرد مح لی اس  در این ده  و نه جرس// می«در نقد این بی :  »اس 
 گفته اس :» یی خنته
یی که ساز کند، از قانون دنیتای وحتدت است . دل بیتداد ختنتح او ییینته و منظتر  بیدل هرترانه« 

 (.214: ص7431)سلجوقی،  »مقدس دنیای وحدت و نیا مظهر عشق و انجذاب اس  به ج ال یکتا
مالحظه میشود که او ه ه چیا و از ج له دل بیدل را، نه عین ذات حق، بلکه ییینه و منظتر مقتدس 
دنیای وحدت و نیا مظهر عشق و انجذاب به ج ال یکتا داننته اس  و ایتن تتصریح بتر جتدایی میتان 

 خالق و مخلوق، تباین میان م کن و واجب، و افتراق میان عالم باد و عالم پایین اس .
بیدل خرقح صوفیانح خود را به یک سو انداخته و عبای اهل کتالم را «از نظر سلجوقی، گاهی حتی 

پوهیدر اس . پیروان مکتب مشائین )مکتب ارسرو( میسنداهتند کته از واحتد بته جتا از واحتد صتادر 
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ن یشود؛ زیرا اگر زیادر از یک چیا بیافریند، ینهار ن یتوان او را واحد گف  که بیدل میهویتد جتوش 
: 7431)ستلجوقی،  »کثرت اهیاء مخلوقته، در یکتتایی ذات بتی ه تتایی او اهتتباهی تولیتد ن یکنتد

 (؛ از ه ین اس  که گفته اس :791ص
 جوش اهیا اهتبار ذات بی ه تاش نین 
 کثرت صورت هبار وحدت نقاش نین 

عل ای منرق در این بارر رار حلی پیدا کردر و گفته اند: کلی دو رقم است : کلتی متواطتی، ماننتد 
اننان که به ه ه افراد خود متناوی اس  و کلی مشکک؛ ماننتد وجتود کته بتر افتراد ختود متتناوی 
نیتتن ؛ زیتترا وجتتود ختتدا واجتتب و ستترمدی استت  و وجتتود مخلوقتتات م کتتن و حتتادث استت  

 (.44: ص7431)سلجوقی،
اما صوفی یا وحدت الوجودی برای این مشکل حل دیهری دارد و ین اینکه وجود صف  خداوند 
اس ؛ طوری که علم و حیات و س ا و بصر صفات او هنتند؛ یزنی که وجود و ه ته ایتن صتفات بته 
طور حقیقی مخصوص و محصور به اهلل متزال اس  و این وجود و صفات دیهر در ماسوی اهلل به گونتح 

 (.44: ص7431صفات ظلی و عرضی و عکنی اس  )سلجوقی، 
 گیری نتیجه

های  از ین ه گفته یمد نتیجه میهیریم که توحید یکی از مه ترین و هامضترین مباحتث در اندیتشه
عرفانی اس . اندیشح توحید عارفانه دارای دو گونح ههودی و وجتودی است . در نهتار اهتل تحقیتق، 
توحید ههودی یکی دیدن و توحید وجودی یک داننتن اس . در تفکر توحید وجتودی فرقتی میتان 
خالق و مخلوق نین  و هرچه هن  اوس ؛ برخالف توحید ههودی که ه ه چیاها هنتی دارند؛ امتا 

 تجلیی از ذات حق اند و فانی انهاهته میشوند. 
توحید وجودی پیش از اسالم در ییینهای دیهر نیا پیشینه داهته و بزد در اندیشح صتوفیان متنل ان 
رسوب کردر اس . تبارز بیش از حد این فکر در یثار ابن عربی، چش هیر اس ؛ از این رو یرای او از 
طرف محققان منل ان به چالش مواجه هدر اس . بیتدل یکتی از توانتاترین ستخنوران زبتان فارستی، 

گر سازد که بیتشتر بته داهتتن تفکتر توحیتد وجتودی  تواننته اس  افکار توحیدی را در یثارش جلور
مزروف اس . نهار ظاهری استاد صالح الدین سلجوقی به بیدل نیا مت ایل به جانتب وحتدت الوجتود 
اس ؛ اما سیاق کالمش دو گونه توحید را ییینه داری مین اید. به نظر میرسد که هم بیدل و هتم عالمته 
سلجوقی، به توحید وجودیی ه انند ابن عربی و پیروانش قایل نینتند؛ بلکه به توحیدی قایتل انتد کته 

گر اس ، یا داقل هبیه توحید ههودی اس ؛ توحیدی  مانند سایر ارباب مزرف ، به گونح ههودی جلور
که از دیدگار مبانی هرعی در موازات خود چالشی را ن یسروراند و میتواند در تفکتر عتارف و متتشر  

 جای باز کند و تداوم یابد. 

 توحید وجودی بیدل در ییینح نقد صالح الدین سلجوقی 
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