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چکیده
ی وجوه همسانی و ناهمسانیاین جستار در بررس

هاي عرفانی ابن عربی و مولوي، تالش کرده دیدگاه
. تأکید نماید» وحدت وجودي«است بر مقوله بنیادي 

مسئلۀ خدامحوري، استناد همه امور به خدا، فقر و 
فعال «احتیاج همه اشیا به او، سیطره او بر کل هستی و 

امل بودن او و پیش کشیدن مبحث انسان ک» ما یشاء
-وحدت وجود فراهم می«زمینه مناسبی براي بحث 

عربی هرگونه تفارقی بین خدا و طبق اصول ابن. آورد
رود و مظاهر آفرینش به ارواح آدمیان از میان می
به موجب . رودشمار میه نوعی استمرار وجود الهی ب

باورهاي ایرانی در امر وحدت وجود، این وجود کل 
در . شودمستهلک میاست که در ذات باري تعالی

توان مقولۀ وحدت وجودي را اشعار مولوي نیز می
موالنا . اما با رویکردي متفاوت از ابن عربی،یافت

اسالف خویش از اینکه به وحدت وجود تأثیرتحت 
جنبه نظري و فنی بدهد پرهیز داشته و این مقوله را 

و فارغ از طول و »واقعیت شهودي«به عنوان یک 
.کندن نزد ابن عربی مطرح میهاي آتفصیل

ابن عربی، وحدت وجودي، مولوي، :هاهواژکلید
.واقعیت شهودي، فنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دانشگاه ،دانشیار و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی. 1
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The Common and Uncommon
Aspects of Molavi and Ibn Arabi

About Pantheism
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Abstract
This research investigated the mystic
mystical aspects of consistency and
Nahmsany - Hay opinion, has worked on
the basic concept of "pantheistic"
emphasize. The problem centered on God,
all things according to God, poverty and
the need for all things to him , his grip on
the universe and "our active Ysha’"
perfect human being and invoking a topic
for discussion about the "unity" which is
the basis of all mystical schools is to melt
will reduce. Tfarqy between God and the
souls of men, according to the principles
Abn-Rby any later this year, and the
manifestations of God's creation, there is a
continuing imperative later this year. On
the whole, the unity of thought Abn-Rby
as outlined in the "creation of the
universe" is also the creator of the
universe. But according to Iranian belief
in the unity of existence, the existence of
the Divine excellence at amortized evenly.
Rumi expressed in pantheistic concept of
tourism as a person of God. God's
presence in his poems about ghosts and
strange sense of eternity and the idea of
reincarnation may have seen the original
screw.
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مقدمه
برخی از اهل تصوف در همان قرون اولیه 
سخنانی که مفاد آنها وحدت وجود بوده و در 
برخی موارد سخنانی که رایحه اتّحاد یا حلول از 

وصفی که «.شد، مطرح ساختندآنها استشمام می
بزرگان عرفان آن را اتهام و متأثر از شطحیات 

، رحیمیان. (»دانستندبرخی از ناآزمودگان می
اما  تغییرات سیاسی وسیع قرن ) 1376:23-22

هفتم هجري یعنی هنگامی که مغوالن بخش 
هاي اسالمی را درنوردیدند و وسیعی از سرزمین

هاي بسیار تا اعماق اروپا پیش رفتند و نظام
هاي وسیعی قدیمی سیاسی آن سرزمین و بخش

هاي بسیار ه داراي فرهنگاز مناطقی را ک
پیشرفته بودند تخریب نمودند موجب تشدید 

ها و ادبیات جریانات افکار، احساسات، فعالیت
و اشعار عرفانی نه تنها در عالم اسالم، بلکه در 

: 1375شیمل، (.سراسر اروپا و آسیا گردید
اي کنندهدر چنین شرایط مضمحل) 455-454

در نظم دادن 1بغهعربی به عنوان یک ناتالش ابن
به تفکرات عرفانی و ایجاد یک نظام تفکر 

هاي پس از او نسلعرفانی مدون سبب شد که
از یک جریان اندیشه عرفانی جامع و منسجمی 

)433: همان(.بهره ببرند
با ظهور به همین سبب عرفان اسالمی،

ثیر أهاي عرفانی ابن عربی در اندلس تاندیشه
راستا این پرسش براي در این .شگرفی پذیرفت

نگارنده مطرح گردید که آیا با یک بررسی 
ثیر و أتوان به میزان و چگونگی این تدوسویه می

تأثّر و حتی وجه تفارق این جریان فکري در 

الدین اندیشه عارف بزرگ مشرق زمین، جالل
. محمد بلخی از منظر  وحدت وجودي راه یافت

نگارنده بر این چارچوب نظري و فرض
مبحث وحدت وجودي که تأثیربود که 

سرچشمه بدواً از عرفانکهدیدگاهی است
هاي مولوي توان در آثار و اندیشهگرفته را می

؛ ولی با رویکردي )174: 1391همتی،(یافت
متفاوت از ابن عربی، چراکه عارفان پیش از ابن 
عربی عموماً از اینکه به وحدت وجود جنبه 

،بنابراین. اندز داشتهنظري و فنی بدهند پرهی
فرضیه تحقیق بر این اساس است که مولوي نیز 
در این شیوه وامدار اسالف خویش است و 

واقعیت «وحدت وجود را به عنوان یک 
ن نزد هاي آو فارغ از طول و تفصیل»شهودي

.سازدابن عربی و یارانش مطرح می
این مبحث یعنی وحدت وجود مقدمه 

دایش کثرت و توجیه طرح مباحثی از جمله پی
آن و فیض اقدس و مقدس و انسان کامل را 

آورد که در این مقال مورد بررسی قرار فراهم می
. خواهد گرفت

پیشینه تحقیق
مطالعات تطبیقی بسیاري در رابطه با مولوي و 

هاي گوناگون صورت گرفته ابن عربی، در زمینه
هاي این دو عارف بزرگ از وجوه و اندیشه

ه عنوان نمونه، ـب. تـده اسـررسی شـبیـمختلف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابعاد از کتاب آن ماري شیملتعبیر برگرفته از خانم . 1

.عرفانی اسالم
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مقایسه نظرات ابن عربی و«مقاالتی با عنوان 
از سیدمحمد » مولوي در باب جبر و اختیار

عربی و تب ابن نظریه انسان کامل در مک«دشتی، 
مولوي و نظریه «از محبوبه مونسیان، » مولوي

از سیدمحمد دشتی و » اسماء و صفات ابن عربی
اي هاي بسیار دیگري که به تطبیق اندیشهنمونه

هاي گوناگونی چون مولوي و ابن عربی در زمینه
، »مفهوم خیال«، »مهدویت«، »تشبیه و تنزیه«
اند؛ ولی در هیچ پرداخته... و» چهره پیامبر اعظم«

یک از این موارد به موضوع وحدت وجود به 
.صورت تفصیلی و علی حده پرداخته نشده است
- اما نکته شایان ذکر در رابطه با پژوهش

هایی که با موضوع این جستار ارتباط بیشتري 
اي از این تحقیقات، دارند اینکه بخش عمده

وجوه کلی پیوند فکري ابن عربی و مولوي را 
هایی نیز به مقوله اند و البته در بخشدهکاوی

از . اندوحدت وجود اشاراتی مختصر داشته
تأملی در پیوند فکري ابن عربی «جمله در مقاله 

مشترکات «از سیدحسن امین و مقاله » و مولوي
از » ابن عربی و مولوي در حوزه اندیشه عرفانی

نیز کتابی با . مهدي شریفیان و احمد وفایی
عربی، موالنا و اندیشه وحدت ابن عنوان 
از ویلیام چیتیک با ترجمه ابوالفضل وجودي

محمودي که در این کتاب با تفصیل زیادي به 
-ابن عربی در حوزه عرفانی می»روش«تبیین 

پردازد و در مورد مقوله وحدت وجود، بیشتر به 
هاي خاورشناسان در ها و کژفهمیانگاريساده

کند و بخش اعظم میعربی اشارهباب تعالیم ابن
کار در رابطه با بررسی اندیشه وحدت وجود در 

واسطه ابن عربی از میان شاگردان با واسطه و بی
جمله صدرالدین قونوي، سعدالدین فرغانی، ابن 
سبعین، اوحدالدین بیالنی، سعدالدین حمویه، 
عزیزالدین نسفی، ابن تیمیه و دیگران است و در 

هاي وحدت وجودي هبخشی از مقاله نیز اندیش
کند ولی به تفصیل وجوه مولوي را بیان می

هاي این دو عارف را تبیین تفارق و تمایز اندیشه
کند و به کلیات بحث وحدت وجود در آثار نمی

.دکنآن دو اشاراتی می

شیوة پژوهش
شایان ذکر است این تحقیق براساس روش 

هر اي انجام یافته و در مورد نظام فکري کتابخانه
شناسان و عربیدو نامدار برجسته از کتب ابن

ایم و در کنار شناسان برجسته یاري جستهمولوي
هاي بررسی وجوه همسانی و ناهمسانی دیدگاه

الدین محمد بلخی و ابن جالل-دو عارف نامی
تالش شده است بیشتر مقوله بنیادي-عربی

براي این . بازنمایانده شود» وحدت وجودي«
تدا مقوله وحدت از دیدگاه شریعت بررسی، اب

گردد، آنگاه به بررسی تدوین مطرح و بررسی می
ثیر أابن عربی که ت»وحدت وجودي«مقررات 

لفان و عارفان ؤشگرفی در افکار و عقاید م
پردازیم تا زمینۀ نفوذي ایرانی نموده است، می

.باشدهاي مولويبه دیدگاه

بحث و بررسی
وحدت وجودي ذکر پیش از پرداختن به مبحث

مطالبی درباره عرفان و اصول اساسی آن 
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وحدت مقوله «رسد؛ چرا که ضروري به نظر می
دیدگاهی است که بدواً از عرفان وجودي

حتّی اگر در قالب نظریه . سرچشمه گرفته است
هم منشأ عرفانی فلسفی نیز ارائه شده باشد، باز

)175: 1391همتی،(.»آن نباید فراموش شود
را » وحدت«خی از اندیشمندان مبحث بر

هاي عرفانی هسته اصلی همه اقسام اندیشه
اند، یعنی در عرفان همواره با نوعی شمرده

عارف کسی است .ایممواجه» وحدت انگاري«
اي از شهود وحدت رسیده باشد، که به درجه

یعنی تجربه عرفانی وحدت را تجربه کرده و 
زده »قدم«چشیده و در عمل و در طریق وحدت 

شخصی اما تجربه هر عارفی امري کامالً. است
است و ورود به ساحت تجربه شخصی ایشان 

قضاوت ما ،بنابراین. براي غیر میسر نیست
درباره عارفانی چون مولوي، تنها از راه بررسی 

.آثار و تعابیر ایشان میسر است

انواع عرفان
)الف:شودعرفان به دو بخش عمده تقسیم می

ان عملی که شامل اجراي یک برنامه دقیق عرف
و پرمشقت جهت گذر از مراحل و منازل و 
رسیدن به مقامات و احوال، در راه دست یافتن 
به آگاهی عرفانی و نیل به توحید و فنا که از آن 

عرفان نظري که )ب. شودبه طریقت تعبیر می
- ها و دریافتمجموعه تعبیرات عرفا، از آگاهی

»حقیقت«.ش درباب حقیقتهاي شهودي خوی
جهان و انسان است که از این نظرگاه، موالنا 
هم داراي عرفان نظري و هم داراي عرفان 

.عملی است

عناصر و اصول اساسی عرفان
هستی، حقیقت واحدي است که «:وحدت)الف

در باطن با وحدت کامل خود از هرگونه تفرقه و 
کثرتی منزه شده است و ظاهري دارد که منشأ

ها ظاهر و نمایش کثرت است و این کثرت
.خیالی هستند نه واقعی

تواند یعنی انسان از راه باطن خود می:شهود)ب
با حقیقت واحد جهان ارتباط حضوري داشته 
باشد و این وقتی میسر است که از تعلقات 

.ظاهري رها شده باشد
ترین تردید یکی دیگر از اساسیبی:فنا) ج

می و عرفان اقوام و ادیان مسائل عرفان اسال
فرق عارف و ست و اصوالً»فنا«دیگر مسئله 

یقت عالم در آن است که هدف عالم فهم حق
:یثربی(.»است و هدف عارف فنا در حقیقت

:گویدمولوي می)19-15: 1368
هیچ کس را تا نگردد او فنا

نیست ره در بارگاه کبریا
گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست

لیک در اول فنا اندر فناست
چیست حراج فلک این نیستی

عاشقان را مذهب و دین نیستی
نیستی هستت کند اي مرد راه

نیست شو تا هست گردي از اله
)232-6/235:مثنوي(

یک عارف در اثر سیر و سلوك «در واقع 
گذرد به و مجاهده از مرز قیود شخصی می

-با آن متحد میشود و حقیقت مطلق واصل می

در واقع فنا . گرددشود و سرانجام در آن فانی می
همان رفع تعین بنده است و در حقیقت جز 
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بنده حجاب دیگري میان او و حضرت ) خود(
حق نیست چون فنا و وصول عبارت از رفع 

گلشن راز تعین است چنانکه الهیجی در شرح 
:در این رابطه فرمود

ز هستی جدا شدـود کـتعین ب
ه حق بنده، نه بنده با خدا شدن

)453:گلشن راز(
شود که خود را یعنی آنچه گفته شده و می«

از خود خالی کن و از خود بگذر و فانی و نیست 
شو و هستی خود را بر انداز، هم فرع آن است که 
این کسی را هستی و وجودي بوده باشد، مراد نه 
این معنی است که متبادر فهم است که تو را 

ود بود، سعی نما که عدم گردي بلکه مراد آن وج
است که ظهور حق در صورت کثرات و تعینات 
مانند حباب و امواج است که در روي دریا پیدا 

شود و بحر، به نقش آن حباب و امواج مخفی می
نمایند و نماید و امواج و حبابات غیر بحر میمی

تا زمانی که حباب و امواج از روي بحر مرتفع 
یابد شود بحر بر صرافت وحدت، ظهور نمینمی

گردد که این نقوش امواج، هم امور و معلوم نمی
پس فرمود . انداند و حقیقتی نداشتهاعتباري بوده

یعنی نیستی از » تعین بود کز هستی جدا شد«که 
خود و هالک شدن غیر و خالی شدن از خود، هم 
عبارت است از برخواستن تعینات است از وجود 

ق که حق است زیرا که ظهور وحدت حقیقی مطل
)15-1368:19، یثربی(.»موقوف آن است

و چون تعین که رفع غیریت باشد مرتفع «
گشت، پیدا آمد که غیر از حق هیچ نبوده است، 
نه آنکه حق بنده شد، و نه آنکه بنده خدا شد که 

حلول و اتحاد پدید گردد، تعالی عن ذلک علوا 
)259: 1382، الهیجی(.»کبیرا

مکاتب عرفانی اتفاق نظر دارند بر :ریاضت)د
اینکه بشر فقط در اثر تالش پیگیر و پر مشقت 

ل آید در ئتواند به کماالت حقیقی خویش نامی
عرفان علم حقیقی نه تنها از عمل جدا نیست، 

هاست؛ این بلکه نتیجه و محصول عمل به دانسته
ت پوشی از شهواچشم. همان عرفان عملی است

و لذات و مبارزه با هواهاي نفسانی، که در بیان 
. شودبه عنوان جهاد اکبر نامیده می) ص(نبی 

رها کردن جاه و مقام، گذشتن از نام و ننگ، بی 
اعتنایی به تعظیم و تحقیر دیگران و رعایت 

تر از مو، به خاطر نیل به هزاران نکته باریک
امانآستان حق و حقیقت در یک کالم تالش بی

براي مرگ اختیاري از جهان طبیعت و تولد در 
در اندیشه عرفانی یکی از . عالم ماوراي طبیعت

روي انسان، ریاضت هاي بسیار مهم پیشچالش
دادن و تسلط بر نفس است، چنانکه موالنا در 

قد متُم من الجهاد ):ص(تفسیر حدیث نبوي
) 15-19: 1368یثربی، . (الصغر الی الجهاد االکبر

:دگویمی
اي شهان کشتیم ما خصم برون 

ماند خصمی ز آن بتر در اندرون
کشتن این کار عقل و هوش نیست  

شیر باطن سخره خرگوش نیست
دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست      

کو به دریاها نگردد کم و کاست
هفت دریا را در آشامد هنوز                    

کم نگردد سوزش آن خلق سوز
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می را لقمه کرد و در کشید                 عال
هل من مزید: معده اش نعره زنان

چونکه وا گشتیم ز پیکار برون                 
روي آوردم به پیکار درون

قد رجعنا من جهاد االصغریم                   
با نبی اندر جهاد اکبریم

قوتی خواهم زحق دریا شکاف                 
ه سوزن برکنم این کوه قافتا ب

سهل شیري وان که صف ها بشکند           
شیر آن است که خود را بشکند

تا شود شیر خدا از عون او          
وارهد از نفس و از فرعون او

)1/1373: مثنوي(
براي نیل به درجات عالیه عرفانی باید 
مراحلی را پشت سر گذاشت و طبیعی است که 

. ها خواهد بودمتضمن دشواريطی این مراحل 
از آن جهت که حرکت عارف در سیر و سلوك، 
یک حرکت صرفاً جسمانی نیست، بلکه آنچه 
مطرح است همان ادراك و عزم و اراده درونی و 

- بیرونی است که همین اراده شامل شوق هم می

گردد و از آنجا که اراده خود مرهون ادراك 
را در اساسی حرکت عارفأتوان مبداست می

جو کرد و اکنون باید دید که وادراك او جست
به طور کلی . آیداین ادراك از کجا به دست می

هاي که موجبات ادراك در آدمی عوامل و انگیزه
: گرددمی
ممارست در . استبصار ناشی از یقین برهانی.1

علوم برهانی الهی مایه وصول به معارف عمیق 
ق و این مسیر شده و مایه پیدایش شودر

انسان به استکمال بیشتر و تقرب به حق انجذاب

شود و از طرف دیگر تعمق در علوم نظري می
رساند که دامنه علوم انسان را به این نتیجه می

رسمی بسیار محدود است و همین یأس از علوم 
رسمی از یک سو، و عشق و عطش انسان به 
کشف حقیقت از دیگر سو، او را وادار به 

یگر که همان سیر و سلوك است، انتخاب راه د
.کندمی
.انجذاب نظري.2
.اطمینان ناشی از اعتماد و ایمان تقلیدي.3
با ؛382-383: 1368یثربی، (. وحدت وجود.4

)اندکی تخلیص

تعریف وحدت وجودي
حقیقت را وحدت وجودي بدین معنی است که

تمام مراتب أواحد و احدیت را اصل و منش
ینکه وجود حقیقی وجود دانستن و اعتقاد به ا

نور و منحصر به حق است و دیگران پرتوي از
)22-1370:23حقیقت، . (تراوش فیض اویند

توان گفت که اساس همه مکاتب عرفانی را می
همتی،(.دهدتشکیل می» وحدت وجود«بحث 
ترین مسئله به همین سبب مهم)174: 1391

هاي دیگر مورد بحث در میان صوفیان و فرقه
» وحدت وجودي«و» توحید«موضوعاسالمی 

هاي مشترك به مدلول،بنابراین.قرار گرفته است
:شودوحدت در میان مسلمانان اشاره می

ذات الهی منزه از ماده و از جمیع صفات .1
.است

حقیقت همان اهللا است و در همه عالم جز .2
وجودي واحد یعنی وجود حق مطلق و عین 

، اهللا است که یقین و حب و جمال چیزي نیست
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فوق زمان و مکان قرار دارد و در همه کائنات 
.حلول کرده است

عالم کثرت را در ذات خود وجودي نیست، .3
بلکه هر چه در آن است نسبی و مظهري است 
از مظاهر باري تعالی و همه عالم به تجلی، از 

.وجود حق مطلق صادر شده است
خداوند این جهان را به عبث نیافریده،.4

خدا . موجودات نتیجه حتمی وجود الهی است
عین کمال و عین جمال است و چون خواست 
که شناخته شود به صفات گوناگون خود تجلی 

.کرد و عالم پدید آمد
نفس، که کلیت مظهر فعال خداست، همه .5

ی یعالم کون را به حرکت درآورد و در هر مبدأ
از مبادي حیات موجود است، حقیقت انسان در 

روح بسیط بدون آنکه او را . وح بسیط استر
به اعمال بشري عالقه و ارتباطی باشد محرك 
نفس است و نفس در بعضی حاالت خود، از 

کند و این نور اتصال او روح، نوري دریافت می
.سازدرا به روح میسر می

انسان عالم اصغر همچنین داراي روح بسیط .6
قیقت است و این روح از عالم مطلق و عین ح

همواره ،رواست، ولی متصل به ماده است از این
مشتاق وصول به اصل است، یعنی حقیقتی که 

.ذات معرفت است
نگریستن در این حقیقت آدمی را امکان 

دهد تا بدان متصل شود، اما باید نفس را از می
سان غایت قصواي هایش پاك سازد، بدینپلیدي

فناي در حیات آدمی، وصول به اتحاد با خدا و 
)105-7: 1370حقیقت، . (اوست

تدوین مقررات وحدت وجودي
هاي مشترك وحدت در بین اکنون که مدلول

مسلمانان بیان گردید به مبناي وحدت وجودي 
عربی را شکل داده که نظام فکري و فلسفی ابن

.پردازیماست می
افکار وحدت وجودي صوفیان افراطی به 

توسط ابن عربی اي صورت اصول فلسفی اندیشیده
که عارفی اندلسی بود در قرن هفتم هجري مدون 

ابوالعالء عفیفی بر «) 128: 1370حقیقت، (.گشت
عربی یک وحدت وجودي کامل این است که ابن

عقاید و افکار اصلی ) 436: 1375شیمل، (. است
:باشدابن عربی در این رابطه، بدین شرح می

ود،وجباالترین مرتبه «عربیاز نظر ابن
الوجود همان واقعیت نامتناهی و مطلقِ واجب

وجود در این . است که عدمش ناممکن است
چیتیک،(» کنندة ذات حق استمعنا مشخص

عربی، یک تعالی فوق و در تفکر ابن) 29: 1383
طبقات و از جمله جوهر یا ذات ماده، حفظ شده 

اما وجود در مراتب )439: 1375شیمل، (، است
تی همۀ ماسواي اهللا است در واقع مادون گوهر ذا

مثل خود ذات حق، وجود هم گوهر و اساس 
ناپذیر هرچیزي است که در هر نحوي از تعریف

)29: 1383چیتیک،(. شودانحاء وجود یافته می
عربی تجلی خداوند را، از دل هستی ابن

- ناب خویش در همۀ موجودات عالم مخلوق می

تیم که با آن ما خود صفاتی هسگویدبیند و می
کنیم، وجود ما صفات خداوند را توصیف می

صرفاً جنبۀ نمود خارجی یافته وجود ذات الهی 
خداوند براي ما الزم است، تا اینکه بتوانیم . است



101اهللا همتیحجت/ محمدحسین خان محمدي، غیر تو هر چه هست سراب و نمایش است

وجود پیدا کنیم، در حالی که ما براي وي الزم 
هستیم براي اینکه وي بتواند براي خود تجلی 

عربی ، ابندر واقع) 437: 1375شیمل، (. نماید
گوید عالم آفریده شده، حادث، از مظاهر یا می

تجلیات خداوند و از برخی جهات استمرار وجود 
در ) 35: 1386فرانکلین دین، (.حق تعالی است

حقیقت، فقط همین وحدت کل و ذات خداوند 
است، در صورتی که وجود ظاهري شبح آساست 
و جوهر بشر واحد است اگرچه در وجود افراد 

و کائنات نیز مانند ارواح ءهمه اشیا. ر استکثی
اند، بدین سبب الهی صدور یافتهأآدمیان از مبد

.نیروي خدایی در سراسر کائنات گسترده است
سیماي شخصی وجه فاقدخدا به هیچ،بنابراین
گونه فرق و تفاوتی بین در اصول او هر. نیست

زیرا که ،رودخدا و ارواح آدمیان از میان می
حقیقت، (.و ماهیت مذکور الهی استجوهر
اگرچه از منظر او ارواح هیچگاه ) 1370:9-128

گردند به آن وحدت عینی که ابتدا داشتند بازنمی
کند که ارواح آدمیان چون حکمت الهی اقتضا می

هستند به هستی ) حق(که بسان انوار خورشید
خود پس از مرگ و انتقال از اجسام دنیاي در 

)120: 1383چیتیک،. (پیدا کنندخواب تمییز 
توان افکار وحدت وجودي به طورکلی می

نوحدت خدا و کائنات را در ایةابن عربی دربار
هستی آفریدگان عین هستی «: جمله خالصه کرد

)128- 1370:9، حقیقت(.»آفریدگار است

مولوي و وحدت
گویا مولوي از طریق صدرالدین قونوي، با آراء 

:1375شیمل،(ربی آشنا بوده استعو تعالیم ابن

هاي ظاهراً، برخی اندیشهو این دو،) 509
مشترك دارند، از جمله نظریه وحدت وجود که 

.عربی نسبت یافته استبه طور کلی با ابن
الدین محمد جالل) 375: 1386فرانکلین دین، (

ترین شاعر عرفانی مشرق زمین، در بلخی، بزرگ
پرداز وحدت ترین سخنبزرگ«عین حال 

موالنا لزوم فناي . وجودي تمام اعصار است
به کند وکید میأنفس را بیشتر از اسالف خود ت

،نظر وي، تنها از بین بردن خود کافی نیست
ی که در ئبلکه در اساس باید نفس فردي جز

اي است از دریا، برابر نفس کل مانند قطره
-مستهلک گردد، زیرا همگی مانند آبگیرهایی می

آیند از او اشند که از یک سرچشمه به وجود میب
. گردندگیرند و بعد به سوي او باز مینشئت می

اساس هستی، خداي تعالی است و باقی 
.»موجودات در برابر او فقط وجود ظلی دارند

به هر روي احساس )162-163: 1356، اته(
وحدت ذاتی خدا و انسان، که از لحاظ نظري از 

یروانش مطرح و تدوین شده، عربی و پسوي ابن
از طریق اشارات و کنایات گوناگون به وسیلۀ 

.شعرا اشاعه یافته است
عقیده وحدت ایرانی با اما تفاوتی بین

شود و آن، اینکه کافه عقاید مشابه دیگر دیده می
به موجب تعالیم ایرانی وجود خداي تعالی در 

گردد و در ذات حی او از بین کل مستهلک نمی
رود بلکه برعکس، وجود کل است که در نمی

زیرا هیچ ،شودذات باري تعالی مستهلک می
چیز غیر از او وجود واقعی ندارد و هستی اشیاء 
به هستی اوست و به مثابه سایه است از مهر 
وجود او که بقایش بسته به نور است و این 



1394زمستان ، 13پیاپی ،اول، شماره چهارم، سال »هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«102

دارد که انسان برابري خالق و مخلوق اشعار می
ر است و از این رهگذر مسئول داراي اراده مختا

واسطه تخلیه و هاعمال خویش است و باید ب
تهذیب نفس که در نتیجه سلوك در راه فضائل 

آید بکوشد و نظیر تواضع و بردباري به دست می
-3: 1356، اته. (خود را به وصال حق برساند

عالوه بر اشارت اته در مورد تفاوت ) 162
هم 1، بوسانیعربیوحدت وجودي موالنا با ابن

عربی بر موالنا اگر تأثیر ابنخاطرنشان ساخته که
اي ظاهري بوده و بیشتر اندازههم بوده احتماالً تا

فرانکلین دین، (.جنبه فلسفی داشته است تا دینی
گرچه شاید موالنا برخی سانبدین) 461: 1386
عربی را موافق نظر خود یافته هاي ابناندیشه

رود مانند شمس تبریزي بر میباشد، اما احتمال 
شیخ اکبر عیب گرفته باشد که به اندازة کافی 
ملتزم به متابعت از رسول خدا نیست، زیرا شمس 
و موالنا متابعت از پیمبر را شرط اصلی براي 

)همان(.دانستندعمل صحیح به آداب روحانی می
تعیین حال عرفانی و بدین ترتیب

شناخت وحدت وجودي و فوق شخصی، 
الدین را تشکیل موضوعات اشعار جالل

دارد  که او بندة سلطان دهد شاعر بیان میمی
اي است و خود نیز سلطان است؛ ذره) خدا(

. است بر خورشید و خود خورشید است
ی ئوجودش، گردي از وجود خداوند است جز

از بشر، فلق است و شفق، گل است و گلستان، 
د در من است و گبر، عاصی است و خداونؤم

اشعار او فکر وجود ارواح از ازل و اندیشه 
تناسخ به تعبیري عجیب و شاید اصیل و بدیع 

صدورات خداوند گویی به . شودمیدیده
صورت مدارج و انتقاالتی وقوع یافته، از جمادي 
به نامی و گیاه و از نامی به حیوان و از حیوان به 
آدمی واجد هوش و ایمان و از آدمی، به فرشته 

).133-1370:34، حقیقت(.از فرشته به خداو 
له ئباید گفت که مولوي در مس،بنابراین

کسانی . وحدت وجود وامدار ابن عربی نیست
که مولوي را شارح نظریات وحدت وجودي ابن 

پندارند، معموالً این فرض را بدیهی عربی می
اند که اولین شخصی که در عالم تلقی کرده

ود دم زده ابن اسالم از وحدت شخصی وج
عربی بوده است، در حالی که اعتقاد به این 

.اي دیرپا داشته استله در عرفان ایران سابقهئمس
اما مولوي که دربند ایجاد یک نظام 
منسجم نبوده، با تکیه بر میراث عارفان ایرانی، 
احتیاجی نداشته است که وحدت وجود را از 

را هم ضمناً این حقیقت . دیدگاه ابن عربی بنگرد
در نظر بگیریم که او، وحدت وجود را به عنوان 

،روکند و از اینیک واقعیت شهودي تلقی می
گر مکاشفات خویش است و استناد او به روایت
هاي دیگران، در هر حال در مکان بعد روایت

.گیردقرار می
که اشاره شد و توضیح عالوه بر این، چنان

حدت داده خواهد شد، سایر اجزاي نظام و
غایب است مثنويوجود ابن عربی در 

مخصوصاً نظریه اسماء و صفات که بدون توجه 
به آن، توجیه نظریات ابن عربی در باب آفرینش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. Bausani
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مثنويو جهان ناممکن است در و رابطه خدا
) به بعد62: 1382دشتی،. (شوددیده نمی

که مثنوي وه طرح وحدت وجود در سرانجام نح
هاي نظري همراه است، با پرهیز مطلق از بحث

به کلی با راه و رسم ابن عربی و اتباعش 
.مغایرت دارد

اکنون که به تفاوت وحدت ایرانی با 
ارت گردید عربی اشدیدگاه وحدت وجودي ابن

در نظرگاه عرفانی پس ذکر این مطلب که جزء
نا و اصولی با کل و موالنا چگونه و بر چه مب

رسد از گردد، ضروري به نظر میذات یکی می
جمله مواردي که در عرفان مشرق در اندیشه 

با . 1شود این است که جزء، مولوي دیده می
در ذات حی الهی فنا،. 2و جذبه و عشق

گردد که به مستهلک گردیده و جزئی از او می
.شرح هر یک خواهیم پرداخت

بر مبناي عشقرسیدن به وحدت 
تعریف کالسیک عشق که به توحید حقیقی 

شود و هر چیزي جز خداوند را در منجر می
برد به زبان شعر سوزاند و تحلیل میخود می
مولوي ) 475: 1375شیمل، (.گرددبیان می

شناس برجسته، شیمل، بر این باور است که
توان به عنوان عشق به عرفان و تصوف را می

اهل تصوف در همه مذاهب . مودتعریف ن2مطلق
اند تا تجربیات متنوع خویش را در سعی کرده

: سه گروه از صور ذهنی مختلف تداعی نمایند
جوي خداوند و از طریقتی که وتالش در جست

سالک باید آن راه را در طلب خداوند طی نماید؛ 

تحول و تبدل روح آدمی از طریق درد و محنت 
باالخره . پذیردیهاي سخت صورت مو پاالیش

دلتنگی و دور افتادگی عاشق و میل وافر او به 
هایی در سمبل]خداوند خالق[اتّحاد با معشوق 

-اند نمود پیدا میانسانی اخذ شدهعشقکه از

) 37-38: 1375شیمل، (. کند
موالنا به دلیل عرفان شهودي از سایر 

عربی بیشتر معاصرانش که بر آراء نظري ابن
فرانکلین دین، . (گرددد متمایز میتوجه داشتن

نزد مولوي عشق عبارت است از ) 185: 1386
نیروي درونی همه چیز، که بر هر چیزي، تأثیر 

گذارد و همۀ امور را به سمت وحدت می
عشق چون اقیانوسی است و . نمایدرهبري می

آسمان به مانند کفی بر روي آن قرار داشته و 
جوش و خروش مثل زلیخا در هواي یوسفی در 

ها از امواج عشق بوده و اگر است، دور گردون
عشق نبود جهان دچار سردي و افسردگی 

.شدمی
ها ز موج عشق داندور گردون

گر نبودي عشق بفسردي جهان
عشق بحري آسمان بر وي کفی

چون زلیخا در هواي یوسفی
عشق جوشد بحر را مانند دیگ

د ریگعشق ساید کوه را مانن
)57-5/3854: مثنوي(

مولوي حتّی بر این باور است که شناخت 
-درست عالم معنی از راه عشق به حقّ میسر می

)501: 1386فرانکلین دین، (.گردد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Absolute
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صوفی که کامالً جذب عشق گردیده 
انسانی خویش تنها ظهور است در معشوق

ل جمال الهی را، که به اندازة خود تجلی کام
شیمل، (.بیندرا می،خداوند از وي دور است

هرچند که خداوند شبیهی نداشته و ) 470: 1375
گونه که الهیجی هیچ کس مثل او نیست، همان

گلشن رازبر شرح مشهور و خواندنی خود بر 
در » صورت مثالی«شبستري نوشته، داراي یک 

در عشق ) 470: 1375شیمل،. (این عالم است
نوعی استحاله وجود دارد و به نیروي عشق 

-کوششی به منظور در هم شکستن محدودیت

گیرد و هاي عالم خلق در وجود عاشق شکل می
در این تجربۀ روحانی، عبور از مرتبۀ عشق 

. شودانسانی به مرتبۀ عشق متعالی، حاصل می
نوعی دگردیسی در عشق حقیقی،،ترتیببدین

بدین معنی که فرد .وجود دارد) سوژه(موضوع
-عاشق به عشق محض متحول شده و به مرحله

رسد که در آن مرحله عاشق و معشوق اي می
تواند از زبان رو، معشوق مییکی هستند و از این

؛ 57: شرح شطحیاتبقلی، (.عاشق سخن گوید
البته اتحاد عاشق ) 482: 1375به نقل از شیمل،

هاي اصلی ی از موتیفو معشوق به عنوان یک
شعري در دیوان شاعران عرفان گوي بارها بیان 
گردیده است؛ بر همین پایه نیز کسانی چون 
شبستري در اشعار خویش عناوینی چون زلف و 

تعبیر و مفاهیم عرفانی آن منتج .... خط و خال
کرده است و هر یک را نمودار و مدلول اسماء و 

:داندصفات ذات الهی می
ن زلف و خال و خط و ابروستجهان چو

که هر چیزي به جاي خویش نیکوست
تجلی گه جمال و گه جالل است

رخ و زلف آن معانی را مثال است
)720و 719:گلشن راز(

همچنین توجه به عشق در دیوان مولوي 
تا آنجاست که عشق دنیوي را نیز به عنوان 

اي جهت رسیدن به معشوق حقیقی مقدمه
مشایخ بزرگ عرفان و تصوف «.کندقلمداد می

الدین رومی این عشق مبتنی بر عشق، نظیر جالل
دنیوي را چون یک تجربه آموزشی در زمینه 

چراکه . داننداطاعت نسبت به خداوند متعال می
معشوق بشري نیز باید همچون خداوند، به طور 

مالي رومی نیز آن را به . مطلق اطاعت شود
مرد غازي به کند کهمیشمیشر چوبی تشبیه

هد تا با آن تمرین کرده دست فرزند خود می
شیمل، (. »براي جنگ حقیقی مهارت پیدا کند

1375 :471(
- غازي به دست پور خود شمشیر چوبی می

. شود شمشیر گیرد در غزادتا او در آن استادهد
)471: 1375به نقل از شیمل، ؛27:دیوان شمس(

فنا و توجیه وحدت
ها گفته و هر یک ف فنا سخنعرفا در تعری

خویش بیان تعاریفی فراخور مشرب فکري
براي نمونه عزالدین کاشانی فنا را به .اندداشته

فناي ظاهر که فناي «: کندظاهر و باطن تقسیم می
افعال است و در نتیجه تجلی افعال الهی حاصل 

گردد و صاحب این فنا از مکونات هیچ فعل می
ند اما فناي باطن که فناي و ارادت و اختیار نبی
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صفات و ذات است و صاحب این حال گاه در 
مکاشفۀ صفات قدیمه غرق فناي صفات خود و 
گاه در مشاهدة آثار عظمت ذات قدیم غرق فناي 

شود تا چنان وجود حق بر او غالب ذات خود می
. »شود که باطن او از جمله هواجس فانی گردد

نیز فنا را درگوهرین ) 27- 426:الهدایهمصباح(
عدم احساس سالک به عالم ملک و ملکوت و 
استغرق در عظمت باري تعالی و مشاهدة حق 

، 219ذیل ص؛338: 1382گوهرین، (.داندمی
همچنین فنا را عدم شعور سالک به ) 3942س 

هستی موهوم خود به واسطۀ استیالي ظهور 
: لب لباب مثنوي. (اندهستی حقیقی تعریف کرده

)76: 1378نقل از زمانی، به ؛444
در اصطالحِ عرفان، فنا همیشه مقابل بقا 

خاستگاه رسمی و اصلی این دو .قرار دارد
ویبقَى وجه ربک ذُو الْجلَالِ : اصطالح قرآن است

- هرچه بر روي زمین است فانی می«: 4والْإِکْرَامِ

عظمت و کرامت پروردگارت شود و وجه با
دین معنا هر چیزي در آدمی، که ب. »ماندباقی می

باشد فانی در حوزة بعد از خدا قرار داشته
خواهد شد و با اوصافی که قریب به او هستند 

ها نه او به هر مقدار که انسان. محو خواهد شد
باشند فنا خواهند شد و به هر میزان که او شده 

) 1383:76چیتیک،(.باشند باقی خواهند بود
ان باید به همان در هر صورت انس

وضعیتی که در روز الست و در محضر خداوند 
داشته است برگردد، یعنی به صورت آن زمانی 
که نخستین بار به صورت نوع بشر خلق شد و 
سپس وجود فرديِ مستقل خویش را از خداوند 

البته این امر مستلزم نوعی . دریافت نمود

محجوب شدن از خدا به واسطۀ حجاب
را ]مخلوقیت[این حجاب. دبو» مخلوقیت«

توان در طول زندگی کسی به طور نمیهرگز
تواند کامالً شخص عارف نمی. کامل مرتفع نمود

تواند چند اما می. و ذاتاً در خداوند فانی شود
پایان تحیر و سرگردانی صباحی در اقیانوس بی

بدین صورت شرح التعرف آنگونه که صاحب 
فانی یکی از «: ودنماید، از خود گم شتبیین می

دو شخص یا حالت است، یکی آنکه شامل 
.غیبت فرد از اوصاف بشري خویش است

)251: 1363مستملی،(
اي زیبا فنا و مستغرق مولوي نیز به گونه
:استشدن در حق را بیان نموده

زنی          ما چو چنگیم و تو زخمه می
کنیزاري از ما نی، تو زاري می

نوا در ما ز توست          ما چو ناییم و 
ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست

باد ما و بود ما از داد توست          
هستی ما جمله از ایجاد توست

لذت هستی نمودي نیست را         
عاشق خود کرده بودي نیست را

گر بپرّانیم تیر، آن نی ز ماست        
ما کمان و تیراندازش خداست

)599-1/616: مثنوي(
فیض اقدس و مقدس

فیض اقدس و : فیض الهی بر دو قسم است
ه با فیض اقدس، اعیان ثابته و ـدس کـض مقـفی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27آیۀ /55سورة . 4
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- استعدادات اصلی آنها در علم حق حاصل می

گردد و با فیض مقدس این اعیان با لوازم و 
، یثربی(.شوندحاصل میتوابع خویش در خارج 

1368:384(
حضرت حق، هم از نظر علم و هم از نظر 

گیرد و این اشاره به وجود، همه چیز را فرا می
دو فیض دارد یکی فیض اقدس که باعث ظهور 

شود و دیگري اعیان ثابته در علم خداوند می
فیض مقدس که باعث ظهور این اعیان در عالم 

به این دو فیض دقیقاًگردد، موالنا نیز هستی می
:اشاره دارد

دا آرد پدیدـآن یکی جودش گ
وآن دگر بخشد گدایان را مزید

)1/2749: مثنوي(
و از پیدایش کثرت ایمان با فیض مقدس، 

:کندچنین یاد می

منبسط بودیم و یک گوهر همه
بی سر و بی پا بدیم آن سر همه

یک گوهر بودیم همچون آفتاب
م و صافی همچو آببی گره بودی

چون به صورت آمد آن نور سره
هاي کنگرهشد عدد چون سایه

منجیقازکنیدویران کنگره 
این فریقاز میان فرق رودتا 

)686-1/9:مثنوي(
انسان کامل 

از جمله مباحثی که با بررسی وحدت وجودي 
- گردد مبحث بنیادین انسان کامل میمطرح می

انسان کامل کسی است که تمام امکانات . باشد

محقق ساخته و هستی را در درون خویش
هاست، اصطالحاً، الگو و مدلی براي همۀ انسان

چرا که در حقیقت از هر شخص خواسته شده 
است که مطابق اسم الهی که خاص اوست 
امکانات درونی خویش را به منصۀ ظهور 

کامل طالب انسان) 445: 1375شیمل، . (برساند
گذرد، منازل شود، از خود میرجوع به اصل می

گذارد و با ترك کردن امکانی را پشت سر می
نواقصی که از جنبه امکانی وي ناشی است و 
بارهایی که ناشی از لوازم وجود امکانی است، به 

کند و در جهت عکس سیر سوي واجب سیر می
اول که او را از اصل خویش به عالم امکان 

نماید تا در طی تزکیه ده است، طی منازل میآور
: 1368، کوبزرین(و تصفیه انسان کامل گردد

229 ( و در منازلی که مراتب کثرات و تعنیات
الی اهللا که رفتن از کثرت به وجود است به سیر

رود تا به مقامی رسد که انسان وحدت است می
: یثربی. (کامل گردد و آن مقام فنا الی اهللا است

1368 :77(
هاي کامل در مکتب ابن عربی انسان

کسانی هستند که حقیقت و حقانیت هر اعتقادي 
یک از تجلیات خدا در عالم فهمند و هیچرا می

: 1383چیتیک، (کنند آخرت را نیز انکار نمی
هاي حکمت انسانی، رحمت و و نمونه) 178

آنها به . هاي اخالقی و روحی هستندهمه خوبی
هاي حق در جامعه عمل و مردم را هعنوان خلیف

-به برترین سعادت در جهان دیگر رهبري می

توان در قالب انبیاء ظهور انسانی آنها را می. کنند
هاي کامل انسان. و اولیاء بزرگ خدا مشاهده کرد
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از جهت دیگر غرض خلقت عالمند، زیرا خداوند 
فقط از طریق آنهاست که تمامی صفات خود را 

هیچ مخلوق دیگري غیر از . رساندبه ظهور می
انسان کامل صالحیت الزم براي اظهار همۀ 

گاه کامل انسان کامل جلوه. صفات الهی را ندارد
روحی است که همه همه اسماي الهی است و

) 1375:373شیمل،(. امور ریشه در آن دارند
عربی که در یکی از مباحث اصلی آثار ابن
له ئیابد مسیکنار مبحث انسان کامل شکل م

ابن عربی معتقد است که . والیت الهی است
-خداوند کسانی را به عنوان ولی خود بر می

گزیند که بهترین اوصاف نوع انسانی را متجسم 
سازند و از جریان اصلی سنّت اسالمی تبعیت 

او معتقد . اینها در درجۀ اول انبیاء هستند. کند
هایی هستند که الگوهاي است انبیاء اسوه
، یک وجه کمال و از »معرفت«متفاوت کمالند و 

هر . ترین وجه استبسیاري جهات اساسی
پیامبري یک منبع هدایت و الگوي کمال انسانی 
است و هر یک وراثت خاصی از خود بجا 

اند که انحاء مختلف تجربه اصیل و علم گذاشته
کند و چون هدایت به خدا را تعریف و تعبیر می

به انسان نرسیده در این مورد بسیاري از انبیاء 
باید از طریق انبیاي بعدي هدایت و وراثت را 

جو کرد و چون افعال، احوال و معارف وجست
پیامبر اسالم جامع تمامی معطیات انبیاي سلف 
است، بهترین راه براي وصول به وراثت نبوي 

)18-19: 1383چیتیک، . (تبعیت از اوست
ه بعد اگرچه معتقد است از زمان وي ب

وراثت محمدي متجزي خواهد بود، به این معنا 
برند که که وارثان، احوال و علومی را به ارث می

با انبیاي خاصی در ادوار پیشین مرتبط بوده 
طور که خداوند نبوت تشریعی یعنی همان. است

ختم کرد، والیت را نیز )ص(را به حضرت محمد
ی است خاتمه داد؛ و این والیت)ص(به پیامبر اعظم

که نتیجۀ وراثت محمدي است نه وراثت انبیاي 
این وارثان ) به بعد1383:20چیتیک، . (دیگر

همین امر یکی . پس از ختم محمدي خواهند بود
.از وجوه افتراق دیدگاه موالنا با ابن عربی است

او حقیقت انسان کامل را که حقیقت محمدیه 
داند که خدانامیده شده صورت باطن الهی می

بدان عالم است و ظاهر صورت الهی دارد که 
واسطه آن با خلق عالم مقصود خود را به هب

.رساندفعلیت می
عربی که تعظیم و تکریم در نظریات ابن

مبناي اساسی نظام فکري او )ص(حضرت محمد
دهد روح مخلوق حضرت را تشکیل می

) غیر مخلوق(یکی از انحاء روح قدیم)ص(محمد
اي است که از طریق آن اسطهالهی است و و

.کندخداوند، در امر خلقت خود را وجدان می
چون وجود ) 444و1375:373شیمل،(

نبوت است، مظهر ةنقطۀ پایان دایر)ص(محمد
اي است که پیامبرانِ کامل تمامی صفات کمالیه

اند و آخرین پیشین، هر کدام نموداري از آن بوده
. یابدن تحقق میشکفتگی نبوت در ختم پیامبرا

: 1387به نقل از مدرسی،؛126: 1376شایگان، (
عربی حضرت در آثار ابنبه همین جهت) 129

. کندمکان انسان کامل را اشغال می)ص(محمد
زند تا از میخداوند به خلقت انسان کامل دست

طریق وي وجدان و آگاهی خویش را بر خود 
)1375:373شیمل،. (متجلی سازد
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»حقیقت محمدیه«انسان کامل که حقیقت
هم نامیده شده، صورت باطن الهی است چنان 
که خدا خود به آن عالم است، یا وجه اهللا 

در . معطوف به خلقت عالم کبیر و صغیر است
ظاهر «نهایت انسان کامل در فعلیت تاریخی 

) 50: 1383چیتیک،(.است»صورت الهی
به موجباتی که اشارات عرفانی را نسبت 

زیر شرح به ،کندتقویت می)ص(شخصیت پیامبر
:ستا

از) ص(در واقع هجرت پیامبر : هجرت. 1
الگوي نوعی طریقت عرفانیمکّه به مدینه، 

گردیده، سفر از سر منزل حقیقی و آنگاه 
نمونۀ ،بنابراین. بازگشت به جایگاه نخستین

کوچکی از مثال جدا شدن روح از نزد خداوند و 
تنها از . آن به حضرت حق استسپس مراجعه 

- طریق انجام چنین سفري است که انسان می

) 1375:370شیمل،. (تواند به کمال دست یابد
از آنجا که حکمت عرفان، تا حدودي تحت تأثیر 
حکماي اسکندریه نوافالطونی است؛ مولوي، با 

اش و توجه به جدایی روح از خاستگاه اصلی
ن، شرط محبوس شدن در زندان تن و جها

- رهایی آن را آزاد شدن از قید ماده و جهان می

این نوع باور در نظریات افالطون نیز دیده . داند
روح انسان در عالم مجردات پیش از «:شودمی

ت زیبایی مطلق یعنی خیر را قورود به دنیا حقی
پس در این دنیا . پرده و حجاب دیده استبی

یند بچون حسن ظاهري و نسبی و مجازي را می
از آن زیبایی مطلق که از پیش درك نموده یاد 

کند غم هجران به دست داده و هواي عشق می

شود و مانند فریفتۀ جهان می. دارداو را برمی
خواهد به سوي او مرغی که در قفس است می

روح انسان، )164: 1382گادامر، . (پرواز کند
شناسد و در آغاز خلقت خود اقرار خدا را می

ید دارد، این امر تا حدودي اشاره به این به توح
خود . دارد که این روح کامالً با خدا مغایر نیست

گوید که روح خدا در انسان دمیده قرآن به ما می
ها از جهت روح خود به پس انسان. شده است

خدا نزدیکند ولی از جهت جسم خود، از او 
.دورند

نیز الگوي فقر ) ص(فقر پیامبر:فقر. 2
.شدعرفانی

اي مبتنی عرفا، معراج را دقیقه:5معراج. 3
دانند و آن شبی بود که فرشتۀ مقرب بر عشق می

الهی بر خواجۀ دل فرود آمد و وي را بر براق 
عشق نشاند و به دور از تیرگی نفسِ فرعون 

در این شبِ وصال، . کیش، به ملکوت اعال برد
پرده آیات کبرايسید انبیاء در میخانۀ عشق، بی

و شمع هستی خویش را در ... الهی را دید 
. نورانیت آن خورشید محو و نابود ساخت

همچنین صوفیه، معراج را ) 1387:11مدرسی، (
اي تجربه. دانندنظیر میبه مثابه تجربۀ عشقی بی

. ویژه که در رخ عاشق حقیقی نمودار است
:کندمولوي این تجربه را چنین توصیف می

بام سلطان جمالعشق معراجیست سوي
از رخ عاشق فرو خوان قصه معراج را

)1375به نقل از شیمل، ؛ 133:دیوان شمس(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مطابق روایات اسالمی، حتی جبرئیل نیز 
المنتهی ةدر معراج، مجاز نبود تا بعد از سدر

این امر مضمون . نمایدرا همراهی ) ص(پیامبر
ساز شاعران عارف مشرق زمین نظیر موالنا 
گردیده است تا آنجا که جبرئیل را نماد عقل 

دانند که به سبب داشتن ظرفیت محدود تا می
تواند انسان را در رسیدن به معرفت حدي می

.حق راهنمایی کند و بیش از آن را توان نیست
از نبودن از نظر مولوي مج) 42: 1383مدرسی، (

المنتهی ةمشایعت جبرئیل با پیامبر تا بعد از سدر
نشانۀ ضعف عقل حصولی به هنگام مواجهه و 

شیمل، . (نزدیک شدن به سرّ عشق الهی است
1375:366(

عقل چون جبرییل گوید احمدا         
گر یکی گامی نهم سوزد مرا

)1/70: مثنوي(
لَ النَّبِی الرَّسو«عرفا امی بودن : امی بودن. 4

یرا به یک مفهوم ضمنی)ص(پیامبر6»األُم
اند بدین معنی که عرفانی تبدیل ساخته) اشارت(

هاي تنها کسی که قلبش با دستاوردها و آموزش
- عقالنی خارجی و ظاهري تباه نشده باشد، می

تواند ظرف با ارزشی براي دریافت کلمۀ الهی 
بردن که به در آرزوي انسان کامل به سر . باشد

عربی مورد بحث قرار لحاظ نظري در آثار ابن
تر از نظریاتی از قبیل زدودن گرفته، بسیار قدیمی

.است... هاي جهل وپرده
علت غایی و غایت موالنا انسان کامل را

» بذر«قصواي خلقت و مقصود اصلی آفرینش و 
و » نخستین فطرت«درخت هستی و » میوه«و 

-می» آخر عمل«و » راول فک«و » پسین شمار«

)26: 1380االسالمی، شیخ(. داند
اولِ فکر آخر آمد در عمل

بنیت عالم چنان دان در ازل
ها در فکر دل اول بودمیوه

شوددر عمل ظاهر به آخر می
)971-2/970: مثنوي(

انسان وحدت و کثرت، ،از منظر موالنا
د حدوث و قدم، وجوب و امکان را در خو

فراهم آورده و آغاز و انجام را بهم گره زده و 
نامیدنش همین است که » خلیفه«و » انسان«راز

است و از » مأنوس«از سویی با حقایق همه عالم 
. سویی دیگر مظهر جالل و جمال حق است

مولوي، معنی و ) 26: 1370االسالمی، شیخ(
مثنويمفهوم انسان کامل را  در جاي جاي 

- و به ستایش موقع و مقام او میسازد میمطرح

پردازد و اختالف مراتب او از حضیض تا اوج و 
نشینی تا خدا نمایی و خالفت الهی را از خاك

ترین کند و سرانجام سخن را به کاملمطرح می
فرد این نوع و همه عوالم وجود یعنی خاتم 

پایان بخشیده )ص(انبیاء حضرت محمد بن عبداهللا
.ستایدرا میو فضلیت و فردیت او

گیريبحث و نتیجه
عربی وجود بشر را صرفاً جنبۀ نمود خارجی ابن

داند و معتقد است جوهر وجود ذات الهی می
بشر واحد است اگرچه در وجود افراد کثیر است 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و کائنات نیز مانند ارواح آدمیان ازءهمه اشیا
به طور کلی افکار . اندمبدأ الهی صدور یافته

وحدت وجودي ابن عربی درباره وحدت خدا و 
هستی آفریدگان عین هستی «کائنات با عنوان 

. خالصه شده است»آفریدگار است
-مقوله وحدت وجودي که مبتکر آن ابن

ثیر شگرفی بر عارفان شرق زمین أعربی است، ت
نی از کافه گذاشت؛ اما فرق عقیده وحدت ایرا

عقاید مشابه دیگر در این است که به موجب 
تعالیم ایرانی، وجود خداي تعالی در کل 

گردد و در ذات حی او از بین مستهلک نمی
بلکه برعکس، وجود کل است که در . رودنمی

. شودذات باري تعالی مستهلک می
عارفان مشرق در زمینۀ وحدت وجودي
وتی که خاص زمین راهیابی به وحدت را با حال

اند؛ مذاق فکري مشرق زمین است ارائه نموده
که به نوعی استحاله و در »عشق«یکی با مقولۀ 

هاي عالم خلق و رسیدن هم شکستن محدودیت
در تجربۀ روحانیِ عشق، . به توحید حقیقی است

رسد که با معشوق یکی میايعاشق به مرحله
ن تواند از زبارو، معشوق میاز این. شودمی

رهیافت دیگر بر مبناي . عاشق سخن گوید
در مرحله فنا، آن چیزي که . نفس است»فناي«

باشد در آدمی در حوزة بعد از خدا قرار داشته
مضمحل خواهد شد و با اوصافی که قریب به او 

ها به هر مقدار که انسان. هستند محو خواهد شد
نه او باشند فانی خواهند شد و به هر میزان که 

شده باشند باقی خواهند بود؛ و در این مورد او 
تنها از بین بردن خود کافی نیست بلکه در 

ی که در برابر نفس ئاساس باید نفس فردي جز
.اي است از دریا، مستهلک گرددکل مانند قطره

از دیگر نتایج جستار حاضر، این است که 
ءانسان تنها مخلوقی است که اوصاف همۀ اسما

اهللا را ءتواند اسمابخشد و نمیاهللا را ظهور می
در خود متحقق کند مگر آنکه از هدایت وحی 

- شده به انبیاء تبعیت کند و انسان به کمال نمی

رسد مگر اینکه صورت الهی خود را به فعلیت 
ترین انسان کامل را عربی کاملابن. رساند

نامد که وارث جمیع علوم می» محمدي«اولیاءاهللا
یامبرند و چون افعال و احوال و خصایل خاص پ

جامع تمامی معطیات انبیاي )ص(پیامبر اسالم
سلف است؛ بهترین راه براي وصول به وراثت 

عربی و ابن. داندنبوي را پیروي از ایشان می
مولوي هم مثل دیگر مسلمانان، قرآن و سنت 

دانند که براي پیامبر را به منزلۀ راهنمایانی می
ي آدمی باید از آنها شکوفا شدن استعدادها

. تبعیت کرد
در مبحث انسان کامل، مولوي، انسان 
کامل را علت غایی خلقت و مقصود اصلی 

از آن یاد مرد تمامبا عنوانداند کهآفرینش می
کند، از مرتبۀ تعیین گذر کرده و به مرتبۀ بقا می

.  بعد از فنا رسیده باشد
عربی همچون مولوي، در آثار ابن

در جایگاه انسان کامل قرار ) ص(مدحضرت مح
اگرچه ابن عربی معتقد است از زمان . گیردمی

وي به بعد وراثت محمدي متجزي خواهد بود، 
به این معنا که وارثان، احوال و علومی را به ارث 

برند که با انبیاي خاصی در ادوار پیشین می
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طور که خداوند مرتبط بوده است یعنی همان
ختم ) ص(به حضرت محمدنبوت تشریعی را

کرد والیت را نیز با ختم محمدي خاتمه داد و 
این والیتی است که نتیجۀ وراثت محمدي است 
نه وراثت انبیاي دیگر این وارثان پس از ختم 

همین امر یکی از وجوه . محمدي خواهند بود
او . افتراق دیدگاه موالنا با ابن عربی است

حمدیه حقیقت انسان کامل را که حقیقت م
داند که خدا نامیده شده صورت باطن الهی می

ه بدان عالم است و ظاهر صورت الهی دارد که ب
واسطه آن با خلق عالم مقصود خود را به فعلیت 

.رساندمی
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