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چکیده
یونسامره ( 638-720ه.ق) ،شاعر ترکزبان که جوانیاش ،مقارن پیری موالنا بوده ،از جملۀ شاعران
و متصوفانی است که سخت تحت تأثیر عقاید ،افکار و اشعار موالنا بوده و با تأثیرپذیری از وی،
آثاری در عرفان و تصوف زبان ترکی به جای گذاشته که ضمن تقریر مجدد افکار ایشان ،باب
تازهای در عرفان و تصوف ترکیه گشودهاست .او ،به تبعیت از موالنا ،با بهرهگیری از فرهنگ عمیق

کشور خود و ترکیب آن با مفاهیم عمیق اسالمی – عرفانی ،توانست باب تازهای در ادبیات عرفانی
ترکزبانان بگشاید .تأثیر اندیشۀ موسوم به وحدت وجودی موالنا در اندیشه و آثار یونسامره ،به
وضوح ،قابل مشاهده است .وحدت وجود ،بهعنوان یکی از مباحث اصلی عرفان اسالمی که از غرب
جهان اسالم به شرق آن آمده ،با تمام ترکیبات وابسته به خود (از جمله توحید ،تجلی  ،قدیمبودن
خداوند و خلق جدید) نقشی اساسی در آثار موالنا ،بهخصوص در مثنوی و به تبع آن ،آثار یونس
امره ،همچون رسالهالنصحیه و دیواناشعار ،ایفا کردهاست .پس از ترجمۀ اشعار حاوی اندیشۀ
وحدتوجودی یونسامره از زبان ترکی استانبولی و تطبیق و مقایسۀ آن با اشعار موالنا ،این نتیجه به
دست آمدهاست که بیشک ،یونسامره در ارائۀ اندیشههای خود ،تحت تأثیر مستقیم موالنا
بودهاست.
واژههاس کلیدس :موالنا اللالدین بلخی ،ابنعربی ،یونسامره ،وحدت و ود.
 -1مدرس دانشگاه پیامنور شهرری (نویسندۀ مسئول)heidari31089@yahoo.com:
 -2استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه خوارزمیdabiran@khu.ac.ir :
 - 3دانشیار زبان و ادبیاتفارسی دانشگاه خوارزمیsoltani53@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1394/4/13 :

تاریخ پذیرش1394/4/29 :
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 -1مقدمب
قدمت اندیشۀ وحدتوجودی ،به قبل از قرنهفتم و حتّی پیش از محییالدینابنعربی
میرسد .با آنکه ابنعربی ،اصطالح وحدتوجود را به صراحت بهکار نبرده ،او را نخستین
عارفی میدانند که این اندیشه را بنیان نهادهاست .او به یاری قلم توانای خود توانست بهخوبی
از عهدۀ شرح و بسط این دقیقۀ عرفانی برآید و آن را به نام خود ثبت نماید 1.این در حالی
است که بسیاری از مریدان ابنعربی ،از جمله عبدالوهاب شعرانی ،تمام تالش خود را بهکار
گرفتند تا انتساب وحدت وجود را از آثار او نفی و اندیشۀ او را به وحدت شهود مرتبط کنند.
بیشک ،تمام اندیشههای فلسفی -عرفانی ابنعربی دربارۀ خدا و صفات او و مذاهب و ادیان
و اخالق ،از اندیشۀ وحدتوجودی او پایه و مایه گرفتهاند .او حتّی احکام فقهی و دینی را
مطابق با اصل وحدت وجود تأویل و تفسیر میکند( .ر.ک :جهانگیری)262-263 :1375،
در آثار موالنا و بهخصوص در مثنوی ،رگههای بسیارقوی از اندیشههای وحدتوجودی به
چشم میخورد ،هرچند او هرگز بهصراحت ،به این اندیشه اشارهنکرده ،آن را از اسالف
خود ،همچون غزالی و ابنعربی به ارث برده و با ظرافتخاص خود ،در اندیشههایش به کار
گرفتهاست.
 -1-1بیان مسئلب
توحید ،بستر مناسبی برای ورود به بحث وحدت وجود است .از دیدگاه عارف ،تنها خداست
که «فعّال ما یشاء» است .در عرفان نظری اسالمی ،دو سؤال مطرح است که جنبۀ زیربنایی
دارد و سایر مباحث نظری ،تفاسیری برای پاسخ به این دو پرسش هستند -1 :توحید چیست؟
 -2موحّد کیست؟ پاسخ پرسش اول،وحدت وجود و پاسخ پرسش دوم ،انسان کامل است.
(کاکایی )1392،پرسش بعدی ،این است که چگونه میتوان به وحدتوجود رسید و چگونه
میتوان انسانکامل شد؟ پاسخ عرفا روشن است :یکی ،راه عشق و دیگری ،راه عقل .برخی
عرفا ،به عقالنیت گرایش بیشتری دارند (نظیر ابنعربی) و گرایش برخی به سویۀ محبت و
عشق بیشتراست (نظیر موالنا).
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 -2-1پیشینة تحقیق
در باب وحدتوجود ،در آثار بسیاری ازعرفا و فالسفه و ازجمله ،ابنعربی ،موالنا،
صدرالدینقونوی ،عزیزالدیننسفی ،ابنسبعین ،فرغانی و سایرین ،مقاالت و کتب فراوانی
برجا ماندهاست .از این میان ،آثار و افکار موالنا مورد اقبال پژوهشگران بوده و با سایر
آثارعرفا مقایسه شدهاست امّا آراءِ یونسامره ،با توجه به تأثیرپذیری فراوانش از موالنا ،کمتر
مورد تدقیق و بررسی قرار گرفتهاست.
-3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
با توجه بهآنچه گفتهشد ،نبود منبع قابل اتکاء فارسی دربارۀ این شاعر شهیرترک که بهطور
مستقیم از شاعر و عارف وارستۀ فارسیزبان ،موالنا ،تأثیرپذیرفته و آثار او و نیز تاریخ ،این
تأثیرپذیری را تأیید میکند ،یکی از دالیل ضرورت انجام این تحقیق است و دیگر آنکه
ادبیات تطبیقی ،بهعنوان یکی از شاخههای مهم تحقیقی ادبی ،در جهان درحال رشد است و
وجود تحقیقاتی از این دست که دامنۀ تأثیرگذاری شاعران نامی ایران در ادبیات جهان را
بهوضوح نشان میدهند ،ضروریمینماید.
-2بحث
یونسامره ،بیشتر آموزههای صوفیانهاش را مانند سایرمتصوفان معاصر موالنا در ناحیۀ
آناطولی ،بهطور مستقیم از افکار موالنا گرفتهاست (کوپریلی )355 :1385 ،و از آنجا که در
باب مقایسۀ آثار این شاعر صوفی با موالنا و سایر عرفای همعصرش ،تاکنون پژوهش مستقلی
انجامنشده ،تنها با مطالعه در آثار او و نیز گواهی تاریخی مبنی بر تأثیرپذیریاش از موالنا ،بر
آن شدیم تا یکی از موضوعات مورد عالقه و البته مورد مناقشۀ هر دو شاعر ،یعنی وحدت
وجود را مورد تطبیق ،مطالعه و بررسی قراردهیم.
 -1-2چیستی وحدت و ود
پیش از آنکه ماهیت وحدت وجود را بدانیم ،الزم است که مفاهیم مرتبط با آن را بشناسیم؛
مفاهیمی نظیر حلول ،اتحاد ،وحدت و توحید.
 حلول ( :)Infusionدر اصطالح برخی از صوفیان ،مقصود از حلول ،دخول یا فرودآمدنخدا در انسان است .عرفا ،حلول را بر دو قسم میدانند :اول آنکه زمانی که دو جسم آنچنان
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در هم میروند که یکی ،ظرف دیگری میشود و به آن« ،حلول جِواری» گویند و دیگری،
درهمرفتگی دو جسم ،آنچنان است که اشاره به یکی ،اشاره به دیگری نیز خواهدبود( .ابی
خزام)77 :1993،
 اتحاد ( :)Unificationاتحاد ،آن است که حق را وجودمطلق بدانی و اینکه اقرارکنی،همۀ موجودات ،به او موجود و بهنفسه عدم هستند .در اتحاد ،دو ذات یکی میگردند( .همان:
)38
 وحدت ( :)Pantheism= Onenessوحدت ،عبارت است از یگانگی و در اصطالح،اعتقاد به این اصل که همۀ موجودات عالم ،منشأیی واحد دارند .تفاوت میان موجودات،
صرفاً به دلیل اختالف در مراتب وجود است و در باطن امر ،وجود ،یکی بیش نیست و آن
خداست .برخی این مرتبه را مرتبۀ «تعیّن اوّل» نیز میدانند( .همان)184 :
عالوه بر عرفا و فالسفۀ اسالمی ،برخی فالسفۀ غرب نیز به وحدتوجود معتقدند .برخی،
فلسفۀ فلوطین و نوافالطونی را همان فلسفۀ وحدت وجودی میدانند و آن را نه «پانتئیسم»
که «پانانتئیسم» میخوانند؛ با این هدف که موافقتی میان وحدت وجود و توحید به وجود
آورند« .یکی از نمایندگان آن« ،کارل کروزه» ،فیلسوف آلمانی ،بوده و این اصطالح ،احتماالً
با وحدت وجود به معنی حقیقی آن ،سازگارتر باشد زیرا موجودات دیگر را وابسته و متعلق
به خدا میداند امّا خدا را وابسته به موجودات و عین آنها نمیداند و هستیخدا را متعالیتر
از آنها میشمارد .در فلسفۀ ایرانی– اسالمی ،میتوان مالصدرای شیرازی را از نمایندگان
آن بهشمار آورد که به گفتۀ او :حقیقت بسیط همۀ اشیاء است و در عینحال هیچ یک از
آنها نیست( ».حلبی.)110 :1385،
اندیشۀ وحدت وجودی ،از سوی اهلسنت و حدیث رد شده چراکه از نظر آنها ،خداوند
همان است که در قرآن دربارۀ خود گفتهاست (لیسکمثله شیء) و علّت طرد و لعن و تکفیر
و اعدام برخی ،چون حالج و عینالقضات ،بر همین اندیشه استوار بودهاست .از اینروست
که برخی از عرفا ،اصطالح وحدت شهود را بهجای وحدت وجود در آثار خود آوردهاند و
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گفتهاند« :شهود ،رویت حق است به حق» (جرجانی )135 :1377،تا از تهمت حلولی و
اتحادی و وحدت وجودی و ثنوی ،مبرّا باشند.
 -2-2موالنا اللالدینبلخی و اندیشة وحدتو ودمآبانب
موالنا هیچگاه تعبیر وحدت وجود را بهکارنبردهاست ،چراکه به اعتبار شخصیت فقهی و
متشرع او ،مدافعان نمیتوانستند او را در برابر اتهاماتی نظیر همهخدایی و بیدینی یا وحدت
وجود یا وحدت شهود محافظت نمایند .پرسشی که اینجا مطرح است ،این است که تعبیر
وحدت وجود را از چه جنبهای میتوان بر تعالیم موالنا اطالق کرد؟ بسیاری گفتهاند که
موالنا ،معتقد به وحدتوجود بود زیرا مرید ابنعربی بود .نیکلسون ،این رویکرد را با حمایت
از ایدۀ تأثیرپذیریموالنا از ابنعربی ،تقویت کردهاست.
در دائرۀالمعارف دین ،موالنا از پیروان مکتب ابنعربی بهشمارآمده ،هرچند در مقالۀ
آنهماری شیمل این مسئله تأیید نشدهاست .از نظر چیتیک نیز ابنعربی ،هیچ تأثیر محسوسی
بر موالنا نداشتهاست .دالیل متعددی بر این اعتقاد وجوددارد .به گفتۀ او« :برای ابنعربی و
موالنا ،تأثیر تاریخی به آنچه میگفتند ،حقیقتاً ربطی نداشت .آنها همانند سایرعالمان مسلمان،
خدا را اصل و انسان و تاریخ را فرع میدانستند .روح و یا معنا ،ریشه است ،درحالیکه قالب،
فرع و سایه محسوب میشود( ».چیتیک)178-207 :1390 ،
از نظر موالنا و ابنعربی ،تجلّی خداوندی اصل است و همچنانکه خود تأکید کردهاند،
بینششان مأخوذ از کسی نیست و حاصل دریافت خودآگاهانۀ ایشان از خداوند است .این
شناخت ،آنچنان قوی است که پس از گذشت قرنهای متمادی میتوان آثار محسوس آن
را در فرهنگ عرفانی و اسالمی مشاهدهکرد .ضمن آنکه موالنا و ابنعربی ،دست پروردۀ دو
نوع معنویت ،از دو سوی جهان اسالم هستند؛ شکل و ظاهر گفتارشان متفاوت است امّا در
معنا بههم نزدیکمیشوند .درعینحال ،این نزدیکی هیچ قرینهای برای تأثیرپذیری موالنا از
ابن عربی نمیتواندباشد .بدیهیاست که چون آبشخور اندیشههای هردوی ایشان اندیشههای
عرفانی-اسالمی است ،تأثیرات مشترکی را دریافت کردهباشند امّا شیوۀ استفادۀ ابنعربی
خاص خود اوست که درآثار پیشینیان دیدهنمیشود .اصطالحات او را موالنا بهکار نبرده امّا
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کسانی چون فخرالدینعراقی و صدرالدینقونوی بهکارگرفتهاند .تفاوتهای ابنعربی و
موالنا ،به همین موارد محدود نمیشود .ابنعربی ،آثارش را برای خواص مینویسد؛ خواصی
که بهرهای از علم و معرفت دارند امّا موالنا برای تودۀمردم مینویسد( .کاکایی)1392 ،
 -3-2یونس امره و وحدت و ود
او را نخستین شاعر بزرگ ادبیات ترکی میدانند که سبب حفظ زبان شدهاست .برخی ،او را
امیّ و روستازادهای سادهدل و برخی او را عالمی متصوف میدانند.
داستان زندگی یونسامره از دو منبع والیتنامۀ حاجیبکتاشولی و تذکرهالخاص ،نوشتۀ
ابراهیم خاص ،بهدست آمدهاست .او به سال  638ه.ق .بهدنیا آمده و در سال  720ه.ق ،بدرود
حیات گفتهاست( .تاتجی )9 :1392 ،آثار یونسامره که بسیار شهرت دارد ،از مقبولیتیافتن
این شاعر در میان مردمانی حکایت دارد که علیرغم آنکه زبانفارسی ،زبان رسمی آنان بود،
همچنان به زبان ترکی حرف میزدند و دوست داشتند که مفاهیم بلندی را که متصوفان
بزرگ ،همچون موالنا ،به زبان فارسی بیان میکنند به زبان مادری خود بشنوند و یونسامره،
کسی بود که ایشان را از این حظّ بهرهمند ساخت .یونس ،اوضاع اجتماعی نابهسامان حاصل
از ضعف حکومت سلجوقی ،حملۀ مغول و منازعات داخلی ،قحط و خشکسالی را تجربه
کرد .در آن روزگار ،آناطولی محل کشمکش مذاهب و ایجاد فِرق دینی بود .در چنان
شرایطی ،یونس در کنار بزرگانی چون موالنا ،حاجیبکتاش ولی ،اخیاَورَن ولی و احمد
فقیه ،با بیان حقایق لدنی ،به معرفی جوهر دین پرداخت و آموزههای اخالقی و تربیتی خود
را که برآمده ازعرفان و عشق الهی بود ،با هدف مبارزه با عقاید باطل عرضهکرد(..تاتجی،
)14-15 :1392
اطالعات ما دربارۀ زندگی او بسیار اندک است .تاریخ ،ردپای تحصیالت و اقامت
یونس را در قونیه نشانداده و بیشک ،او از نظریۀ ابنعربی تأثیر پذیرفتهاست« .طبق مناقب
مکتوب ،وی مرید درویشی به نام تاپدوق امره بوده و خود در اشعارش ،مکرر به او ابراز
عالقه نمودهاست( ».کوپریلی )310-342 :1385 ،او بر زبان ترکی و اشاعۀ آن تأثیر بسیار
زیادی گذاشت .دیوان او مجموعه ده-دوازدههزار مصراع شعر است که به الهی 2مشهوراست

تأثیر نگرش وحدتوجودیمآبانۀ موالنا جاللالدین بلخی در آثار یونسامره

و بیشترآنها ،بر وزنهجایی (وزن شعر باستانی و فولکوریک ترکی) ،سرودهشدهاست.
اندیشههای یونسامره در باب وحدت وجود ،قابل توجه است و این حد تأثیرپذیری ،خود
از دامنۀ وسیع تأثیرگذاری موالنا و مقبولیت عام و تام او از زمانۀ حیات تا قرنها بعد حکایت-
دارد.
 -4-2وحدت  -کثرت
براساس نظریۀ وحدت وجود ،عالم یک حقیقت و یک وجود است و کثرت ،تجلّی وحدت
است .خداوند ،هستی مطلق و واحد است .یکی از دالیل وجود خداوند ،ازلی و ابدیبودن
اوست .وحدت وجود از سوی بسیاری از علمای متصوف اسالمی ،مورد بررسی قرارگرفته
و توسط ابنعربی ،بهصورت جدی و سازمانیافته مطرح گردیدهاست .این اعتقاد از سوی
یونسامره نیز مورد پسند واقع شدهاست( .تاتجی)227 :2008 ،
 -1-4-2موالنا

موالنا در اتحاد معشوق و عاشق ،در دفتر اول مثنوی آوردهاست:
مــا چو چنگیم و تو زخمــه می زنی

زاری از مــا نــه تــو زاری مــی کــنــی

ما چو ناییم و نوا در ما ز توســـــــــت

ما چو کوهیم و صـــدا در ما ز توســـت

ما چــــــو شـــطرنجیم اندر برد و مات

برد و مات ما ز توست ای خوشصفات

ما که بـــــاشــیم ای تو ما را جان جان

ت ـا ک ـه م ـ ـا ب ـاشیم ب ـ ـا ت ـ ـو در میان

مــا عــدمهــا ی یم و هســ ـ تیهــای مــا

تــو وجــود مــطــلــقــی فــانــی نــمــا
(مثنوی ،دفتر اول)595-610 :

در دفتر پنجم که مجنون بیمارمیشود و طبیب ،نوعی حجامت برای او تجویزمیکند ،مجنون
بر طبیب بانگ میزند و طبیب میپرسد که آیا از رگزنی میترسی و:
گ فت مجنون من نمی ترســـم ز نیش

ص ـبر من از ک ـوه سنگی ـن هست بی ـش

لی ـک از لی ـل ـی وج ـود م ـن پُر اس ـت

ایـن صـدف پـر از صفـات آن دُرست

ت ـرسم ای فص ـّاد گ ـر فص ـدم کن ـی

نــیــش را نـاگــاه بـــر لیــلـی زنــــی

دانـ ـد آن عقلی که او دلروشنی است

در م یانِ لیلی و من فــــــرق نیســــت
(همان ،دفتر پنجم)1999-2019 :
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 -2-4-2یونس امره

از دیدگاه یونسامره ،3تمامی مخلوقات از سوی خداوند متجلّیشدهاند .چشمی که متوجه
بنیان هستی باشد ،بههرجا بنگرد ،جمال خدا را نظارهگر خواهدبود ،چرا که نور مطلق او،
تمامی عوالم را فراگرفتهاست .یونس ،چشم و گوش خود را چشم و گوش معشوق
دانستهاست که او ،با آن میبیند و با آن میشنود:
Sensin bu gözümde gören sensin dilümde söyleyen
sensin beni var eyleyen sensin hemin öndin sona
تو هستی که از چشم من نظاره میکنی؛ تویی که از زبان من حرف میزنی؛
تو مرا به این جهان آوردهای و هم تو مرا به پایان خواهیبرد( .تاتجی)278 :2008 ،
چنین مضمونی در حدیث قربنوافل پیامبر(ص) آمدهاست.

4

 -5-2قدیمبودن خدا
 -1-5-2موالنا

یکی از وجوه تسمیۀ علمکالم ،بحث در حدوث و قِدَم کالمخدا ،قرآن است .علمای علم
کالم ،به تَبَع آن ،در ذات و صفات خدا نیز این مسئله را تسرّی دادهاند.
معتزله ،به توحید صِرف خدا معتقدند و به همین دلیل ،صفات خداوند را زاید بر ذات او
نمیدانند و علم ،قدرت و حیات را مانند ذات ایشان ،ازلی و قدیم میشمارند امّا اهل حدیث
و به پیروی از آنها ،اشاعره ،معتقدند چون خداوند خود را به صفاتی ،نظیرِ حیّ ،قادر و عالم
خوانده ،در نتیجه ،این صفات در ایشان هست و غیر ذات اوست و چون خداوند را نمیتوان
بدون این صفات خواند ،صفات او ،قدیم هستند( .ر.ک :حلبی )158-159 :1373 ،موالنا نیز
متأثر از اشاعره ،صفاتخدا را مانند ذاتش ،قدیم و اضافه بر ذاتاو قلمداد میکند .عشق
خداوندی در وجود همۀ موجودات است؛ او ازلی و ابدی است و پیش از او ،وجودی نبوده
و پس از او نیز وجودی نخواهدبود:
مــا نبودیم و تقــاضــــامــان نبود

لطف تــــ ـو ناگفتۀ ما میشــنود
(مثنوی ،دفتر اول)610 :

در جای دیگری ،حادث و قدیم را آیینۀ یکدیگر میداند و میفرماید:

تأثیر نگرش وحدتوجودیمآبانۀ موالنا جاللالدین بلخی در آثار یونسامره

قدم آیینه حادث ،حدث آیینه قدمت

در آن آیینه این هردو چو زلفینش بپیچیده
(مولوی ،غزل شماره)2293 :

شاهد مثال در باب قدیمبودن خداوند ،در آثارموالنا فراوان است .حکایت دهری منکر
الوهیت ،از مهمترین آنهاست که عالم را قدیم میداند و اینجا به جهت جلوگیری از اطالۀ
کالم ،خوانندگان ارجمند را به اصل حکایت در مثنوی ارجاع میدهیم.
 -2-5-2یونس امره
یونسامره نیز به تبعیت از موالنا معتقداست که آن پادشاه بیچونوچرا ،پیش از همۀ
موجودات بوده و بعد از همۀ آنها نیز خواهدبود:
yogıdı bır barıgah /varıdı ol padişah
هنوز هیچ بارگاهی نبود  /که آن پادشاه بود( .تاتجی)278 :2008 ،
 -6-2خدا قدیم است و بشرقدیم و هر لحظب او را خلقی ست نو
 -1-6-2موالنا

از دیدگاه برخی عرفا و از جمله موالنا ،درست است که خدا ،قدیم است و بشر همواره همراه
خداوند بوده و از او جدا نشده و به این اعتبار قدیم است امّا او هر لحظه ،در کار خلق جهان
و نوکردن آن است:
آنک او شاه است او بی کار نیست

ناله از وی طرفه کاو بیمار نیســـت

بهر این فرمود رحمان ای پســـــــر

کل یــــوم هــــو فی شان ای پسر

انــدرین ره می تراش و می خراش

تا دم آخــــر دمی فــــارغ مــــباش
(مثنوی ،دفتر اول)1816-1824:

-2-6-2یونس امره

از دیدگاه یونسامره نیز چون خدا قدیم است و بشر نیز با او وجودی یگانه را تشکیلمیدهد،
او نیز میتواند قدیم باشد .از طرفی ،به اعتقادعرفا ،جهان هر لحظه خلق میشود ،نه اینکه از
ابتدا بوده و در زمانی خلق شده و خلق آن بهاتمام رسیدهباشد .براساس مفاهیم وحدت وجود،
صفت قدیم که مختص ذات خداوند است ،در خصوص بنده نیز قابل استفاده است و از
اینرو ،میگوید:
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Tanrı kadım kul kadım ayrılmadum bır adum
Gör kul kim Tanrı kimdür anla ıy sahib- Kabul
خدا قدیم است و بنده قدیم  ،گامی و آنی از او جدا نشدم؛
ای بینشمند! ببین که خدا کیست و بنده که( .تاتجی)278 :2008 ،
 -7-2تجلّی
تجلّی در لغت ،به معنای آشکارشدن و جلوهکردن است .در گفتارعارفان ،اصطالح «ظهور»
نیز گاه مترادف با اصطالح تجلّی بهکاررفتهاست( .سجادی )563 :1373،در عرفاناسالمی،
تجلّی به دو معنای سلوکی و متافیزیکی آمدهاست؛ در معنایاول ،تجلّی ،عبارت است از
آشکارشدن ذات و صفات و افعال حقتعالی بر ضمیرسالک امّا در معنایدوم ،عالَمِهستی
تجلّی حق تعالی است بر خویش .این دو معنا ،با حدیثقدسی«کنتُ کنزاً مخفیاً فَاَحبَبتتُ اَن
اُعرَف فَخَلَقْتُ الخَلقَ لِکیاُعرف» که در سخنان عارفان بارها آمده ،ارتباط نزدیکی دارد.
(سمنانی :1369،ج13 ،1و)194
-1-7-2انواع تجلّی حق

سابقۀ تفکیک انواع تجلّی حق ،به سخنی از سهل تستری بازمیگردد که بنا برآن ،تجلّی بر
سهنوع است« :تجلّی ذات ،تجلّی صفات ذات و تجلّی حکم ذات .تجلّی ذات ،همان مکاشفه
است؛ خواه کشف قلبی رؤیت خداوند به چشم سِرّ در دنیا باشد و خواه رؤیت خداوند به
چشم سَر در آخرت .تجلّی صفات ذات ،هنگامی است که صفات حق ،چنان بر وجود سالک
غلبه کند که صفات خلق ،در نظر او بیمقدار شود.تجلّی حکم ذات ،بهاین معناست که حکم
خداوند ،در آخرت آشکار میگردد و میان سعید و شقی ،تمیز دادهمیشود و گروهی ،به
بهشت میروند و گروهی به جهنم»( .عطار نیشابوری،1378 ،ج)319 :1
-2-7-2رابطة تجلّی با وحدت و ود و نظر ابنعربی

نظریۀ تجلی ،مکمل نظریۀ وحدت وجود است زیرا کثرت مشهود را با وحدت محض وجود
سازگار میکند .نظریۀ علیّت ،نظریۀ خلق از عدم ،نظریۀ حلول و اتحاد ،هرکدام به نوعی ،با
ذات حق در تباین و تضادند؛ از این رو ،ابنعربی با نقد همۀ این نگرشها ،برای تبیی رابطۀ
حق و عالم (خلق) ،از استعارۀ مرآت (آینه) استفاده میکند« .همچنان که تصویر در آینه ،نه

تأثیر نگرش وحدتوجودیمآبانۀ موالنا جاللالدین بلخی در آثار یونسامره

با آینه متحد شده و نه درآن حلول کرده ،حقتعالی نیز نه با عالم یکی شده ،نه در آن حلول
کردهاست( ».ابن عربی ،1370 ،ج)17 :1
 -3-7-2تجلّی و خلق دید

تجلّی دائمی حق ،در معنای وجودشناسانهاش ،با قاعدۀ عدم تکرار در تجلّی پیوند خورده و
رابطۀ بسیار نزدیکی با اندیشۀ خلق جدید دارد .گرچه مفهوم خلق جدید در آثار عرفا و
بهخصوص عینالقضات و موالنا ،وجود داشته ،اصطالح فنی این مفهوم ،ابداع ابنعربی
است .او ،بخش دوازدهم «فصوصالحکم» را به این بحث اختصاص دادهاست .به نظر وی،
خداوند به اشیا ،هنگامی که به سوی فنای خود میشتابند ،بیوقفه افاضۀ وجود میکند؛
بدینترتیب ،در هر آنْ فنا و بقای عالم ،با تجلّیحق صورت میپذیرد و در هر تجلّی ،خلقی
جدید پدید میآید ولی محجوبان میپندارند که این ،همان خلق اول است ،حال آنکه عالم،
از مجرد و مادّی ،در حدوثِ مستمر است( .جامی،1370 ،ج)31-32 :1
 -4-7-2موالنا

موضوع تجلّی به صورتهای مختلف در مثنوی مطرح شدهاست .وی در یک رویکرد
کیهانشناختی به عالم و مراتب هستی ،به نظریات ابنعربی اشاره و درعینحال ،نکتههای
بدیعی دربارۀ تجلّی حق در مراتب عالم ،بیان میکند:
آنچه گل را گفت حق خندانش کرد

بــا دل من گفـــت و صد چندانش کرد

آنچه زد بر سَرو و قدش راست کرد

و آنچه از وی نرگس و نسرین بخورد

آنچه نی را کـــرد شیــرین جان و دل

و آنچه خــاکــی یافـت از او نقش چگل

آنچه ابــرو را چــــنان طــرّار ساخت

چهــره را گلگــونه و گلــــنار سـاخت

و آنــچه کــان را داد ز ّر جــعفــری

م ـ ـر زبان را داد ص ـ ـد افس ـ ـ ـ ـونگ ـ ـری
(مثنوی ،دفتر سوم)4129-32،

خداوند ،تمام مظاهرزیبایی خویش را به آفریدگان خود نیز اعطاء میکند« .حق به وحدت
حقیقی ،در آینههای ممکنات جلوهگر میشود و زیباییهای جسمانی که بینندگان را
فریفتۀ خود میسازد ،عاریتیاست؛ رشحهایاست ازجمال معنوی که بر جسمها افاضت
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شدهاست( ».شهیدی )154 :1373 ،همین تجلّی خداوند به اشکال مختلف ،سبب به
وجودآمدن کثرت در عالم میشود:
آن جمال و قدرت و ف ضل هنـــــر

ز آفتاب حُســــن کرد این سو سفر

باز م ـ ـی گردند چ ـ ـون است ـ ـ ـارهها

ن ـور آن خ ـ ـورشید زی ـ ـن دیوارها

پرتو خورشی ـ ـد ش ـ ـد واج ـایگ ـ ـاه

م ـاند ه ـ ـر دیوار ت ـاریک و سی ـاه

آن که کرد او بر رخ خو با نت د نگ

نور خورشید است از شیشه سه رنگ

شــیشــههای رنگ رنگ آن نـــــور را

م ـ ـینمایند اینچنی ـن رنگ ـین به م ـا
(مثنوی ،دفتر پنجم)985-989 ،

به عقیدۀ موالنا؛ اگر چه ذاتحق یگانه است ،ولی تجلیات بسیار دارد و برای او نامهای
بیشماری میسزد و هرگاه انسان بخواهد به حق معرفت یابد ،باید از طریق تجلّیات
بیشمار حضرت حق ،آن را ادراک نماید که هریک از تجلّیات او را اسم نامیدهاند:
گر چه فردســـت او ،اثر دارد هزار

آن یکی را نام شــــا ید بیشـــ مار
(همان ،دفتر دوم)3673:

گه گه آن بیصـــورت از کتم عدم

مـر صور را او نماید از کـرم

تا مــدد گیــرد از او هـر صورتــی

از کمال و از جمال و قدرتی
(همان ،دفتر ششم3742،و)3744

موالنا در این ابیات ،به تجلّیخداوند در نفوس انبیا و اولیا اشاره دارد .نفوس ایشان ،از
آن تجلّی یاری میگیرد و به کمال حقیقی خود دست مییابد .به عقیدۀ او ،این لطف خفی
خداوند است «زیرا لطف حق به بنده ،تأیید اوست در پایداری به بندگی و آن ،بر دوگونه
است :خفی و جلی .آنچه جزای اطاعت باشد ،لطف جلی است و آنچه حق تعالی بی هیچ
سبب به بنده افاضت کند ،لطف خفی است زیرا طاعتی هم که بنده کند ،به لطف حق
است و اگر عنایت او نباشد ،هوای نفس ،او را از پا درخواهدآورد( ».شهیدی-478 :1373،
)477
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-5-7-2یونس امره

یونس ،با تأسی از آموزههای خود و تحت تأثیر تعالیم موالنا ،معتقد است که چون خداوند
خواست که خود را بشناساند و صفاتخود را بنمایاند که این هم از روی عشق بودهاست،
تجلّی آغاز میشود .او به این حدیث قدسی «کنتُ کنزاً مخفیاً فاحببتُ ان اُعرَف ،فخلقتُ
الخَلق» عالقه و عقیده داشته و این حدیث ،از نظرش جلوۀ بارزی از تجلّی است .از دیدگاه
او ،تجلّی محصول عالم ذات است و از این روی ،هرچه در این عالم هست ،اوست:
Her gelen oldur gıden ol görinen oldur gören ol
ulvı vü süflı cümleten oldur ger bana görine
هرچه میآید ،اوست؛ هرچه می رود ،اوست؛ دیدهشده ،اوست و بیننده ،اوست.
اگر از من بپرسید ،علوی و سفلی ،همه اوست.
براساس نظریات متصوفه ،اساس هجدههزار عالم که از آن با عبارت «کثرتکلی» یاد
میشود ،یک چیز است و باالتر و واالتر از آن یک چیز ،وجودی موجودنیست(Dillerde .

) söylenen bu birliktirآنچه بر زبانها جاری میشود ،حکایت این وحدت است .ابتدا
و انتهای هستی ،به واحد خواهدرسید( .سوره بقره ،آیه  )56این تفکر ،در این مصراع به
کاررفتهاستCümle bir anı birler cümle ana giderler :؛ «همه یک ذات را
درخواهندیافت و همه به سوی آن ذات خواهندرفت».
انسان در ازل ،یگانگی خداوند را مورد تأیید قراردادهاست و علّت هبوط انسان نیز
مشاهدۀ یگانگی ازلی در عالم وجود است:
Eleste bileyıdük göz açduk belı didük
Yunusıla gayrını kamu birden eyledi
در الست بودیم ،چشمگشودیم و بلی گفتیم  /حق ،خود را بر یونس و همگان به یکباره
نمایانساخت( .تاتجی)279 :2008 ،
بیت زیر ،به خلقت و تجلّی حق و پرسش و پاسخ الستُ بربکم و قالوا بلی اشارهدارد:
"Kalu bela söylenmedin tertıb düzen eylenmedin
Hakdan ayru değilidüm ol ulu dıvandayıdum
کسی به من نگفت قالوا بلی ،نتوانستم خود را مهیّای آن سازم؛
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من جدای از حق نبودم  ،من از اهالی درگاه او بودم.
در ظاهرامر ،تنها یک شکل ،یک ترتیب ،یکرنگ و به هنگام شمارش ،تنها یک روح
وجود دارد .اینکثرت ،چیزی بیش از تنزل آن روح و جان واحد نیست؛ آن جان (روح)،
لباس تن به خود پوشیده و تنها وجودی است که همۀ افعال از او سرمیزند:
Işkıla isterdük yıne bulduk ol canı
Gönlek idinmiş geyer suretile bu teni
Girmiş suretde gezer cümle işleri düzer
با عشق به دنبال یار بودیم و بازش یافتیم  /این تنخاکی ما را با چهرۀ خود لباس پوشاندهاست/
(آنجان جانان) ،به صورت درمیآید و همۀ کارها را انجاممیدهد(.تاتجی)279 :2008 ،
 -8-2توحید بنیاد وحدت و ود
 -1-8-2موالنا

مثنوی با این جمله« :هذا کتاب المثنوی و هو اصول اصول اصول الدین فی کشف اسرار
الوصول و الیقین» ،شروع میشود و بیشک ،اصلیترین تعلیم دین ،توحید است .موالنا
دربارۀ این شعار توحیدی میفرماید که این کتاب مثنوی سِرّسِرّ توحید و اصل اصل اصل
دین است و اصل توحید ،همین وحدت وجود است .عنوانی که در آثار موالنا اشارۀ صریحی
به آن نشدهاست امّا در سراسر مثنوی ،توحید به معنای وحدت موج میزند .گفتن «ال اله اال
اهلل» که اقراری است حاوی یک نفی و یک اثبات ،در بیان موالنا شکلی دیگر مییابد:
ال الــه گــفــت و اال اهلل گــفــت

گشــت ال اله اهلل و وحدت شــکفت
(مثنوی،دفتر ششم)2266:

از کسی که مثنوی خود را «دکان وحدت» مینامد ،این تعبیر از ال اله اال اهلل ،شگفت
نیست .موالنا ،شرک را دوبینی تعبیرمیکند .مشرک ،کسی است که غیرخدا را ببیند ،نه اینکه
غیر را هم خدا ببیند .از دیدگاه او ،همهخدایی شرک است امّا آنکه وحدتبین است،
غیرواحد نمیبیند و آن ،عینتوحید است؛ لذا ،اینکه گفتهاند مکتب وحدت وجود،
همهخدایی و شرک است ،درست نیست یا حداقل ،در اندیشۀ موالنا چنین نیست .از دیدگاه
موالنا ،تنها خداوند ،وجود حقیقی است و موجودات ،همگی حجاباند و چون کف روی
دریا:
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بحر وحدان است جفت و زوج نیست

گوهر و ماهیش غیــــــر موج نیســت

ای مح ـال و ای محــال اشـــراک او

دور از آن دریــا و مــوج پــاک او

نی ست اندر بحر شرک و پیچ پیـــــچ

ل یک با احول چه گویم؟ هیچ هیچ
(همان)2030-2032:

برای دیدنحق و وحدانیت و یکتایی واجبالوجود ،چهبایدکرد؟ موالنا میفرماید:
د یدهای با ید ســـ بب ســـوراخ کن

تــ ـــــــــا حُجُب را برکند از بیخ و بن

تــا مســــبــب بــیــنــد انــدر المـکــان

هرزه داند جهد و اکســـاب و دکان

از مســـبب میرســـد هر خیر و شـــرّ

نیســـت اســـباب و وســـایط ای پدر!
(همــان ،دفتر پنجم)1554-1552:

در ح ق یقــت خــا لق آثــار اوســــت

ل یک جز ع لّت نبی ند ا هل پوســ ـت

مغز کاو از پوســـت ها آواره نیســـت

از طبیب و ع لّت او را چاره نیســـت

چــون دوم بــار آدمــیزاده بــزاد

پای خود بر فرق ع لّتهـــــــا ن هاد
(همان ،دفتر سوم)3574-3576:

سالکی که به مقام فنایافعال رسیدهباشد ،چیزی جز افعال حق نمیبیند ،همۀ هستیها را در
برابر مشیّت و قدرت حق ،آلتی بیش نمیبیند« :ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی».
 -2-9-2یونس امره

یونس با عبارت توحیدمدارانۀ «جز خدا هیچکس نیست» ،برعکس فهم عوام ،توحید را در
میانۀ مبحث وحدت وجود ،موردبررسی قراردادهاست .از دیدگاهیونس ،غایت حقیقی
عاشقان ،زیستن توحید ذاتی از میان چهار مرحلۀ توحید اسمایی ،افعالی ،صفاتی و ذاتی است.
از نظر او ،بین سالک وحق ،من و تویی وجود ندارد و سالک باید از توحید زبانی گذشته و
وارد مرحلۀ توحید قلبی شدهباشد .سالکی که توحیدا فعالی را پشتسرمیگذارد ،فاعلِ
حقیقی را میشناسد و کسی که فاعل را بشناسد ،به حقیقت اینجمله که «خیر و شرّ از ناحیۀ
خداست» نیز دستیافتهاست .چنین کسی ،حق را همیشه و همهجا خواهددید:
Yürürısem önümdesin söylerisem dilümdesin
oturursam yanumdasın ayrukda ne bazarum var
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راه که بروم در برابرم هستی؛ حرف بزنم ،در زبانم هستی؛
بنشینم ،در کنارم هستی؛ در این دوری و جدایی ،چه گرم بازاری دارم من.
Diyen ol işiden ol gören ol gösteren ol
Her sözi söyleyen ol suret can menzilidür
گوینده باش ،به کاری که گماردهشدی ،بپرداز؛ بیننده و نشاندهنده باش؛
گویندۀ هر سخنی باش ،چراکه صورت ،منزلگاه جانان است.
یونس ،توحیدافعالی را به شکل سمبلیک با تمثیلِ بازی گوی و چوگان بیان میکند .در
این مثال ،گوی ،تمثیلی است از عاشق و چوگان ،تمثیلی از قدرتخداوندی؛ آنها در کنار
هم معنا مییابند و تمثیلی نیکو برای بیان وحدت وجود بهشمارمیروند:
Top benem çevganı aldum çalaram
Kim ala bu topdan meydanumuızı
گوی منم ،چوگان را میگیرم و میزنم / .چه کسی میتواند از این گوی ،میدان را بستاند؟
در دومین مرحلۀ توحید ،یعنی توحید صفاتی ،سالک متوجه میشود که تمامی اشیاء
موجود در کائنات نشاندهندۀ صفت یکتایی حق هستند؛ رنگ ،شکل و نقش متجلّیکنندۀ
صفت یکتایی حضرت حق هستند .در این تجلّیات ،وحدت با چشم قلب مشاهده میشود.
در توحیدصفاتی ،صورت ،بسیار امّا معنا واحد است.
Hikmet ile bak bana ta'ıyan olam sana
Zira ben bu suretde yüz bin dürli gelmişem
با دیدۀ حکمتبین مرا بنگر تا تعیّن تو باشم،
چرا که من ،با این صورت ،در صدهزاران دوره به زمین آمدهام.
از دید یونس ،عاشقحق ،او را در همهچیز و همهجا میبیند و به وجدمیآید:
Ma'şukanun tecellısi dürlü dürlü renkler olur
Bir şivede yüz bin gönlüm (uş) hemişe cuşa gelür
تجلّیاتمعشوق ،به رنگها و شکلهای مختلفی است
و یک عشوۀ او ،دلم را به صدهزارگونه به وجد میآورد.
در توحیدذاتی ،فناءفیاالحد نیز اتفاق میافتد .کسی که هستی خود را ترک میگوید،
ذات خداوند و صفات آن ذات را هر لحظه مشاهده میکند:
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Her sevdüği terkin ura kayıkmaya değme yana
Her dem anun seyrangahı hem zat u hem sıfat olur
هرچه را دوست میداری ،ترککن؛ قایق(وجودت) را بهکناری بکش که به کنارهها
اصابتنکند (خمشو اما کنارنرو)  /هر لحظه تماشاگه او هم ذات و هم صفات میشود.
İkiliği terk itgil birlik makamın tutgıl
Canlar canın bulasın iş bu birlik içinde
دویّیت را رهاکن ،به مقامواحدی و یکیبودن برس.
جان جانان را در این یکیبودن خواهییافت( .تاتجی)281-284 :2008 ،
 -3نتیجب گیرس
موالنا ،با تأثیرپذیری از وحدت وجود ،اندیشهای که توسط شاگرد و پسرخواندۀ ابنعربی،
صدرالدین قونوی ،عالم و عارف مورد وثوقش بسط یافت ،ثمری دیگرگون درقونیه به بار
آورد و مشربی آموزشی برای بسیاری کسان و از جمله ،یونسامره گردید .طبق نمونههایی
که آوردهشد ،اندیشۀ ساری و جاری وحدت وجودی ،از بحروجودی شیخاکبر ،بیرون
تراوید و شرق و غرب عالم عرفان را درنوردید .اندیشۀ وحدت وجود ،با تمامی متعلقات
خود ،نظیر وحدت و کثرت ،قدیم و حادث  ،خلقت نوبهنو ،تجلّیهای گونهگون و توحید،
در آثار دو عارف و شاعر مشهور از دو زبان فارسی و ترکی ،مورد بررسی قرارگرفت و
روشن شد که اندیشۀ وحدتوجودیمآبانه ،در ذهن وقّاد موالنا ،صورت و سیرتی زیبا
پذیرفته و با همان شکل بدیع خود ،به اندیشۀ شاگرد غیرِمستقیماش ،یونس ،تسرّی یافته و
سبب شده که او نیز این اندیشه را با زبانی دیگر برای مردمان همزبانش واگویه نماید.
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