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(02 تا 1 )از ص   

  12/6/1139: تاریخ پذیرش مقاله ،02/7/1131 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده
در  .شودمی سن او شناختهی و دوست همفرد به ابن عرب ینتر یکنزداز نظر زمانی  کرمانی وحدالدینا

ها در شهرهای قونیه، آن بیناین دو تن و مالقات  بینها و مناقب اوحدالدین به روابط صمیمانه تذکره

ربی تربیت باطنی صدرالدین شده است. این صمیمیت تا حدی بوده که ابن عاشاره قاهره و دمشق 

و  بردنام می اوحدالدینشیخ اکبر در فتوحات مکیه از  ،قونوی را به اوحدالدین سپرده است. عالوه بر این

مفاهیم  در رباعیات اوحدالدین کرمانی چنیندهد. همشنیده است، شرح می اومطالبی را که از زبان 

پذیری وی از شیخ یرتأثد لحنی عاشقانه دارد و مویّکه  شودمی یافتبا تصریح لفظ وجود  وحدت وجودی

در  پرستیاز طریق زبان عرفان عاشقانه و تفکر جمالنیز اعیان ثابته و انسان کامل مفاهیم است.  اکبر

تا بر اساس شواهد تاریخی و  در نظر داریمدر این مقاله به وضوح تبیین شده است.  رباعیات اوحدالدین

 یرتحت تأثاثبات کنیم که وی از نخستین شاعران فارسی زبان است که  دیناوحدال استناد به اشعار

ابن  اندیشة وحدت وجودیِ رنگاش، گرفته و حتی پیش از قونوی و حلقههای ابن عربی قراراندیشه

 است.شعر فارسی بخشیده  هعاشقانه ببا عرفان  توأمرا  وارعربی
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 مهمقدّ -1

دانند که از بسیاری از پژوهشگران فخرالدین عراقی را نخستین شاعر فارسی زبان می

 اما ،(11: 1133)مایل هروی،  است ابن عربی قرار گرفته یرتأثتحتقونوی  صدرالدینطریق 

برای جستجوی  1 .بودمحضر ابن عربی را درک نکرده  او خود شخصاً دانیمکه میچنان

به نظر ن او برویم. ادبیات فارسی باید به سراغ معاصرارات ابن عربی در نقطة ظهور تفکّ

ا حتماً کسانی در این زیر ؛درعراقی و ابن عربی وجود دا بینی احلقة مفقودهرسد می

 جملهاز  ؛انداهتمام داشتهفارسی اند که به ترویج افکار ابن عربی در ادبیات فاصله بوده

فخر توان به می ،اندبوده تباطرا در مستقیماً با شیخ اکبر کهزمین  مشرق های یتخصش

، الدین اصفهانی، مکینمولوی، سهروردی، اوحدالدین کرمانیشمس تبریزی، رازی، 

ملک ظاهر، عزالدین کیکاووس عبداهلل بن جامع، الرومی، ارزن ءبوکا عدالدین حمویه،س

 ،اوالً ؛اندداشته ارتباطن عربی گرچه هرکدام به نحوی با اباین افراد ا. 0اشاره کرداول 

به زبان  یآثار هااز آن برخی دیگر ،ثانیاً ؛شوندها، چهرۀ ادبی محسوب نمیری از آنبسیا

یا  دیدار کوتاهی با شیخ اکبر داشته تنها نیز بعضی دیگر از ایشان ،و ثالثاً ندارندعربی 

در جستجوی این سر نخ میان صاحبان اند. نداشته اعدی به وی و طریقتشاصالً نظر مس

نیز به اند و از نظر سنی داشتهنگاه مثبتی به افکار ابن عربی به زبان فارسی که آثار ادبی 

شویم. در مواجه می (هـ.ق 237-622)دالدین حمویه با نام سع اند،بوده تر یکنزدشیخ اکبر 

 شعرانی،)شود ار ابن عربی دیده میکنوی در  کتب متصوفه نام ها وبسیاری از تذکره

اختالف  .(903 :1116جامی، ؛ 111 :1ج ، 1162، خوارزمی ؛01 :1132، سپهساالر ؛3 :1ج  ،ق 1121

اما ماجرا به  ،هددضیه را بسیار قابل اثبات جلوه میاین فر (سال 07)شیخ اکبر  با او سنی

 شود.همین جا ختم نمی

به رابطة او  کنوناما شاید تا ،ایمنی را بسیار شنیدهاوحدالدین کرما ،نام صوفی مشهور

همان  دریعنی  هـ.ق، 262 سالحدود در ه شده است. اوحدالدین با ابن عربی کمتر توجّ

 هـ.ق 612الدین در سال محییه دنیا آمده و سه سال پیش از د ابن عربی بتولّ سال

سن او محسوب همحتی ابن عربی و  معاصردقیقاً  وی ،بنابراین 9رحلت کرده است؛

رباعیاتی در زبان فارسی به جای مانده است که مفاهیم عرفان  اوحدالدیناز . شود یم

توان دریافت ها میبعضی تذکرهاشارات از  ،بتهال ؛شود یمنظری ابن عربی در آن دیده 

  قسمت عمدۀ متأسفانهکه او در نظم و نثر به فارسی و عربی آثار متعددی داشته که 

مناقب ؛ 33 :1132 ،سمرقندی؛ 101 :1171قزوینی، ؛ 231: 1116جامی، )از بین رفته است.  هاآن
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قراین تاریخی و فکری در  بر اساسر اینجا د .(122 :1166 ،؛ کرمانی017: 1197اوحدالدّین، 

این شیخ کرمانی، روزنة ظهور افکار ابن عربی در ادب فارسی  پی آنیم که اثبات کنیم

  است.

به ابن عربی زبان فارسی چهرۀ ادبیین تر یکنزداز نظر زمانی  وحدالدینا گفتیم که

موضوع رابطة ابن  اکنون، .الدین دانستمحیی باید او را از دوستان ؛ به طوری کهاست

کنیم تا فرضیة خود را به اثبات برسانیم. در وحدالدین را از سه منظر بررسی میعربی و ا

بط این دو شیخ نامدار را از طریق کتب تاریخ و کیفیت مالقات و روا ،مرحلة نخست

به  ،. در مرحلة دومیمکنمیها بررسی نزدیک به عصر زندگی آنیا آثار عرفانی  تذکره

نزدیکی  ،و در مرحلة سوم پردازیممیدر آثار شیخ اکبر چگونگی یادکرد شیخ اوحدالدین 

ویژه به ،هاه آثار خود آنو البت پژوهشگران دیدگاهه دو تن را با توجه باین  ةاندیش

افکار ابن عربی را بر  یرتا تأثکنیم بررسی می مانده از اوحدالدینبه جا رباعیات مسلم 

 اشعار اوحدالدین نشان دهیم.

 

 ها مصاحبتدیدارها و  -2

این دو  ،شودمی دریافتن، آثار ابن عربی و... ها، مناقب اوحدالدیآنچه که از تذکره بنا بر

اند. در اینجا همة این با یکدیگر مالقات و مصاحبت داشتهچندین شهر در  ،نامی شیخِ

 کنیم:وان شهر مورد نظر بررسی میموارد را ذیل عن
 

 قونیه -1 -2

ابن عربی در یکی از آثار خود اظهار داشته که کند که میتصریح  االنسجامی در نفحات

 بوده و حکایتی را دربارۀدر قونیه در منزل وی هـ.ق  620در سال  کرمانی اوحدالدین

الدین بن العربی در بعضی شیخ محیی»برای وی نقل کرده است: واجه یوسف همدانی خ

گوید که در سنة اثنین و ستمائه شیخ اوحدالدین حامد کرمانی در مصنّفات خود می

)جامی، ...« شهر قونیه در منزل من بود. وی گفت در بالد ما خواجه یوسف همدانی 

همدانی یوسف خواجه از این قرار است که روزی بر دل  حکایت منقول (.172-176: 1116

مسجدی  مرکب او را به در .که در غیر عادت معهود از شهر خارج شود کندور میطخ

پرسد و شیخ آن را پاسخ می یسؤالنکی در آن مسجد از یوسف برد که جواویرانه می

فروزنده هرگاه تو را مشکلی شود، ای »گوید: دهد، سپس یوسف خطاب به جوان میمی
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هرگاه »گوید: و جوان در پاسخ می «.به شهر درآی و از من بپرس و مرا در رنج میفکن

از  :گویدشیخ ابن العربی می . ... هر سنگی مرا یوسفی است مثل تو ،مرا مشکلی شود

د توانتحریک شیخ خود به جانب خود می ،ودبه صدق خ ،آنجا دانستم که مرید صادق

 این دو بین رسدو سخنان رد و بدل شده به نظر می از کیفیت این مالقات (.همان) «کرد

 ولی ،نبوده مشهور کامالًًاوحدالدین در این زمان صمیمانه بوده است. گویا ای رابطه تن

الدین کیخسرو رباعی داشته و نیز از او که در وعظ غیاثچنان است؛ سرودهرباعی می

 نقل شده است:
 دســـت زمانـــه ســـخت مظلـــومم مـــن     در

 

 ورنـــه چــــه ســــزای خطــــة رومــــم مــــن 
 

ــورد    ــد خـ ــم بایـ ــزار غـ ــرم هـ ــد هنـ ــا صـ  بـ
 

ــن   ــه چــه محــروم و چــه محــرومم م ــا رب ک  ی
 

 (06 :1197 اوحدالدین، )مناقب
در این زمان شکل گرفته، هرچند که در گمنامی به سر  وحدالدینذوق ادبی ا بنابراین،

 ،در این زمان استادان بسیاری را در اندلس الدینشیخ محیی ،سو از دیگربرده است. می

 یفتأل هـ.ق 233و حتی در سال  اشتهدر تصوف نگ هاییابتونس، المریه و... دیده و کت

طبع شعری و افکار  اگر بگوییمنیست  گزافه ،بنابراین؛ استفتوحات را نیز آغاز کرده 

زیرا  است؛ین قرار گرفته الدمعلومات شیخ محیی یرتأثتحتاوحدالدین در این دیدار 

وانست به راحتی تو می (11 :1166 ،کرمانی)اوحدالدین زبان عربی را در بغداد آموخته بود 

 الدین آشنا شود.محیی اندیشةبا 

 

 قاهره -2 -2

تا  602 یها سال بینا آن را امّ ،کندبه مصر تایید میرا فر اوحدالدین فروزانفر ساستاد 

دانیم شیخ اکبر از سال که میچنان .(11و  12: 1197، فروزانفر) دانددرست میهـ.ق  610

 :1123 جهانگیری،) در دمشق زندگی کرده است (هـ.ق 613)تا پایان عمرش هـ.ق  602

که در حدود سال  داشتاظهارتوان می فروزانفربا استناد به گفتة استاد  بنابراین،؛ (991

که با توجه به نوجوان بودن صدرالدین  دانن دو تن با هم در مصر بودهای هـ.ق 602

مناقب  با مطالبنظر . این رسدبه نظر می صحیح ، این تاریخقونوی در این مالقات

مناقب اوحدالدین  07در حکایت ؛ خوانی داردهم نیز اوحدالدین و شواهد تاریخی دیگر

 آمده است:
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 ن وصول خدمت شیخدر مصر بوده است و چو (عنهاهللرضی)الدین ابن العربی محیی»

مقدم خدمت شیخ را معزز و آید و کند به خدمت شیخ میرا استماع می )اوحدالدین(

کنند و در آن وقت باشد که ابن عربی زن دارد و تردد و مالزمت همدیگر میمکرم می

خود آورده و شیخ صدرالدین در  ةرا در حبال در صدرالدین قونوی()مامجدالدین 

 . (39 :1197 )مناقب اوحدالدین، «تخدمتش مالزم بوده اس

صدرالدین و  بینگری اوحدالدین تیرگی و کدورتی که در همین سفر به میانجی

   ربی صدرالدین را به اوحدالدین رود و ابن عبن عربی ایجاد شده بود از بین میا

ظاهر او را به علوم و فضیلت بیاراستم، کار باطن را که افضل »گوید: سپارد و میمی

است  باز بستهامور اسرار حقیقت است و کیفیت طریق الهیت به ارشاد و هدایت آن 

و این معنی را باری تعالی به خدمت شما حواله فرمود، به عنایت و رعایت و اجابت 

بن عربی به اوحدالدین . از این عبارت شدت اعتماد ا(همان) «ق استخدمت شما متعلّ

سپارد. این شاگردش را به او می ینتر بزرگن اطچرا که تربیت ب ؛شوداستنباط می

راه با ل این امر همکه پس از تقبّچنان ؛معنی از قول خود اوحدالدین نیز آمده است

ند و شومیسوار با هم بر شتری یک مهاره  کنند وصدرالدین عزم سفر حجاز می

ن کند، چنیسند چرا با فحول و علما صحبت نمیپرهنگامی که اصحاب از او می

الدین را بر ما اعتماد کلی بود و محبت و صداقت و محییشیخ »دهد: پاسخ می

قی که ما را با همدیگر واقع است آخر معلوم است، اکنون مبنی بر این احواالت، تعشّ

« او فرزندش، صدرالدین را به ما تسلیم کرد تا ما او را به وسع طاقت ارشاد کنیم

زیرا صدرالدین قونوی در  ؛یخی قابل تایید استاین ماجرا از جهت تار .(36 :همان)

ورد علیّ وارد قوی و »ه به اقامت خود در مصر اشاره کرده و نوشته است: نفحات الهیّ

نزدیک اند که صدرالدین و آورده (137: 1172قونوی، )« انا عابر فی بعض اسواق القاهره

از . (37: 1197 دالدین،مناقب اوح)شانزده سال در خدمت شیخ مالزمت کرد  -پانزده به

ام، مراد شیر از پستان دو مادر مزیده: »نقل شده که گفته استالدین نیز صدر

 .(همان)« الدین و حضرت شیخ اوحدالدین استییمححضرت شیخ 
 

 دمشق -2-9

 مؤلفو  در جواهراالسرار (329 وفات:)الدین حسین بن حسن خوارزمی به روایت کمال

اند. یکدیگر دیدار و مصاحبت داشته ز باالدین در دمشق نییمحیاوحدالدین و مناقب، 

در و  است زیسته یممسلم است که اوحدالدین در اوایل قرن هفتم چندی در دمشق 
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: همان) اندکردهمراهی میویش و مرید او را هدمشق بیش از صد در به سفر مذکورش

  ام جوانی در دمشق، با ن در ایالدیموالنا جالل»آمده است:  جواهراالسراردر  .(60

الدین عربی، صدرالدین قونوی، اوحدالدین کرمانی، سعدالدین حموی و عثمان محیی

بی و دیدار ابن عر ،بنابراین ؛(111 :1ج  ،1162 ،خوارزمی)« رومی مالقات کرده است

 ابن عربی ،شمس تبریزی در مقاالت ةبه گفت چنینهم ،اوحدالدین در دمشق مسلم است

گفت میکه شیخ محمّد بن عربی در دمشق چنان»است:  قات داشتهمالوی  بادمشق در 

چنین به چندین الت شمس هممقادر  .(033 :1163) «دار ماستپرده )ص(که محمّد 

 ست. شمس و اوحدالدین اشاره شده ا بینمالقات 

اما شمس دربارۀ  ،اندالدین سجاسی بودهدو مرید رکن هر ،شمس و اوحدالدین

زده است. شمس نظر مساعدی نداشته و بر وی به سبب شاهدبازی طعنه می اوحدالدین

مرا »که گفته است: گوید؛ چناندر مقاالت در مواردی از خامی اوحدالدین سخن می

چه گردد اگر بر من آیی به هم باشیم؟ گفتم: پیاله بیاوریم، یکی من، »اوحدالدین گفت: 

به سماع. گفت: نتوانم. گفتم: پس صحبت من  شوندگردانیم آنجا که گرد مییکی تو. می

. (039، 013: همان)« ای بفروشیکار تو نیست. باید که مریدان و همة دنیا را به پیاله

    وی در مقاالت دربارۀ  است. روابط او با ابن عربی نیز دقیقاً به همین گونه بوده

 الدین گفته است: محیی
بعت نبود؛ یکی گفت: عین متابعت خود آن اما در متا ،شگرف مردی بود شیخ محمد»

شیخ محمد رکوع و سجود کردی و گفتی بندۀ  ها وقتکرد؛ بود، گفتم: نی متابعت نمی

از آن  ،که از شمااما متابعت نداشت. مرا از او فایده بسیار بود، اما نه چنان ،اهل شرعم

 . (033)همان:  «شما هرگز بدان ماند

   تکرار نیز آن را این دو شیخ که بعدها مولوی  دربارۀمشابهت نظر منفی شمس 

  الدین باشد.تواند بیانگر اشتراکاتی در روش اوحدالدین و محیی، میکندمی

 نوشته است:  الدین در دمشقاوحدالدین و محیی دیدار بارۀدرنیز مناقب  مؤلف
  کشد که باری در دمشقداقت و تعشق در مابین بدان حد میاتحاد و محبت و ص»

فرماید که خاطر یم سؤالالدین محییاز شیخ  )اوحدالدین( باشند، خدمت شیخمی

انحرافی و تغیری در  کنم، کدورتی وحل خود بر قرار معهود مشاهده نمیم رشما ب

 از بندگی شیخ»گوید: الدین میمحیینم. موجب چیست؟ شیخ بیوجود شما می

فرماید الدین میمحییخدمت شیخ  ... هیچ چیز پوشیده و مخفی نیست )اوحدالدین(

گوید: می )اوحدالدین( . شیخ«مانده استزکتبی چند است که در ملطیه با ،ب انفعالسب
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فرماید، چون خدمت می الدین()محیی . همچنانست که خدمت شیخ«دّقناآمنّا و ص»

ین الدمحییشیخ  چندان کهبروم و بیاورم.  ر خاطر استد و تغیّشما را به جهت آن تردّ

فرماید. از دمشق به ملطیه اجابت نمی )اوحدالدین( کند، خدمت شیخمنع و دفع می

. محبت و مقام و منزلت شیخ فرمایدعودت می ستاند و بازآید و تمامت کتب را میمی

الدین در خاطر مبارک شیخ تا این حد بود. این معنی به جهت تصدیق محبت محیی

 .(36-32 :1197)مناقب اوحدالدین،  «تحریر رفت

و کیفیت  ز مالقات در قونیه دانستشاید بتوان دیدار در دمشق را پس ا بنابراین،

 مؤلف این دو عارف نامدار است. بیناین دیدار به خوبی حاکی از اوج صمیمیّت 

اوحدالدین، شیخ اکبر را بر  کند کهبیان شدت دوستی این دو تن نقل میمناقب در 

 .(023 :همان) است نماز خود نیز نشانده سجادۀ

 

 اوحدالدین در آثار ابن عربی  -9

برده و حکایات و احادیث  ناماوحدالدین  ازات خود مؤلفالدین در محییکه گفتیم چنان

ما براساس مطالب فتوحات از نام و لقب اوحدالدین حتی  ،نقل کرده استاز وی مختلفی 

« الکرمانیالفخرد بن ابیاماوحدالدین ح»زیرا ابن عربی از وی به نام  ؛شویمآگاه می

 ،با این نام نیز االنس نفحات و زاراالان شدّمؤلف و بعداً (107 :1ج، تاعربی، بیابن )کند مییاد

در باب ابن عربی . (233 :1116؛ جامی، 111 :1103 ،جنید شیرازی) کننداو را معرفی می

آدم  ةطینه خمیر ةبقیاالرض التی خلقت من  ةمعرف فی»ضمن بحث  ،هشتم فتوحات

، از اوحدالدین شنیده شفاهی، حکایتی را که خود «و تسمی ارض الحقیقه السالم یهعل

مد بن ثنی اوحدالدین حاو منها ما حدّ»د: شوبا این عبارت آغاز می کهروایت کرده است 

 ،ابن عربی)« فمرض الشیخ... قال کنت اخدم شیخا و انا شابٌ (اهللوفقّه)یابی الفخر الکرمان

 ،الدین سجاسیرکن خود، ان سفر اوحدالدین همراه شیخداستاین ماجرا  .(107 :1ج  ،تابی

      و اوحدالدین را نزد امیر حاج  شودالدین بیمار میرکن ،به حجاز است که در راه

که بار دیگر این حادثه تکرار  ما هنگامیا ،کند. امیر از او به گرمی استقبال میفرستدمی

، اعتنایی به او رودبه سراغ امیر حاج می خود دستور شیخ دین بدونلشود و اوحدامی

بار قبل من هیئت خود را بر  :گویدحکمت این ماجرا به اوحدالدین می شود. شیخ درنمی

   گیرد: یجه میتو نهادم تا امیر تو را پذیرفت. ابن عربی پس از نقل این ماجرا نت

 .(همان) «عینه الذی فیه یلتذّ المحلّ الی شهود الحق فی -عنهاهللرضی-یشیر»
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 فکری ابن عربی و اوحدالدینۀ شیوة مقایس  -1

شود، دگان بارز آن محسوب میپرستی که اوحدالدین کرمانی از نمایندربارۀ طریق جمال

ریزی در قرن سوم پایه« حلمانیه»با فرقة این طریقه که آثار بسیاری نوشته شده است. 

 ای این شیوه را طرد کردهعده رنگی از وحدت وجود یافته است.شد، در کالم اوحدالدین 

اند و در صدد توجیه افعال و اقوال پیروان این نگریسته آنو برخی با حسن ظن به 

چون او در سماع گرم »گوید: تاریخ گزیده دربارۀ اوحدالدین می مؤلفاند. مکتب برآمده

و در ( 667 :1169مستوفی، )« شان نهادیبدریدی و سینه به سینة ایامردان  شدی، پیراهن

عذار میل  و شیخ اوحدالدین به دیدار جوانان ساده»السیر نیز آمده است: تاریخ حبیب

یت ماه در طشت یا در آسمان و ؤ. ماجرای ر(116: 1ج ، 1111خواندمیر، )« بسیار داشت

ب اوحدالدین، مناق) مخالفت شمس تبریزی و موالنا با این شیوه نیز بسیار مشهور است

1197: 616) . 

دانیم مولوی و مرشدان و مریدان او، سالکان طریق انفسی هستند و که میچنان

گرا در آثار خود کوشش برون گرایش دارند. این صوفیانِامثال اوحدالدین به طریق آفاقی 

رفتن و مریدان خود را به عبرت گ کنند ها و دنیای بیرونی ارتباط برقرارند با پدیدهداشت

رب فکری است و به های بنیادین این مشکه این نکته از ویژگی فراخوانند از طبیعت

ای ما را به ؛ یعنی هر پدیده«واحدٌ فی کلّ شیٍ له آیه/ تدلّ علی انّهو » هااعتقاد آن

 کند.میوحدت الهی رهنمون 

که آن را  وحالفتةالروح و تحفةنفحدر کتاب  )از شارحان فصوص الحکم( یدالدین جندیؤم

که یکی از گوید ، میکرده است یفتألو در شهر توکات  هـ.ق 631در سال 

    کند که چرا با زنان همراهی آن دوره به اوحدالدین انتقاد می ی بزرگها یتشخص

نبودن نگاه به نامحرم را تذکر کند و جایز گوشزد مینماید و مضرّات سماع را به او می

. از نظرگاه کنم ینممن جز حق به هیچ چیز نگاه »دهد: میاسخ دهد. کرمانی به او پمی

 .(111-112: 1160)« نگرمها و مخلوقات میاست که به پدیدهاسالم و ایمان 

الدین سهروردی به زدن شیخ شهاب هامات اشاره بهپس از  االنس نفحاتجامی در 

الدین به ابتداع خ شهابتواند بود که مراد شیمی»دین در این موضوع نوشته است: اوحدال

کرد و توسل به مظاهر صوری می ،گویند وی در شهود حقیقتد که میوی آن بوده باش

بینیم که میچنان ؛(232 :1116)« نمودشاهده میجمال مطلق را در صور مقیدات م
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و نگرد بینانه به این موضوع مین مکتب ابن عربی است، خوشاجامی که خود از شارح

 داشته است: همچنین اظهار داند. ویا میمبرّ اتهاماتا از این دالدین راوح
و بزرگان مانند شیخ احمد غزالی، شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ  انبرخی از صالح»

العة مظاهر صوری و فخرالدین عراقی، برای گریز از تبعات منفی این موضوع به مط

ظن و بلکه صدق اعتقاد  حسناند تا جمال مطلق را مشاهده کنند. حسی مشغول شده

مظاهر صوری ها جمال مطلق حق سبحانه و تعالی را در کند که بگوییم آنحکم می

  (.همان) «کردندمشاهده می

توان او را پیش از شبستری نمایندۀ تام افکار ابن عربی فخرالدین عراقی نیز که می

عت ال ظاهر، آینة طلجم»ک به این شیوه نوشته است: در ادبیات فارسی دانست، با تمسّ

ابن عربی نیز از خود دانیم که میچنان .(111: 1170)« غیب و مظهر جمال الهی است

دختر شیخ ، «نظام» وی که توصیف شواقاالترجمانکتاب  ؛ام مصون نمانده استاین اته

 .گواهی کامل بر این ماجراست ،الدین اصفهانی استمکین

 یها یباییزاین دسته از صوفیان، تجلیل از  معتقد است که (Jan Rypka)ا یان ریپک

نیسم است که در دانستند و این نوعی اومازمینی می های یباییزآسمانی را در تکریم 

 ظاهراً به طرح و داشتهای ای خاص و سیر تکاملی ویژهدوره ،اسالمی دبیات و عرفانا

. (920 :1129) خود کمال است ،زیبایی چرا که ؛است انجامیده« انسان کامل» موضوع

از  ،که از مفاهیم بنیادی کتب ابن عربی است را شدر آلمانی نیز اندیشة انسان کامل

 یر کرده و نوشته است: تفس پرستانهجمال همین خاستگاه
ع ادامه یافت هایی از تصوف و تشیّبا مایه 6مل در مسیر خود تا قرن اندیشة انسان کا»

گسترش یافت. طریق او در ادبیات ملل اسالمی  ازو در ابن عربی به اوج خود رسید و 

 یربه تأثیخ محمود شبستری و بعد از ایشان ش فخرالدین عراقی و اوحدالدین کرمانی

جوهر زیرا  ؛دادندات فارسی رواج بیشتری میدر ادبیّ های او، فکر انسان کامل رااندیشه

  (.011 :1133نیکلسون، به نقل از ) «دهدعقاید ابن عربی را تشکیل می

در دانشگاه تهران دربارۀ  شمسی 1129در دی  ،یاورشناس آلمانخ ،مانوئل ویشر

 سخنرانی مبسوطی گفته است: در اوحدالدین 
میراث افالطونی و نوافالطونی یونانی که در پیوند با افکار ابن عربی است، در رباعیات »

زالی آن را مجدداً اوحدالدین قابل لمس است. نمای زیبای افالطونی که شیخ احمد غ

ابن عربی عمق مذهبی  یرتأثتحتاست و  تر یفظرزنده کرد، در رباعیات اوحدالدین 

کرده است... اوحدالدین به کفر و حلول متهم شده بود که این امر دربارۀ یکی از  پیدا

آید، خیلی طور که از شعرهایش برمیچون همان ؛آور نیستدوستان ابن عربی تعجب
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دوگانه )ظاهر و باطن( برانداز کار ابن عربی قرار داشت. او نیز دنیا را از نظر اف یرتأثتحت

قی است که خدا توسط وی خود را انسان، عاش .دنیا آینة خداست ،اینبنابر؛ کند... می

   (.231: 1172، کرمانی) «پرستدمی

رده ای است که در رباعیات اوحدالدین جلوه کهمان اندیشه در واقع لبّ مطلب این

است که  موضوعهایش در پی اثبات این ن کرمانی در بسیاری از رباعی. اوحدالدیاست

ق است که با موضوع انسان ای عمیشاهد صوری نیست، بلکه اندیشهمنظور از شاهد، 

 :کنیمن معنی به ابیاتی از او اشاره میارتباط نیست. اینک برای اثبات ایکامل بی

ــی  آن ــاهدی م ــدام ش ــه م ــا ک ــه  دجوین
 

ــد    ــورت پوینـ ــی صـ ــز پـ ــری کـ ــن نبـ ــا ظـ  تـ
 

ــاید از او  ــی بیاسـ ــه دل کسـ ــی کـ  لطفـ
 

 آن را بــــه زبــــان حــــال شــــاهد گوینــــد    
 

 (77: ش 1166کرمانی، ) 

ــت  ــر پنهانسـ ــاهدی دگـ ــاهد، شـ  در شـ
 

ــازی    ــاهد بـ ــت شـ ــوش اسـ ــاهد خـ ــا آن شـ  بـ
 

 (000همان: ) 

 من دل ندهم بـه شـاهد صـورت از آنـک    
 

ــاهد   ــان شـ ــم    کـ ــود دلـ ــت مقصـ ــل هسـ  اصـ
 

 (003 همان:) 

 شـــاهد نشـــده چگونـــه شـــاهد بـــازم؟
 

 (007 همان:)

 در شاهد، شاهد ار نبینـی خـوش نیسـت   
 

 (009 همان:)

 خواننـد  یاین روی نکـو کـه شـاهدش مـ    
 

ــت     ــکن اوس ــن مس ــیکن ای ــت، ل ــاهد نیس  آن ش
 

 (006 همان:) 

ــازم   ــود آغ ــاهد خ ــن از ش ــه م ــاه ک  هرگ
 

ــه نیســــتی پــــردازم     ــتی خــــود بــ  از هســ
 

 (003همان: ) 

ــ ــبان م ــه روزان و ش ــم ک ــدۀ آن دل  ن بن
  

ــراب     ــاده خـ ــی بـ ــقند و بـ ــاهد عاشـ ــی شـ  بـ
 

 (121همان: ) 

 معنی طلب ار تـو را ز شـاهد خبـر اسـت    
 

 ...کــاین شــاهد صــورتی همــه درد ســر اســت     
 

 تا ظن نبـری کـه هسـت شـاهد صـورت     
 

 ...اسـت  صورت همه زحمت اسـت و شـاهد معنـی   
 

ــی  ــرا م ــه چ ــی ک ــورت؟دان ــرم در ص  نگ
 

ــز در صـــورت  ــی جـ ــی دیـــد  نمـ  تـــوان معنـ
 

 (011همان: )  

ــویی  ــود تــ ــود موجــ ــرۀ وجــ  در دایــ
 

ــویی     ــود تــ ــه معبــ ــت کــ ــود نگویمــ  مقصــ
 

ــرم     ــف ب ــط و زل ــام خ ــی ن ــر در غزل  گ
 

ــی ــویی  مـ ــود تـ ــت، مقصـ ــه اسـ ــه بهانـ  دان کـ
 

 (122همان: ) 
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کند. ویل شاهد از خود رفع اتهام میأت اوحدالدین در رباعیاتش با تفسیر و ،بنابراین

 که در صور مجازی مصوّر شده است. داندموجود دایرۀ وجود را حق میتنها وی 

کند و اعالم می معنوی جلوۀمقصود خویش از شاهد و خط و زلف را همین اوحدالدین 

. او مفهوم انسان المعانی نهان استها، همان معنیکه در پس همة صورتدارد بیان می

شاهد از نگاه او منحصر در  کند.ن میتبیی ظهور جمال حق در آیینة شاهد باکامل را 

شاهد معنوی را  بلکه وی شاهد صورتی را درد سر دانسته و ،زیبایی ظاهری نیست

در ادامه، برای نمونه برخی از ابیات اوحدالدین را که . مقصود دل خویش خوانده است

عا کنیم تا اثبات مدّل پرستی و وحدت وجود است، نقل میپیونددهندۀ اندیشة جما

 باشد:

داند که هر لحظه آن می ی«شاهد»ظاهر و صور را اوحدالدین در این ابیات، همة م

ارواح و این اندیشه مستقیماً با تفکر وحدت وجود، اتحاد  کندینگی میرا آیقی معنی حق

پیروان مکتب شیخ اکبر با  .استدر ارتباط  (مکتب ابن عربی هایاز شاخصه) خلق مدامو 

د امثال معتقدند وجود یکی بیش نیست و هر لحظه در صورتی تشریح موضوع تجدّ

 .گیردد و این تجلّی لحظه به لحظه صورت میکناعیان ظهور می یها استعدادمتناسب 

 د و در هر کنجی یاباوحدالدین نیز معتقد است شاهد هر لحظه به صورتی معنی می

 است.  )ع(نمایندۀ معنی عیسی  ترسا بچهو حتّی صورت  توان او را عیان دیدمی

د اندیشة وحدت وجواز جمله  ،تفکرات ابن عربیبه شکل ویژه بازتاب  بخش بعددر 

 .کنیماوحدالدین با ذکر نمونه بررسی میرا در رباعیات 

ــود    ــود بـ ــن معبـ ــواه حسـ ــه گـ ــنی کـ  حسـ
 

ــود   ــود بـ ــف موجـ ــتم ز لطـ ــن بـ ــون حسـ  چـ
 

 (012همان: ) 

ــان   آن شـــاهد دل کـــه هســـت معشـــوق عیـ
 

ــی     ــد معنـ ــورتی نمایـ ــه صـ ــه بـ ــر لحظـ  هـ
 

 (019همان: ) 

 کــان را کــه دلــش شــاهد حــال خــویش اســت
 

 ...در هــر کنجــی هــزار شــاهد بــیش اســت     
 

ــت    ــو اس ــوب ت ــر خ ــاهد نظ ــه ش ــت ک  دل گف
 

ــر  ــت    در ه ــاهد اوس ــری ش ــو نگ ــو نیک ــه ت  ک
 

 (006 همان:) 

ــش تـــویی      ــرهم هـــر ریـ ــا پســـرا مـ  ترسـ
 

ــویی   ــیش تـ ــر کـ ــت و هـ ــر ملـ ــش هـ  و آرایـ
 

ــت  ــک اسـ ــارم فلـ ــه چهـ ــیحا بـ ــد مسـ  گوینـ
 

ــویی  ــیش تـ ــی اســـت، معنـ ــورت عیسـ  آن صـ
 

 (032 همان:) 
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 وحدت وجود -1-1
 حق خلق= -1-1-1

ومی که در اندیشة ابن عربی برجستگی یافته، نظریة وحدت وجود است. هترین مفاساسی

از نگاه وی جهان جز تجلّی ذات احدی در و االشیاء دانسته خالقشیخ اکبر اشیاء را عین 

البته  ؛و متصل به ذات خداوندی است بود یبدی نیست و عالم نمودی مقام تعینات واح

اما شیخ  ،بوده مطرح یمفهوم وحدت شهود پیش از ابن عربی نیز در عرفان عاشقانة ایران

است. اوحدالدین کرمانی که با ابن عربی  کرده بیاناکبر این معانی را در حوزۀ وجودی 

نیز پرورش یافته است، هم از مشایخ عرفان رابطة نزدیکی داشته و در عرفان ایرانی 

های شیخ اکبر الهام پذیرفته و هم از اندیشه یرتأثعاشقانة ایرانی نظیر احمد غزالی 

اما با  ،مفهوم تساوی خلق و حق در لسان او با رنگی عاشقانه بنابراین،؛ گرفته است

 د:شوتصریح در حوزۀ وجودی مطرح می

و حق « هستی» و« وجود»یات مذکور با آوردن لفظ در رباع بینیم که اوحدالدینمی

نظر وی بنیاد وجود با  خواندن آن، مخلوق و خالق را دو روی یک سکه دانسته است. از

خداوند تبارک و تعالی است و هیچ چیز در هستی نیست که  )سست یا محکم(ای هر درجه

 بنابراین، ؛و اگر دیده ز خود دربندی، عالم وجود را همان جلوۀ حق خواهی دید او نباشد

ــته د     ــن رش ــت ای ــه هس ــری ک ــن نب ــا ظ ــوت  وت
 

 یکتاســـت خـــود اصـــل و فـــرع و بنگـــر نیکـــو
 

ــیکن او      ــن ل ــه م ــت ب ــه پیداس ــت ک ــن اوس  ای
 

ــدو   ــک ب ــنم نی ــه م ــن جمل ــه ای  شــک نیســت ک
 

 (191 :ش 1166کرمانی، ) 

 پیـــدا و نهـــان و شـــادی و غـــم همـــه اوســـت
 

ــه اوســت      ــم هم ــود، سســت و محک ــاد وج  بنی
 

 خـــواهی کــــه چــــو خورشــــید ببینــــی او را 
 

 همـــه اوســـتدربنـــد ز خـــود دیـــده و عـــالم 
 

 (122همان: ) 

 آن چیست ز هستی به جهـان در کـه جـز اوسـت    
 

 یا کیست نه نیسـت لطفـش از دشـمن و دوسـت    
 

ــم کســـی      ــی چشـ ــت تـــو بـ ــدر ره معرفـ  انـ
 

 ای وگرنــه عــالم همــه اوســت   تــو گــم شــده  
 

 (099 همان:) 

 مــــن گرچــــه ســــزای راه درگــــاه نــــیم    
 

ــز بـــــر در ســـــایة هـــــو اهلل نـــــیم      جـــ
 

 تــوام راه نمــای چــون مــن تــوام و تــو مــن،     
 

ــیم   ــاه نــ ــن آگــ ــن و مــ ــی از مــ ــو آگهــ  تــ
 

 (121 همان:) 

ــویی   ــود تــــ ــود موجــــ ــرۀ وجــــ  در دایــــ
 

ــویی    ــود تــ ــه معبــ ــت کــ ــود نگویمــ  مقصــ
 

 (122همان: ) 
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از قرائن مضمون اصلی کالم اوحدالدین در این اشعار معطوف به نظریة وحدت است. 

ها در کالم کند، کاربرد بعضی از آنکه وحدت وجودی بودن این ابیات را تایید می دیگر

ین رباعی اوحدالدین را که در نخستعراقی در لمعات  ،برای مثال ؛فخرالدین عراقی است

و هیچ کس، هیچ چیز را چنان »یم، آورده و نوشته است: اهاین قسمت بدان استناد کرد

 جا که تو کیستی:ن اینبدا ،دوست ندارد که خود را
 تـــا ظـــن نبـــری کـــه هســـت ایـــن رشـــته دوتـــو

 

 یکتاست خـود اصـل و فـرع و بنگـر نیکـو     
 

 (. 29: 1132)عراقی،  

 توجه کنید: اوحدالدین به این ابیاتنیز 
ــر چــه هســت تشــویش ره اســت   ــه ه ــو هم  جــز ت

 

 ای همـــه تـــو بـــاز رهـــانهمـــه  مـــا را ز
 

 

 (126 :همان) 

 (123 همان:)

 (112 همان:)

 است د حقووج ماًیا مستقی که موجودیّت و هستی دارد یزهر چاز نگاه اوحدالدین 

این لحن بینیم که میچنان ؛است)در مرتبة واحدیت( ز وجود او یا پرتوی ااحدیت(  در مرتبة)

، انسان و عالم را در برابر تربا لحنی شهودی چنین وی. هموجودی استوحدت  کامالً

ن تسبیح خداوند را همین دیدن او در جملة وجود دانسته یتر بزرگحق هیچ دانسته و 

  نیز: .است

ــی   ــو مـــ ــدمم راه تـــ ــر قـــ ــایدر هـــ  یبنمـــ
 

 فرمـایی؟ ای من تو شده، تـو مـن، چـه مـی    
 

ــن  ــمـ ــویم یمـ ــیچم   گـ ــن هـ ــویی، مـ ــه تـ  جملـ
 

ــد     ــس باش ــین ب ــن هم ــزرگ م ــبیح ب  تس
 

ــتی دارد  ــان هســـ ــه آن نشـــ ــز کـــ ــر چیـــ  هـــ
 

 یــا پرتــو روی اوســت یــا اوســت ببــین     
 

 (119 همان:) 

 در جملــــة ذرات جهــــان از بــــد و نیــــک
 

ــت   ــت نیســ ــدۀ او بینــ ــی دیــ ــت ولــ  او هســ
 

 

 (123 همان:)

 خـــــار منـــــی و تـــــویی ز ره برگیـــــریم 
 

ــزنیم      ــک دم ب ــو ی ــن و ت ــو، م ــن و ت ــی م ــا ب  ت
 

 (121همان: ) 

ــی    ــد حرفـ ــد آمـ ــه اوحـ ــد بـ ــت ز احـ  علـ
 

ــت    ــد اسـ ــد، احـ ــک اوحـ ــذار کاینـ ــت بگـ  علـ
 

 (127همان: ) 

 خــواهی بــا مــن بــی خــود شــو اگــر نشســت
 

 کاینجــا مــنم و تــو، یــا تــو گنجــی یــا مــن       
 

 (031 همان:) 



 15 یمارۀ پیاپ، ش1931، بهار و تابستان 1، شمارۀ 5 سالادب فارسی، /11

برداری از استعارات عاشقانه و طرح بحث ات یاد شده نیز اوحدالدین با بهرهدر ابی

وحدت اتحاد عشق و عاشق و معشوق که در آثار پیروان مکتب ابن عربی با رنگ و بوی 

جمالی حق پنداشته  شود، تمامی صور نیکو را همان وجهوجودی به کرّات دیده می

جهان  و در جملة ر صورتی حق را بشناسدبین را کسی دانسته که در هاست و عارف حق

با و ها فخرالدین عراقی نیز با استناد به یکی از این رباعی د.کنصورت او را مشاهده 

محبوب یا در آینة صورت روی نماید »ی نوشته است: تپرسجمال تفسیر وحدت وجودیِ

 یا در آینة معنی یا ورای صورت و معنی ...:

 (1132 :66.)  
 :به این رباعیات اوحدالدین توجّه کنید نیز

 گفـــتم کـــه مـــنم، گفـــت بکـــن اســـتغفار 
 

ــار   ــکرانه بیـ ــه شـ ــت کـ ــنم گفـ ــه مـ ــتم نـ  گفـ
 

 گفـــتم کـــه مـــن از وجـــود خـــود بیـــزارم 
 

ــار؟      ــه ک ــو چ ــا ت ــو را ب ــنم ت ــه م ــه هم ــا ک  گفت
 

 (032 همان:) 

 انــدر نظــر روح تــو تــا مــا و مــن اســت      
 

ــو شــرک  ــاقی اســت در نفــس ت ــت پرســتی ب  و ب
 

 (021همان: ) 

 یاری دارم کـه جسـم و جـان صـورت اوسـت     
 

 چه جـان و چـه دل جملـه جهـان صـورت اوسـت      
 

ــی  ــر معنــ ــورتهــ ــوب صــ ــاکیزه خــ  پــ
 

ــت     ــورت اوسـ ــد آن صـ ــو آیـ ــر تـ ــدر نظـ  کانـ
 

 (010 همان:) 

 گـــر حضـــرت عشـــق را شـــدی الیـــق تـــو
 

 معشـــوق تــــو و عشــــق تــــو و عاشــــق تــــو 
 

 (002 همان:) 

 ت اوستیاری دارم که جسم و جان صور
 

 «چه جسم و چه جان جمله جهان صورت اوست
 

ــدم   ــر افکنـ ــه نظـ ــدان کـ ــو چنـ ــار تـ ــر کـ  بـ
 

 درویـــش و امیـــر تـــو، میـــر و درویـــش تـــویی 
 

 (136 همان:) 

ــی    ــیچ نئـ ــان هـ ــل و در میـ ــت فعـ ــو آلـ  تـ
 

ــی     ــیچ نئـ ــان هـ ــز نشـ ــل جـ ــل و فعـ  وز فاعـ
 

ــالمی و  ــو عـــ ــوتـــ ــالم تـــ ــراد از عـــ  مـــ
 

ــی   ــیچ نئـ ــان هـ ــن میـ ــری در ایـ ــون درنگـ  چـ
 

 (همان) 

ــه   ــه گوش ــش ب ــن درک ــین دام ــوش بنش  ای خ
 

ــد   ــار نمانـــ ــه، دیّـــ ــه در زمانـــ ــار کـــ  انگـــ
 

 (131 همان:) 
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دالدین مجموعاً در این ابیات اندیشة وحدت وجود را با زبانی که دیدیم اوحچنان

جا که او بحث وحدت را در حوزۀ وجودی و عاشقانه مطرح ساخته است. از آنشاعرانه 

بدین موضوع تصریح کرده است، باید اشعار  مطرح کرده و با آوردن لفظ وجود و هستی

اند، متمایز دانست. زیستهمیاو را از شاعران وحدت شهودی صرف که پیش از ابن عربی 

هرچند به جهت یکسانی زمان  تب شیخ اکبر است،وی از مک نشانگر تأثرنحوۀ بیان او 

توان آثار اصطالحات عرفان نظری را در کالم اوحدالدین الدین نمیاوحدالدین و محیی

چنان  زیرا در زمان او هنوز این مکتب شکل منسجمی نگرفته است و آن ؛مشاهده کرد

توان نتیجه گرفت می ،بنابراین ؛کند، پر و بال نیافته استکه در قرون بعد رشد می

با شیخ اکبر مفاهیم کلیدی مکتب او را دریافته و با لحنی  مصاحبتاوحدالدین در اثر 

، این مطالب را در قالب شعر است متأثرادیبانه و عاشقانه که از عرفان عاشقانة ایرانی نیز 

 فارسی ریخته است.
 

 

 

ــی  ــون م ــویی   چ ــه ت ــنم جمل ــه م ــرم کانچ  نگ
 

ــو را مـــی  ــود کـــه تـ ــافلم از خـ ــبممـــن غـ  طلـ
 

 (161 همان:) 

ــوی   ــر ذات شـ ــا مگـ ــاش تـ ــع مبـ ــز جمـ  جـ
 

 ه کـــه پراکنـــده شـــوی، مـــات شـــویهـــر گـــ
 

 (122 همان:) 

 مـــرا ز زحمـــت مـــن برهـــان    بـــار یـــک
 

 تـــا مـــن تـــو شـــوم، تـــو مـــن، دوی برخیـــزد 
 

 (122 همان:) 

 گـــر زحمـــت آب و گـــل نبـــودی بـــه میـــان
 

 زد یبــــــی واســــــطه دل، دم الهــــــی مــــــ
 

 (126 همان:) 

ــود    ــرک وجـ ــتم و تـ ــان بگفـ ــرک دو جهـ  تـ
 

ــدم   ــور دیــ ــه مصــ ــدم جملــ ــون روح شــ  چــ
 

 (191 ن:هما) 

ــو    ــزل تـ ــو و منـ ــوی و ره تـ ــو تـ ــرو چـ  رهـ
 

ــت    ــیده اس ــن پوس ــه ای ــت ک ــین اس ــکال هم  اش
 

 (113همان: ) 

ــود؟       ــه ب ــر چ ــو براب ــا ت ــه ب ــو هم ــتی ت  هس
 

ــود ز   ــیچم و خ ــن ه ــود؟   م ــه ب ــر چ ــیچ کمت  ه
 

 را و هســـتی تـــو مـــرا بنگـــر کـــه مـــنم تـــو
 

ــود؟     ــه بـ ــوانگر چـ ــد، ز تـ ــه باشـ ــش کـ  درویـ
 

 (192 همان:) 
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 ایمان کفر= -1-1-2

انجامد که در حضرت احدی همة جا میابن عربی به آن زباننظریة وحدت وجود در 

های عقیدتی در عالم شهادت نیز به رود و لذا تمامی جلوهتکثرات و اختالفات از بین می

 جاستینا. اما در باطن حقیقتشان یکسان و مشترک است ،تضادی اعتباری دارند ،ظاهر

شود و کفر و ایمان با رویکردی وحدت وجودی موجب کثرت مطلوب نمی ها راهد که تعد

 ند:شویگانه می

 اعیان ثابته -1-1-9
زیرا او  ؛که گفتیم اوحدالدین این اصطالح را مستقیماً در اشعار خویش به کار نبردهچنان

یکی از ابن عربی است و هنوز در زمان او این اصطالحات به عنوان  معاصر قاًدقی

و از سوی دیگر اوحدالدین نیز شارح  نشده استهای مکتب شیخ اکبر رایج کلیدواژه

گرای آثار ابن عربی نیست تا مثل قونوی و حلقة او این معانی را شرح و بسط استدالل

که در عصر وی عرضه کند را در زبان شعر  فاهیممفلسفی دهد، بلکه بر آن است تا این 

مفهوم اعیان ثابته نیز در کالم اوحدالدین به همین  .بیشتر رنگ و بوی عاشقانه دارد

 شکل بازتاب یافته است. 

گیرد، در و الگوی وجود قرار می سرلوحهدر ذات حق که منقوش  ةوجود صور علمی

جوشش »و  «کنز مخفی»ن با طرح بحث آید. اوحدالدیرباعیات اوحدالدین به چشم می

، وجود است های علمی آن در ذات حق و در لوح اعیان ثبت بودهکه نمونه «هستی

جایی که لطف حق نیاز اعیان به ظهور را  ؛بردخالیق را به نخستین حضرت پیش می

    بدین شکل با فیض اقدس و مقدس است که اعیان و اکوان پدیدار  دهد.پاسخ می

 :   ندشومی

ــان نبـــود     ــر و ایمـ ــجاده کفـ ــبیح و سـ  تسـ
 

 مطلــوب یکـــی اســت، راه گـــو پنجــه بـــاش   
 

 (117 همان:) 

 بـــت پرســـت و کـــافر   ســـلطان و گـــدا و 
 

 آنجـا کـه حقیقـت اسـت، هـر چـار یکـی اسـت        
 

 (113 همان:) 

ــذهب توســـت    بـــه گزینـــی کـــردن  آن مـ
 

ــد     ــان مقبولن ــه جه ــنم جمل ــه م ــا ک ــن ج  زی
 

 (099 همان:) 

 انــدنــگرکچــون در ره عشــق، کفــر و دیــن یــ
 

ــار؟  ــه کــ ــه را در آن راه چــ ــه و کعبــ  بتخانــ
 

 (012 همان:) 

 زان پـــیش کـــه مـــا طفیـــل آدم بـــودیم     
 

ــو    ــا تـ ــاص بـ ــوت خـ ــودیم  در خلـ ــدم بـ  همـ
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تر عین ثابتة انسانی است که هنوز پا به حضرات پایین زبان حالِاین رباعیات از 

زولی را طی نکرده و به شکلّ قدیمی عدمی در ذات حق محفوظ بوده نگذاشته و قوس ن

که ابن عربی هم توضیح داده، قدیم است و  گونه هماندیدار با حق  بنابراین،؛ است

 جاست یناث دربارۀ خلقت نه به معنای ایجاد که به معنای ظهور است و از دومفهوم ح

باید تا پردۀ بین میای حقدیده دارد که دیدار قدیم است وکه اوحدالدین اظهار می

 عهد تازه گرداند.اوهام را کنار بزند و 

از برخی رباعیات و سخنان اوحدالدین آشنایی او با که پیش از این نیز دیدیم چنان

که ه کنید توجّو برای مثال به این سخن ا ؛دشوحث عرفان نظری به خوبی نمایان میمبا

 :کنددر آن از اقسام وجود بحث می

، خیرٌ محض و شرٌّ محض و شرّ و خیرٌ و ال خیرٌّ ةٌاربع و من فوائده روّح اهلل تربته: الوجود»

. (30 همان:)« و ال شر. فمن کان جمیع افعاله خیرا کان انسانا بصورته، ملکا بصفاته...

طرح مسائل فکری در رباعیات د اصطالحاتی چون جوهر و جسم و اسم و ذات و رکارب

 معنی است: نیز بیانگر این

حاکی از آشنایی اوحدالدین با مصطلحات نیز طالحات تا حدی گونه کاربرد اصاین

 ،گذشتن از اسم و جسم و جوهر و رسیدن به مسمّا و ذات که ویژهبه ؛تاسعرفان نظری 

ــت    ــروزین اس ــه ام ــو ن ــا ت ــا ب ــحبت م ــن ص  ای
 

ــودیم      ــدم ب ــو هم ــن و ت ــو، م ــن و ت ــیش از م  پ
 

 (113 همان:) 

ــو      ــن و ت ــا م ــم تنه ــم زدی ــه ه ــه ب  آن دم ک
 

 ایـــم پیـــدا مـــن و تـــو   بـــا خلـــق نکـــرده  
 

 گوینـــدهـــر یـــک بـــه گمـــان بیهـــده مـــی 
 

 تـــو ندانـــد الّـــا مـــن و تـــو    حـــال مـــن و  
 

 (همان) 

ــردار   ــزت بــ ــردۀ عــ ــه ز رز پــ ــتم کــ  گفــ
 

 انـــــد منتظـــــر آن دیـــــداربســـــیار کـــــس
 

ــار    ــا یــ ــت آن زیبــ ــخنی بگفــ ــو ســ  نیکــ
 

ــار   ــده بیــ ــرو دیــ ــت بــ ــدیم اســ ــدار قــ  دیــ
 

 (121 همان:) 

ــم   ــه طلسـ ــالم بـ ــون عـ ــان و کـ ــذر ز مکـ  بگـ
 

 وز هســــتی المکــــان تصــــور کــــن قســــم 
 

ــ  ــون م ــاید یچ ــم  ش ــوهر و جس ــتن از ج  گذش
 

ــو از معر ــانع مشــ ــقــ ــمفــ ــه اســ  ت ذات بــ
 

 (111 همان:) 

 کار ار چه به من نیسـت، ولـی بـی مـن نیسـت     
 

 فاعل جـان اسـت و فعـل جـان بـی تـن نیسـت       
 

 (113همان: ) 
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 ت محضِبحث خیریّ چنیناء ابن عربی و پیروان وی است. هماز مباحث مطرح در آر

ن مکتب ابن ابعاکالم تدر  ،شودوجود که در سخن اوحدالدین به زبان عربی دیده می

لی در این باره در رسالة اهلل ونعمت. تکرار شده استنیز اهلل ولی ، نظیر شاه نعمتعربی

و وجود مطلق خیر محض است و عدم مطلق شرّ محض و ممکنات »نوشته است:  جامعه

 .(131: 1133)« برزز و یا نصیب از طرفین دارند

*** 

 یباًتقرخود نیز  معاصرو ابن عربی با مشایخ  نیکرمااوحدالدین عالوه بر این مطالب، 

، حمویه المعارف( )صاحب عوارفهر دو با سهروردی  اند؛ مثالًبه شکل یکسانی رابطه داشته

برقرار ارتباط  و اثباتاً نفیاًز اند و با مولوی و شمس تبریزی نیو عراقی رابطة مثبتی داشته

ها تواند نشانگر اشتراکات فکری آنیز میکه این گونه رفتارهای مشابه ن خته بودندسا

 باشد.

   

 نتیجه  -5

الدین بن عربی به ا شیخ محیبزمان تقریباً هم ،اوحدالدین کرمانی، شاعر بزرگ ایرانی

های بسیار دوستانه و و مالقاتبه دیدارها ، یهمکها و فتوحات دنیا آمده است و در تذکره

ین یی که ابن عربی تربیت باطنی صدرالدصمیمانه میان این دو تن اشاره شده تا جا

چنین ابن عربی در مواضعی از فتوحات مکیه سخنانی قونوی را به وی سپرده است. هم

 ،از اوحدالدین شنیده با ذکر نام و لقبش نقل کرده است. عالوه بر این شفاهی خودرا که 

د یافته و در رنگ و بویی از وحدت وجو ،پرستینظیر جمال ،شیخ اوحدالدین هایاندیشه

رباعیات او بازتاب پیدا کرده است. مفاهیم وحدت وجود و اعیان ثابته در رباعیات 

هنوز مکتب ابن عربی و در آن زمان که ا جه از آنالبتّ ؛شوداوحدالدین به وفور دیده می

الدینی در رباعیات بود، رنگ مفاهیم محییاصطالحات خاص او رواج عمومی نیافته 

با بررسی تاریخی و  بنابراین،؛ استر با اصطالحات عاشقانه درآمیخته اوحدالدین بیشت

رسیم که اوحدالدین کرمانی نخستین ادیب فارسی زبان اندیشگانی به این نتیجه می

است که با ابن عربی ارتباط مستقیم داشته و افکار او را در قالب ادبیّات فارسی ترویج 

 ده است.کر
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 نوشتیپ
به قصد حج و سپس آناتولی ترک  ها عراقی پس از مرگ زکریا مولتانی هندوستان راهتصریح غالب تذکر به -1

( 691سال پس از ابن عربی )در سال  پنجرسد. از آنجا که شیخ زکریا کند و به محضر صدرالدین قونوی میمی

 (.17 :1192 فخرالزمانی،؛ 621: 1116جامی، محال است )عراقی و ابن عربی  بیندرگذشته است، مالقات 

 فخر رازی:دربارۀ ها مراجعه کنید: ی مذکور به این کتابها یتشخصمالحظة منابع دیدار با هرکدام از  برای -0

رک مولوی: دربارۀ  /033 :1163، شمس تبریزیدربارۀ شمس تبریزی: رک  /131-131 :1167ابن عربی، رک 

 :2ج ، ابن العماد؛ 297 :1116 ،جامیرک  سهروردی:دربارۀ / 111 :1ج  ، 1162 ،خوارزمی ؛01 :1132، سپهساالر

رک بوکاء ارزن الرومی: دربارۀ / 3-7 :1167مصطاوی بر ابن عربی،  مقدمةرک اصفهانی: مکین الدین دربارۀ  /139

 :9ج ، همان؛ نیز پیوست 137-136: 1ج ، تارک ابن عربی، بیعبداهلل بن جامع: دربارۀ / 12: 0ج تا، ابن عربی، بی

 :9ج  تا،بی رک ابن عربی،عزالدین کیکاووس: دربارۀ / 213 :9ج  تا،بی ،رک ابن عربیملک ظاهر: دربارۀ / 226

 1123 جهانگیری، رکعبداهلل بدر حبشی: دربارۀ  /3: 1ج ، ق 1121رک شعرانی، سعدالدین حمویه: دربارۀ  /297

اوحدالدین کرمانی هم که در  رۀدربا .19 رسالة :ش 1167 ،ابن عربیرک عیل بن سودکین: اسمادربارۀ / 230 :ش

 ل بحث شده است.این مقاله به طور مفصّ

؛ 73-91 :1166باستانی پاریزی بر کرمانی،  ةد و وفات اوحدالدین و زندگی و آثار او رک: مقدمتاریخ تولّدربارۀ  -1

 .69-3 :1197، مناقب اوحدالدینفروزانفر بر  مقدمة

 

 منابع 
و النشر و  ةللطباعالتجاری  ةالمکتب، بیروت، الذهب فی اخبار من ذهباتشذرتا(، العماد، عبدالحیّ )بیابن

 التوزیع.

، تصحیح نجیب مایل هروی، رسائل ابن عربی )ده رسالة فارسی شده((، 1167الدین )ابن عربی، محیی

 تهران، مولی.
یح نجیب مایل هروی، اهلل ولی، به تصح(، نقش الفصوص، ترجمة نعمت1133)                                

 مولی. ،چاپ سوم، تهران
 صادر. ، بیروت، دارجلد چهارمتا(، الفتوحات المکیه، )بی                               

، تصحیح محمدعلی موحّد، تهران، مقاالت شمس تبریزی(، 1163الدین محمّد )تبریزی، شمس

 خوارزمی.

، تصحیح مهدی توحیدی پور، تهران، القدس  راتحضمن  االنس  نفحات(، 1116جامی، عبدالرحمن )

 .محمودی یفروش کتابانتشارات 

 .مولی، الفتوح، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران ةتحفالروح و  ةنفح(، 1160جندی، مویدالدین )
، به تصحیح محمّد شدّاالزار فی حطّ االوزار عن زوار المزار(، ش 1103جنید شیرازی، ابوالقاسم محمود )

 نا.و عبّاس اقبال آشتیانی، تهران، بی قزوینی

 ، تهران، دانشگاه تهران.بن عربی چهرۀ برجستة عرفان اسالمی الدین ییمح(، 1123جهانگیری، محسن )
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، تصحیح محمدجواد شریعت، اصفهان، جواهراالسرار و زواهراالنوار(، 1162الدین حسین )می، کمالخوارز

 مشعل.

  ، به تصحیحالبشرالسیر فی اخبار افرادتاریخ حبیب(، 1111لدین )االدین بن همامخواندمیر، غیاث

 .الدین همایی، تهران، خیّامجالل

اکار کلیما، ترجمة عیسی شهابی، تهران، بنگاه ت، به کوشش اوتاریخ ادبیّات ایران(، 1129ریپکا، یان )

 ترجمه و نشر کتاب. 

 د افشین وفایی، تهران، سخن.، تصحیح محمرسالة سپهساالر(، 1132سپهساالر، فریدون )

، به تصحیح فاطمه عالقه، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و الشّعرا ةتذکر(، 1132دولتشاه ) ،سمرقندی

 .مطالعات فرهنگی

عباس بن عبدالسالم بن  تحقیقاالکابر، لیواقیت و الجواهر فی بیان عقاید (، ا1121شعرانی، عبدالوهّاب )

 نا.شقرون، قاهره، بی

، تصحیح محمد خواجوی، لمعات به انضمام سه شرح از شروح قرن هشتم(، 1132ی، فخرالدین )عراق

 تهران، مولی.
 ، به کوشش نسرین محتشم )خزاعی(، تهران، زوّار.مجموعه آثار فخرالدین عراقی(، 1170)                         

ین معانی، تهران، شرکت نسبی حاج ، تصحیح احمد گلچتذکرۀ میخانه(، 1192فخرالزّمانی، عبدالنّبی )

  محمدحسین اقبال و شرکا.

، ترجمة محمد مراد بن عبدالرحمن، العباد البالد و اخبار ترجمة آثار(، 1171قزوینی، محمد بن زکریا )

 مرادی، تهران، دانشگاه تهران.تصحیح محمد شاه

 مولی.، تصحیح محمد خواجوی، تهران، نفحات الهیه(، 1172قونوی، صدرالدین )

، به تصحیح احمد ابومحبوب و مقدمة رباعیات اوحدالدین کرمانی(، 1166کرمانی، اوحدالدین )

 محمّدابراهیم باستانی پاریزی، تهران، سروش.
با مقدمه، تصحیح و توضیح  احوال و آثار اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی،(، 1172)                           

 ، تهران، ما.وفاییّ محمّد و کرمی احمد

 .یرکبیرام، به تصحیح عبدالحسین نوائی، تهران، تاریخ گزیده(، 1169مستوفی، حمداهلل )

فروزانفر، تهران، بنگاه  الزمان یعبدبه تصحیح  (،1197مناقب اوحدالدین حامد بن ابی الفخر کرمانی)

 ترجمه و نشر کتاب.

-123، 10 ، شمجلّة آفاق نور، تصحیح هادی قابل ، به«رسالة جامع االنوار» (،1133اهلل ولی )نعمت

022. 

، ترجمة محمدرضا شفیعی کدکنی، تصوّف اسالمی و رابطة انسان و خدا(، 1133نیکلسون، رینولد آلن )

 چاپ چهارم، تهران، سخن.


