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  چکیده

ق و موالنا، خداوندگار عش و عرب است ادبیّاتاز بزرگترین سرایندگان شعر صوفیانه در  فارضابن

           ترین مضامین عرفانی در اشعار آن دو یافت فارسی است که زیباترین و مهم ادبیّاتعرفان در 

 های قابل توجهی دارد و دربا یکدیگر شباهتبزرگ،  بینی و نگرش این دو عارفمی شود. جهان

وحدت »زیربنا و شالودة اعتقادشان بر  ، مشابهت و مطابقت تام دارد وبسیاری از موضوعات عرفانی

 و ادراک آن است. «وجود

ا زمانی ت است؛ز مطرح بودهترین مباحثی است که در عرفان از دیربااز مهم ،«وحدت وجود»نظریة 

صورت حکمی و فلسفـی بیان کرد. بنابراین اندیشة این دو عارف به ن هفتم آن راعربی در قرکه ابن

ورت مستدل و صعربی، بهست، با این تفاوت که ابنعربی اهای ابناز جهاتی شبیه به اندیشه ،بزرگ

ه و با زبان شعر صورت عاشقانبه ،فارضرا مطرح کرده و موالنا و ابن «وحدت وجود»معقول مسئلة 

یک  اند، بههرکـدام شیوة خاصی در سلوک داشتهاند. این دو عارف بزرگ، اگرچه ا بیان کردهآن ر

قتضا ا ،رسیدن به وحدت از طریق عشق و شهود و فنا و... است. این امر ،اند و آننتیجة واحـد رسیده

ف عار شدن به آن، در اندیشه و آثار منظوم این دویلو چگونگی نا« وحدت وجود»داشت تا مقولة 

 شاعر بررسی و مقایسه شود.

 عربی، وحدت، وحدت و ود. ، ابنفارضهاس کلیدس: مولوس، ابنواژه
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 مقدمب -1

، دهد. در اسالم مسئلة توحیدرفانی را بحث وحدت وجود تشکیل میاساس همة مکاتب ع

عالی، بحث وحدت و احتیاج همه موجودات به حق ت محوری، استناد همة امور به خدااخد

یابد و امور، عظمت و جالل خدا را درمی دهد. عارف با شناخت اینود را تشکیل میوج

کند که تنها اوست که وجودی برابر وی هیچ می بیند و این امر، تصدیق می خود را در

 حقیقی دارد و تنها اوست که حق دارد بگوید من. 

عارف  های این دودیشهتوان شباهت اننیز می رض و مثنوی موالنافاابن با بررسی تائیة

هایی  بزرگ در موضوع وحدت وجود را مشاهده کرد. همچنین این بررسی، طرق و شیوه

 سازد.است، آشکار میعارفان  را به وحدت وجود رسانده که این دو سرآمد

های مختلف، از خود نشان هایی که انسان در سیر فکری خویش در دورهاز جمله گرایش

که به ظاهر گوناگون و وحدت است. او این جهان را به صورتی دیده  گرایش به سوی ،داده

که »به این نتیجه رسیده  ،در واقع ، با یکدیگر وحدت دارند وولی در نهایت از هم جداست؛

جلوة  ،استقالل و جدایی چیزها از هم، نمود و توّهمی بیش نیست و موجودات این جهان

( این اندیشه در اکثر ادیان الهی 27: 1369ور،)ضیاءن «ند.ایک چیز و مظاهر یک حقیقت

 وجود دارد.

، یعنی قرن دوم، مسئلة وحدت حق  و شناخت از زمان شروع تصوف و عرفان اسالمی

 است.خدا مطرح بوده
اند، گونه که در قرون بعد گفتهرا به آن« ال اله اال اهلل»ت که اولین کسی اس ،معروف کرخی

در »ید: گوو ابوالعباس قصاب می« وجودی نیست مگر خدا هیچ»یعنی:  است؛تعریف کرده

توحید »اری به انص «ند.امعدوم -جز وجود او -موجودات ؛چیزی جز خدا نیست ،دو جهان

توحید کدام » :پرسدانصاری می« لیس غیر احد.»به این عنوان که  کند؛اشاره می« خاص

میوة  ،در کتاب مشکات االنوار غزّالی« اهلل و بس، باقی هوس.»و پاسخ می دهد  «است؟

که وجودی  بینندمی آنان با شهود مستقیم»گونه توصیف می کند: معراج معنوی عارفان را این

 (151-157: 1386)چیتیک، جز خدا نیست. 

 ارد.اند که نشان از یکتایی وجود دمضامینی در آثار خود آورده ،بنابراین بسیاری از عرفا 
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د. از زبان شعر مدد جوین ،برای تفهیم مبانی عرفان که دندتدریج عارفان سعی کرهب 

 اند، حقایقکدام سعی کرده، هرسنایی، غزنوی، عطار، نظامی، موالنا، عراقی، حافظ و جامی

ه، زیباترین اند، با زبان لطیف شاعرانای برای ما به تصویر بکشند. آنان کوشیدهالهی را به گونه

 جسم کنند.تصویر از معبود را در نظر ما م

 ،یعنی محی الدین عربی ،دوران شیخ اکبر»مراحلی را طی کرد تا  ،اندیشة وحدت وجود

ور، )ضیاءن «رسید و این عارف معروف، به این عقیده و فکر، جنبة نظر و استدالل داد.فرا

است، یة وحدت وجود در جهان اسالم بوده( با آنکه ابن عربی مؤسس نظر120: 1369

ت و اسکارنرفتهراسر فصوص و فتوحات بهبار هم در سی یکحتّ ،وداصطالح وحدت وج

 ،است و این اصطالحیاد کرده« الوحده فی الوجود»، از طور ضمنی، بهتنها در یک موضع

، ودهین نظریه که از قبل هم مطرح باو به ا ،به هر صورت کارگرفته شد.توسط شاگردان او به

 .استهنظم  بخشید

از عارفانی هستند که نظراتشان شبیه ابن عربی است. ابن فارض  ،اابن فارض و موالن

در حمات شام  ین شاعر متصوف در زبان عربی است. اوتربزرگ ،هـ.ق( 576-632حموی )

ارة یک به اش ،در آنجا به تحصیل و سلوک مشغول بود. پس از آن ،شد و به سنین جوانیزاده

ر آنجا به سیر مراحل باطنی و عبادت و ریاضت ه شد و پانزده سال دراهی مکّ ،مرشد گمنام

وان به تنظیم دی ،به مصر بازگشت و تا آخر عمر ،به اشارة همان عارف ،پرداخت و بعد از آن

و توسط عشق ا است،مشغول بود. بر طبق ابیاتی که در تائیه آمده ،خود، خصوصاً قصیدة تائیه

 دست یابد. به درجة فنا رسید و توانست به مقام وحدت ،به اهلل

 العلما،، تحت تعلیم سلطانهـ.ق(604-672) مشهور به مولوی ،بلخی محمّد الدینجالل

، داشت. بعد از فوت پدر، قرارالدین محقق ترمذیبرهان ،بهاءالدین محمّد بلخی و شاگردش

الدین محمّد بن علی بر کرسی تدریس نشست تا آنکه در چنگال شاهبازی چون شمس

 مشغول سرودن مثنوی و دیوان ،در حال مستی و شور عارفانه ،اد و تا پایان عمرتبریزی افت

چنان آتش در جان موالنا زد که یک رگ هوشیار از او باقی نماند و با  ،شمس بود. شمس
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تا جایی که  ،در وجود معشوق ازلی فانی شد و مقام وحدت را درک نمود ،عشق و مستی

 نامید.« دکان وحدت»مثنوی خود را 

 با این تفاوت که نگرش ، مبتنی بر وحدت وجود است؛بینی این دو عارف بزرگجهان

فارض، در صورتی که  وحدت وجود موالنا و ابن است، عربی، نگرشی فلسفی و مستدلابن

ر ذات شدن دو آن دستیابی به کنه حقیقت و فناحاصل تجربة عرفانی آن دو عارف است 

 حضرت حق است. 

 فارض خصوصاّ، حکایت از اعتقادطور کلی و آثار موالنا و ابنهرفا بدر حقیقت، آثار ع

قاد دارند که آن عرفا به یک وجود واحد اعت وحدت وجود دارد. منظور اینکه همة به

وان مشاهده تا توضیح و تبیین آن را در آثار موالنا و ابن فارض بهتر میامّ الوجود است؛واجب

عنوان دهد که آن دو، وحدت وجود را بهیبن فارض، نشان مکرد. تأمل در آثار  موالنا و ا

ه یک معتقد ب ،اند، بلکه عقاید خود را برآن اساس بیان می کنند و در عملیک اثر نیاورده

 وجود واحد هستند.

 پیشینة تحقیق -1-1

 صورت مستقل یا بررسی وحدت، بهتاکنون کتاب و مقاالت متعددی در زمینة وحدت وجود

و مقاالت متعددی هم در مورد  است، نگاشته شدهثنوی موالنا و دیوان ابن فارضوجود در م

توان به مواردی همچون می ،که از آن جمله فارض یا موالنا به تحریر درآمده های ابناندیشه

ت وحد»الدین فرغانی، از سعید «الدراریمشارق»عربی، الدین ابناز محی «الحکمفصوص»

اسم از ق «عربی و مایستر اکهارتوحدت وجود به روایت ابن»نور، یاءاهلل ضاز فضل «وجود

شکوه »ثربی، د یحیی یاز سیّ «فلسفة عرفان»د حسین نصر، از سیّ «سه حکیم مسلمان»کاکایی، 

بررسی اجمالی »توان می ،ترین مقاالتاز مهم ،همچنیناشاره کرد. از آن ماری شیمل  «شمس

ت عربی و نظریة وحدابن»علی ابوالحسنی، از محمّد «فارضنهای مشترک موالنا و اباندیشه

ز ا «عربی و مثنوی مولویمقایسة وحدت وجود در فصوص ابن»نژاد، از زکریا بهار« وجود

وحدت ادیان و »از محبوبه مباشری،  «وحدت قوا در اشعار موالنا»محمّد دشتی،  دسیّ

ولی تا  ؛درضا نصر اصفهانی را نام برداز محمّ «گرایی دینی از نظر حافظ و ابن فارضکثرت
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فارض و تطبیق اندیشة آن دو، در این بینی موالنا و ابناندیشة وحدت وجود در جهان ،به حال

رساند، مورد بررسی قرار      یزمینه و عواملی که این دو سرآمد عارفان را به این مقام م

هد تا با دة خود را در این زمینه قرارمقال است. بنابراین نگارنده بر آن شد تا موضوعنگرفته

ر فارض د، اعتقادات موالنا و ابن«وحدت وجود»شدن معنای ، ضمن روشنبررسی این نظریه

رساند، مورد بررسی وجود می هایی که آن دو عارف بزرگ را به وحدتاین زمینه و راه

 گیرد. قرار

 وحدت و حقیقت و ود -2

شود، اشاره به یک وجود حقیقی مشاهده می فارضا و ابنهایی که در شعر موالنیکی از جلوه

هایی است که در عرفان مطرح          هترین اندیشاست. اعتقاد به یک وجود واحد، از مهم

 است.شده
ج، در این معرا پرواز کرده و پس از استکمال خود عرفا از حضیض مجاز، به اوج حقیقت،» 

 ت و همه چیز، جز وجه او هالک است؛جز خدا، دیّاری نیس بینند که در دار هستی،بالعیان می

که ازالً و ابداً... و هر چیز را دو وجه است: وجهی به سوی خود و تنها در یک زمان، بلنه

 ،که به اعتبار و لحاظ وجه نخست، عدم است و به لحاظ وجه دوم وجهی به سوی خدا

« کُلُّ شَیء  هالِک إلّا وَجهُه ست:، جز خدا و وجه او، موجودی نیموجود است. در نتیجه

 (120:  1377، به نقل از یثربی،غزّالی)

مامان خود، امام ا ،بنابراین ست که معشوق در قلب او جای گرفته؛بر این باور ا فارضابن

 است و گویی انسان به سوی حقیقت خود، نماز می خواند:

 تُ إمامی فی الحَقیقَـة ، فَالوریأمَمْ

 ت حَیثُ وَجَّهتُ وجهتیوَرائی، و کانَ

 یَراها إمامی فی  صاَلتی ، ناظِـری

 

 و  یَشهَدُنـی  قَلبـــی  إمامَ  أئِمَّتــی 

 صَلَّی اإلمامُ  إلَیَّ أنْ  وَ  أنْوَ ال غَرْ

 فی فُؤادی، وَ هیَ قِبلَةُ قِبلَتــی ثَوَتْ

 (37:  1971، فارض)ابن                   

ند و به اخود را امام شدم؛ پس همگی مردم در پشت سرِ من ، امامترجمه: در عالم حقیقت-

ا قلبم بیند؛ امّسویی هستند که من روی بدان سو دارم / چشمم او را امام من در نمازم می
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دهد که من امام امامانم هستم / شگفت نیست که امام به سوی من نماز گزارد؛ گواهی می

 ای است.ست که قبلة هر قبلهزیرا معشوق در قلب من جا گرفته و او

موالنا نیز برای تبیین این موضوع، از دود که دلیل آتش است و سایه که نشان از آفتاب 

 مدد می جوید: ،دارد

َبر او        من  ــم  لـــــ ی ل ــارم، د  دود آن ن

ــــــــــد آفتــابی را دلیــل   خود نبــاشـ

بُود        لیــل او  ــا د بود ت ــه کــه  ــای  ســ

 

بَّروا      عَ ــاطــِلُ مــا  ــه، ب  دور از آن شــ

ــتـطـیــل    جـز کــه نـور آ    فـتــاب مســ

ــتش کــه ذلیــل او بود         این بس اسـ

 (3717-3/3719: 1369)مولوی،         

، سایه و عکس آن وجود خاص حق متعـال است و دیگر موجودات امکانی ،وجود حقیقی»

از نفَس رحمانی و فعل اول و صنع ساکن و عقل  ،اند و سرتاسر مراتب وجودیگانه حق ازلی

اند، تا مراتب مادیات و هیوال، همگی اسماء حقیقت محمّدیهاول و وجود منبسط و غیرها که 

دیده) أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّخداوند در آیة:  پرتو وجود حق تعالی هستند.ظهور و 

وجودات امکانی را ظل نامیده و  ،/ فرقان(45()کشدای که پروردگار تو چگونه سایه را می

 تا توهم اشتراک انوار و ظالل وجودات امکانی است، که مبدأ بروز  ذات اقدس را خورشید

صر حمن ،در وجود بین واجب و ممکن نشود و بلکه مشخص شود که حقیقت وجود بالذات

 (77: 1381عربی،)ابن« اند.منزلة سایهبه ذات اقدس است و موجودات به

 وحدت و فنا -3

فنای فی اهلل  ،اندآن به مقام وحدت دست یافتهدر  فارضیکی از موضوعاتی که موالنا و ابن

هنگامی که قلب، خدای تعالی را در بر »گوید: عربی در مورد فنا در ذات الهی میاست. ابن

این  ،است. معنای آنگنجد؛ گویی که حق آن را پرکردهگیرد، چیز دیگری درآن نمییم

نظر  ، به غیرندارد با وجود آنامکان  ،نگرداست که هنگامی که قلب در تجلّی، به حق می

در مورد بقا و فنا  ،( همچنین120تا: عربی، بیابن«)نماید؟چگونه حادث را ادراک می کند؛

 گوید: می

ا مّا ند؛ فنای از فالن و بقای با فالن؛دو مفهوم اضافی هست ،بدان که بقا و فنا در این طریق»

 ، وجودی غیر از او نیست؛ا در این میانزیر ؛وجه ممکن نیست، به هیچتعالیفنای از خدای
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از  ماند جز آنکه بگوییم فنایتراهی نمی ،پس ند؛گردامیاضطرار تو را به سوی او بر ،پس

نا ف ه از همة اکوان و اعیان فانی شوی؛مگر آنک ،شویخودت است. از خودت نیز فانی نمی

 (45)همان : « اهل اهلل همین است.

ا است  و خود رد را به واسطة معشوق فراموش کردهکه خو ابن فارض بر این باور است

 معشوق گمان کرده:

 وَقَد أُشـهدتنی حُسـنها ، فشـُدهتُ عَن   

 ذَهَلـــتُ بِها عَنــــــّی، بحیثُ ظَنَنتنــــــی   

 وَ دَلهّنـــــــــی فیها ذُهُولــــــی، فَلَم أُفِق 

  

ــَتی       لَدهشـ بت حاِلی  جای، وَلَم أُث  حِ

ــوایَ و لَم أَقصِد سَواء مَ ــی سِـ ـــ ـــ  ظِنّتـ

ســــی بِظِّننتــــی     عَلّی و لَم أَقفُ إلتِما

 (63و64م : 1971)ابن فارض،        

هوش گشتم و بی ،حسن خود را به من نمایاند و من از هوش ،که معشوقترجمه: و در حالی

 ن را به واسطة معشوق فراموش کرد،آن بود که خویشت هایم در اثر دهشت برجای نماند،آرایه

ه خود را دیگری پنداشتم و به درستی و استواری گمان خود توجه نکردم. غفلت ای کبه گونه

که به خود نیامدم و خواستة خود را از چنان ر آن بارگاه، مرا سرگشته کرد،و فراموشی من د

 .متهمت و گمانی که به خود داشتم، جستجو نکرد

ه ذات ابدی ها گذشت تا بعنی نیستیباید از ال ی ،برای رسیدن به اال که موالنا معتقد است        

 داند:دست یافت و هستی حقیقی را در فنا می

لِک       » هَا ــَیْء   جه  او «  کُلح شـ  جز  و

ــا         باشـــد  فنـــــ ما   ندر  وجه    هرکه ا

لّا »که در آن ــت  «ا ــت او از ال گذشـ  سـ

می       من و  مــا   بر دَر او  ــدهرکــه   زن

 

ــتی مجو      جهِ او هسـ نه یی در و  چون 

ــَیْء  هــَالــِک »  نبود  جـــــــزا« کــُلح شـ

لّا »هرکه در   فانی نگشـــت   «ا  ســـت او 

ــت  او  بر  ال  می   باب  اســ ند ردّ    ت

 (3053-1369:1/3056)مولوی،  

رود و موجودیتش به ذات مخلوق )ذات عبد( در ذات حق از بین می الف.»به واسطة فنا 

هد. دمیرا در اقیانوس از دست  همان طور که قطرة آب، فردیت )تعین خود( رسد؛پایان می

به صفات  ،شود؛ بدین ترتیب که صفات بشری اودر صفات حق فانی می ،صفات مخلوق ب.

در  گردد. ج. ذات مخلوق،خداوند، گوش و چشم او میطوری که ، شودالهی عوض می
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. گردندطور که ستارگان در اثر نور خورشید ناپدید میشود، هماننور ذات الهی محو می

ست و پروردگار آشکار ا شود:ایستد، بلکه در خالقیّت پنهان میمیخلقت او هیچ گاه باز ن

 (450: 1366)نیکلسن، «ی است.بنده نامرئ

 غایب ،هایی که مربوط به اوستفارض بر این باور است که از خود و همه وصفابن

 :استشده

 غَیّبتُ عن إفرادِ نَفسی، بحیـــــــــثُ ال

 

ــرتی    ــف  بحَضـ بداءُ وَصـ  یُزَاحِمُنی إ

 (41: 1971)ابن فارض،                    

ای که اینک ظهور هیچ وصفی در به گونه ترجمه: و از تنهاکردن نفس خود هم غایب شدم،

 تواند مزاحم من گردد.پیشگاه ذات من، نمی

 داند:اناالحق حالج  را دلیلی بر فنای وجود و رسیدن به نیستی می ،موالنا

ــیخ و پیش بُرد    چون اناالحق گفت شـ

نای  بنده    چون ــد  از  وجود« ال»اَ  شـ

 گر تو را چشمی است  بگشا  در نگر    

 

ــرد    پس گلوی  جمله  کوران را  فشــ

ندیش از جحود       ند؟ تو بی ما چه   پس 

ــر؟«  ال»بعد   آخر چه  می ماند  دگـــ

 (2094-6/2096: 1369)مولوی،     

ینایان گلوی همة نابا امّ ؛وقتی که شیخ  اناالحق )من خدایم( گفت، گفتة خود را پیش برد»

ماند. را هم فشرد. ای منکر! چون انانیّت بنده از میان برود، تو بیندیش که چه چیزی باقی می

: 1374،)گولپینارلی« ماند؟دیگر چه چیزی می« ال»اگر چشم داری، بازکن و بیین که بعد از 

286) 

 وحدت و عشق -4

، است. عشقرا به وحدت رسانده فارضا و ابنیکی از عواملی است که موالن ،عشق به معبود

چیزی را  ،جز معشوق ،و آن دو استجدا کرده ،چه جز معشوقوجود دو عارف را از هر

ود که چنان مستغرق معشوق ش ،وقت باشد که عاشق»گوید: بینند. نسفی در این مورد مینمی

 «کند.جمله فراموش  ،چیز که باشدا فراموش کند، بلکه غیر معشوق هرنام معشوق ر

 ( 160: 1379)نسفی،

 دت عاشقانه به خوبی بیان شده است:این وح ،در حدیث قرب نوافل
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ال یَزالَ العبد یَتقربُ الی بِالنَوافِل حَتی اَحَبّه فَاذا اَحببتَه کُنتُ سَمعَه الَذی یَسمَعُ بِه و بَصره 

بندة من » ؛جله الَذی یمشی بهالَذی یُبصر به و لِسانه الَذی ینطِقُ بِه ویَده الَتی یَبطشُ بها و رِ

او را  ،که من رسدای میشود تا اینکه به مرحلهدائماً در اثر عبادت نوافل، به من نزدیک می

وم ششنود؛ چشمش میشـوم که با آن میگوشش می ،گاه دوستش داشتمدوست دارم و هر

ن عمل ه با آشوم کگوید؛ دستش میشوم که با آن سخن میبیند؛ زبانش میکه با آن می

 (.2/352هـ. ق ،1405)کلینی، « .رودشوم که با آن راه میکند و پایش میمی

ارزش ، بیچیز غیر از معشوقد است که هرمعتق ،در وحدت عاشق و معشوق فارضابن

 ماند:اوست که باقی می است و تنها او و خواستة

 و عن  مذهبی ، فی الحبّ ، ما لیَ مذهَب      

سِواکِ  ، إرادة  ل  و  لو  خطَرَتْ  ی ،  فی  

 عینلکِ الحُکم فی أمری ، فما شئتِ فاصْ

 هُ  بیننـــاکَمِ  عهــــــد  ،  لم  یُخامِرْ و  مُحْ

 

 مِلّتِی تُ  یومــاً عنــهُ ، فــارَقــتُو إن مِلــْ 

ــَهْ  یتُ بِرِدّتِی علی خاطری، سـ ــ  وَاً ، قضـ

نکِ، رَْغ        یکِ، ال ع لّا ف تکُ، إ  بَتِیفلم 

ــخٍ ،  وهْ تَخَیّلُ  نَسْ  ــــ ــرُ  ألیّة ــ ــــ  وَ  خیــ

 (31م:1971، فارض)ابن                    

آیین و مذهب من در عشق، چنان است که مذهبی ندارم و اگر روزی از این آیین ترجمه: 

اگر در اثر غفلت، خواستی و ارادتی به باشم./ پیدا کنم، از مذهب خود جدا گشته انحرافی

/ در کار من فرمان تو راست؛ هرآنچه حکم کنم. از خاطر من بگذرد، به ارتداد خود ،غیر تو

 /بود و مرا از تو روگردانی نیست.و رغبت من هرگز به غیر تو نخواهدمیل  کن؛خواهی می

ن ه نیست و ایسوگند به محبت استواری که در میان ماست و گمان فروپاشی را در آن را

 .نیکوترین سوگندهاست
دل عاشق محو و منسی سازی و هرگاه که به آن است که غیر معشوق را از  ،شأن عشق»

واسطة قابلیّت محل، عشق استیالی تام یافت و آتش عشق تمام برافروخته شد، صورت و 

خود  بهگرداند و خود بین مرتفع میاز ماسوزاند و غیریّت تعیّن معشوق مجازی را نیز می

 (410: 1387)الهیجی، «.نمایدعشقبازی می
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رت سوزاند و کثای، دویی را می، همانند شعلهر است که عشق الهـیموالنا نیز بر این باو

ز هیچ چی ،ادراکش محو می شود و جز معشوق ،را به وحدت مبدّل می کند. در چنین حالتی

 ماند:باقی نمی

 عشق آن شعله است کاو چون برفروخت

ند    تیغِ  ال در قتـــــــل غیر حـــــــق برا

ــه رفــت       ــاقی، جملــــــ ــد اال اهلل ب  مــان

 

 معشــوق باقی، جمله ســوخت هرچه جز 

ند؟         ما چه  عد ال  که ب  در نگر زان پس 

 شـاد باش ای عشـق شـرکت سـوز زفت    

 (588-5/590: 1369)مولوی،             

ی تواند به معشوق الهیابد نمیمعتقد است تا انسان هستی و وجود خود را درمی فارضابن

 راه یابد:

 ل ، هیهاتِ لم یکُنْجنابَ الوصْ  و جانِبْ

 لحُبّ، إن لم تَقضِ ، لم  تَقضِ  مأرَباًهو ا

ــادقاً مُتِ        و ها أنتَ حیِّ ، إن  تکن صـ

فاخترْ    حُبّ   خَلّ خُلّتی  منَ ال  ذاک أو 

 (34م:1971،  فارض)ابن                   

 ایوصالی در کار نیست. اگر در ادعّ تا زنده هستی؛ از جناب وصل من دور باشترجمه: 

تی مرگ را بگزین یا دوسیا  ت عشق، تا نمیری از او کام نگیری؛خود صادقی، بمیر/ این اس

 .مرا بگذار

 گوید: عربی میابن
ام غروب کرد، دل من به سرّ ستاره ام فانی شد؛وقتی که سرّ در دلم پدید آمد، هستی»

پروردگارم به گردش درآمد و از رسم حسّ جسمانی غایب شدم، در مرکبی از عزم روشن 

گردابی از علم نهان خود  در های فکر خود رایاری او به سویش آمدم، قلعهو به خود، از ا

 دریای فرودین را پشت و وزید و همچون تیر در دریا گذشت.نسیم شوق من بر ا پراکندم؛

شناختم، آشکارا دیدم، گفتم: ای که! تا دلم تو را  دید سر نهادم، کسی را که به نام نمی

 «ن و مهر روان منی و در عشق نتیجه و ذخیرة جان منی.هدف تیر محبتت شدم، تو انس م

 (25: 1383عربی،)ابن

ی بیش اداند و بر این باور است که عاشق، پردهمولوی نیز تنها وجود واقعی را معشوق می

 نیست: 



 193                                  فارض ابن تائیة و والنام مثنوی در وجود وحدت

ــق پرده  ــت و عاش ــوق اس  ایجمله معش

پروای او       ــد عشــــق را  ــاشــ نب  چون 

 

ــق مرده    ــت و عاش ــوق اس  ایزنده معش

ــد بــی پــروای اواو چــو مــرغــ  ی مــان

 (30-1369:1/31)مولوی،                 

ز این ا ه جناب حق و انعکاس عشق الهی است؛در نهایت متوّجه ب ،چه باشدعشق انسانی، هر»

ة معشوق است و زند ،چه هستکند که هر، موالنا به مناسبت ذکر عشق، خاطرنشان میجهت

ونی، )حسینی کازر «جانی است.ر یا نقش بیای ظاهفقط پرده ،واقعی هم جز او نیست. عاشق

1385 :141) 

رنگ  ،در مرتبة ظهور خود ،رنگ است و از عاشقعشق در حد ذات خود بی ،در واقع

 پذیرد و جنید بدین مناسبت گفته است: می

 ایاختیار به مرده ،االختیار است و در عدممسلوب ،و چون عاشق «لَونُ الماءِ لَونُ اِنائِهِ»

و  قائم به معشوق است، ماند و نیز از آن جهت که زندگی عاشق به اعتبار عاشقیّت جانبی

ت شوق اسمع ،کند، پس زندة راستینپذیرد و از وجود او تغذیه میمدد حیات از معشوق می

عموماً این بیت را بر وحدت وجود حمل  ،و شارحان مثنوی ای بیش نیستو عاشق مرده

 (36: 1377)فروزانفر، «اند.ن و مراتب آن گرفتهمعنی تعیّه کرده و پرده را ب

ها را کثرت ،ند که عشقااند و برآندر وحدتی عاشقانه، خدا را دریافته ،هر دو عارف

 نماید.سوزاند و حقیقت وجود را متجلّی میمی

 وحدت و شهود -5

ت دهایی در قبول کثرت و وح، تفاوت«وحدت شهود»و  «وحدت وجود»چند، معتقدین به هر

اند. را دریافته «وحدت شهود»، نظر فلسفی کسانی است که «وحدت وجود» ،دارند، در واقع

یعنی  ،«وحدت وجود»شهود حق تعالی در همة موجودات و  ، یعنی«وحدت شهود»

 ، هر دوبنابراین ، ساری و جاری است؛بودن به یک وجود واحد که در همة موجوداتعتقدم

یکی است. « وجود»و « شهود» ،عربیاز نظر ابن»اند. تهیافگروه به یک وجود واحد دست

است. وی به دنبال ذوق و چشیدن خودِ وجود )خدا( « وجود یافتن»همان  ،«یافتن وجود»

ایی )کاک «است. «وحدت شهود»وحدت وجود برای او قابل تبدیل به  ،لذا ، نه مفهوم آن؛است

،1391 :255 ) 
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      ود ظاهری جدا شده و به وجود حقیقی دست از وج ،در شهود عاشقانه ،فارضابن 

 :استیافته

 وِ شاهدی تُ ما شاهدتُ فی  محْ و عانقْ

 اوِ  لم أکُ  غیرَهففی الصّحوِ، بعد المَحْ

 

ــّحْ   ــهدِهِ للص ــَکرتیبمَش  وِ ، من بَعد  س

 تجَلـّتِ   و ذاتی  بـذاتی ،  إذ تحَلـّتْ  

 (42م:1971، فارض)ابن                   

به واسطة بخشندة  ؛چه را در محو شاهد خویش مشاهده کردم، در آغوش کشیدمآنترجمه: 

بعد از محو، من غیر معشوق  پس در هوشیاریام./ ود و برای هشیاری بعد از مستیآن شه

 .ام )یعنی ذات معشوق( آراسته گشتو آنگاه که او جلوه کرد، ذات من به ذات حقیقی نبودم

و محو  ، ذکر خویشذکر غیر و اثبات کند بر زبان مریدان ،ناند محو کند از دل عارفاگفته»

ز را حق، محو کرد ا هر کسی او .آن را بود که سزای آن بود ،همگنان را بود و لیکن اثبات

که را محو کرد از اثبات او بدو، او را در و هرشاهد نفس او، اثبات کرد او را به حق خویش 

 ( 179-180:  1388)قشیری، « وی را بازداشت. ،رقههای تفمیان اغیار اَوکند و اندر وادی

 آن  یکی آمـــــــــد در  یاری  بــــــزد

ــت  گفت من ،گفتش برو هنگام نیسـ

 خام  را جــــــــز آتش هجر  و فراق 

سفــــر      سالی در  سکین و   رفت آن م

 پخته شد آن سوخته پس بازگشــــت

 حلقــــه زد بر در به صد ترس و ادب

 بانگ زد یارش که بر در کیســت آن

 کنــــــون چو منی ای من درآگفت ا

 

ــد   گفت یارش، کیســتی؟ ای معتمـــ

ــت    بر چنین خوانی مقـام خـام نیســ

ــاند از نفاق  ـــ ــزد، کی وارهـ ـــ  کی پـ

شرر       ــد از  سوزیـــ ست   در فراق دو

ــاز گشت   ـــ ـــ ـــ ــرد خانه همبـ ـــ  بازگـ

ــد بی ادب لفظی زلب  ـــــ ـــــ  بنجهـــ

تان     ــ فت بر در هم تویی ای دلسـ  گ

ــرا   جایی دومن را در سـ  نیســــت گن

 (3057-1/3064:  1369)مولوی،  

در خانة وجود و سرای هستی نیز دوگانگی نیست، بلکه یک وجود واحد، ساری و »

اسقاط »بلکه باید ساقط شوند که توحید به معنی  است و کثرات، وجود حقیقی ندارند، جاری

 (891-892/ 1: 1382زمانی، .«)است« اضافات

 رساند :جمع میانسان را به مقام  ،معتقد است که شهود فارضابن
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ـوِد   مؤلِّفی،       أروحُ   بفَقْ ـ ـ ـ ـ  د   ،   بالشّه

ــری،  یُفرّقُنی   لُبّی  ،  التِزاماً   بمَحضــَـــ

ــکر   ــّحو و السـ ــی الصـ ــیضـ أخال حضـ

 معرجی

غْ   جْ و أ ــَتّتی  دو  بوَ بالوجودِ  مِشـ  د  ،   

ــَلْ ــْو یَجمعُنی سـ  طالماً   بغیبتی بی، اصـ

قابِ ســــَدرتی    ها ، و مَحوی مُنتَهی   ألی

 (43: 1971، فارض)ابن                       

ه ا وجدی که بگاه با فقدی بودم که به واسطة شهود، گردآورندة من بود و گاه بترجمه: 

به سبب التزام حضور خودم، مرا در تفرقه  ،گاهی عقل من/ ام بود.کنندهخاطر وجود، پراکنده

/ کرد.اسطة غیبت من، مرا جمع میانداخت و گاهی سلب من که به طریق اصطالم بود، به ومی

را عروج دهندة خویش به سوی معشوق و محو  « سکر»پنداشتم و صحو را فرومایگی خود می

 .را منتهای مقدار کمالم
در این مشهد که سالک واصل، بساط ، از صحو و سکر گذر کرد و در این مقام فارضابن

 چه هست، اوست ورد، دید که هرجود کثرات و تعیّنات است، طی ککه و را هستی مجازی

حسب هند که بموجودی نیست و کثرات و تعیّنات اعتبارات هستی مطلق ،غیر آن حقیقت

ی که گوییعنی اگر می ،«یکی شد جمع و افراد» ، عارض آن حقیقت شده اند؛اختالف نسب

گویی که شیء واحد است هم راست است به اعتبار اسما همه است، راست است و اگر می

: 1387،الهیجی«)شود.و هر دو یکی است و تکثّر اعتبارات و صفات، موجب تکثّر ذات نمی

202) 

دیگر  ،که عاشق ه وحدت شاهد و مشهود، اشاره داردحضرت موالنا در این داستان هم ب

 بیند:جز معشوق چیز دیگری نمی

ــق ز امتحان      ــوقی به عاشـ  گفت معشـ

ــت    تر داری عجــبمر مرا تو دوســ

فت من در تو  ــدم     گ فانی شــ نان   چ

نام نیســـت   ــتی من جز   بر من از هسـ

 

بن فالن         بوحی کــای فالن ا ــ  در صـ

ــت گو یا ذالکرب     یا که خود را راسـ

قدم     تا  ـــــــــر زان   که پرم از تو ز سـ

ست    در وجودم جز تو ای خوشکام نی

 (2020-5/2023: 1369)مولوی،       

سان به وحدت شهود اند که در حالتی که انهر دو براین عقیده ،فارضموالنا و ابن

 بیند.رسد، غیر از خدا هیچ نمیمی
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 وحدت و تجلّی  -6

 مَخِفیا کُنتُ کَنزَاً» گیرد: عرفا بر طبق حدیث:از عشق الهی سرچشمه می ،تجلّی در تصوف

ناخته خواستم ش)گنجی پنهان بودم که می فَأحَببت أن أُعَرف فَخَلقتُ الخَلق  لِکی أُعرَف

معتقدند که  ،(29: 1361)فروزانفر، دم تا همه به وجودم پی ببرند(شوم؛ مخلوقات را آفری

خداوند در تجلّی موجودات،  ،در واقع واسطة حبّ ذات آفرید؛موجودات را ب ،خداوند

عربی بخش اخیر حدیث را با وفاداری به اندیشة ابن»خود را شناخت و بر خود عشق ورزید. 

: 1371شایگان، «)شناسای وجود خود باشم. ،توان چنین گفت: تا در وجود مخلوقاتمی

جلّی ت ،تجلّی اسما و صفات الهی است و همة موجودات ،نتیجة این حب ،( بنابراین386-385

 یک وجود واحد است.

برای  ینه همکه نمودارگردد، محتاج آیینه است. آیصورت برای این»در فصوص هم آمده: 

ه حق رحله است کنخستین م ،ت و اینمحتاج تجلّی صاحب نقش اس ،که نقشی نشان دهدآن

 (170: 1385عربی، )ابن «پوشد.ن بر خود میآید و جامة تعیّمیدر مقام تجلّی بر

 بیند:معشوق حقیقی را در چهرة مظاهر می فارضابن

ــَتْ       یــــــ لِ عـــــــروسٍ جُ بَرٍ،    کَ  فی حِ

 

ــاءَ »عِ صــَنْ  ــوَی« صــنعـــ  و دیباج خُـــ

 (208م: 1971، فارض)ابن                    

 .کندنی و حریر ترکی، خودنمایی میسان عروسی است که در برد یماهاو بترجمه: 

 «خواست که خیمه به صحرا زند، در خزاین بگشود، گنج بر عالم پاشید. ،سلطان عشق»

 (27: 1382)عراقی، 

 داند:موجودات را تجلّی ذات یگانة خداوند می ،موالنا

ــتی مـا عـدم    هـای مـا  هـاییم و هسـ

 

ــی تــو و  ــان ــمــاجــود مــطــلــقــی ف  ن

 (1/602: 1369)مولوی،                
ی هستی ما نیز عدم آییم. حتّمیشمارهت که وجود حقیقی نداریم، عدم بهما از این ج»

د وید: و لیس وجود اال وجوگ ،فص یعقوبی ،الحکمعربی در فصوصشود. ابنمحسوب می

وجود مطلق است از حیث  حضرت حق، ،. بدین ترتیبودی نیست جز وجود حقوجالحق؛ 

یرا ز مان حق است در مرتبة ظهور و کثرت؛ه ،و خلق شمول و بدون اعتبار تعیّن و تقیّدی
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ت واحد اس ،همة ممکنات، مراتبی از ظهورات حق تعالی هستند و او در عین تجلّیات متعدد

در شهود عارف واصل، محو گردد و جز ذات حق  ،به وحدت حقیقی و این کثرات موهوم

 (223/ 1: 1382)زمانی،  «ماند.چیزی نمی ،ه عین وحدت استک

 است:معشوق حقیقی، در مظاهر جلوه کرده بر این باور است که ،فارضابن

 و ما ذاکَ إال أن بدَت بمَظاهِـــــــرٍ   

 

ــِــــــواها، و هی فیها تَجَلَّتِ   فظَنحوا س

 (44: 1971، فارض)ابن                 

که  بردنددر مظاهری هویدا شد و آنان گمان  ،که معشوق حقیقیو آن نبود مگر اینترجمه: 

 کرد.                                                                                                  در حالی که او بود که در مظاهر جلوه می این مظاهر غیر او هستند،

 لّی خدا هستند:تج ،همة موجودات که موالنا معتقد است

ــاف وزالل  خلق را چون آب دان صـ

ــان     ــــ  علمشان  و  عدلشان  و  لطفشــ

ــق  ـــــ  پادشــاهان  مظهر  شــاهی  حـــ

 

فات ذوالجالل         ــ بان ، صـ تا ندر آن   ا

چرخ  در آب روان     ــارة   چون ســـت

ــی حــق    ــرآت آگــاه ــاضــــالن م  ف

 (3172-6/3174: 1369)مولوی، 

فات ص ،که در آن نوری بتابد همانند آب صافی هستند؛موجودات تجلّیات خداوند  همة

 تجلّی اسماء ،منظور اینکه جهان هستی شود؛د انسان و موجودات متجلّی میخداوند در وجو

حق  ، تجلّی صفاتهاصفات آفریدهکه گوید موالنا می ،و صفات الهی است. در بیت بعد

 هی هستند.آینه علم ال ،مظهر پادشاهی خداوند و عالمان ،پادشاهان ،به عنوان مثال است؛

 داند: زیبایی هر مرد و زن را ناشی از جمال الهی می فارضابن

 مُعارُ لَهُ، بل حُســنُ کــــلّ مَلیحـــــــة  فَکُلح مَلیـــــحٍ ،حُسنُهُ ، من جَمالهـــــا

 (44م: 1971،فارض)ابن                                                                                               

قیقی است که به ایشان عاریه حسن هر مرد و زن صاحب مالحت، از جمال معشوق حترجمه: 

 است.                                                                                 شدهداده
ایی او عاریت داده زیب چه هر مردی صاحب مالحت و زیبایی که در عالم است، خوبی و»

عاریت  و حُسن هر زنی خوب و زیبا نیز آن مرد خوب را از حضرت معشوق من استشده

 ،چه همچنان که در اصل وجود که حُسن و مالحت است از حسن حضرت معشوق من؛
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ست، حضرت معشوق اصل است و وجود مضاف به هر خوبی، فرع و عاریت صفت و اثر او

 (378: 1379)فرغانی، « از او.

ــاست؟  ــدر ، در معنی کجـ  آستان و صـ

ــا و من!    ای رهیده جان تو از مــــــــــــ

 مرد وزن  چون یک شود ، آن یک توی

ــاختی  ـــــ  این من و ما ، بهر آن بر ســـــ

ــــــــوند   تا من و توها همه یک جان شـ

 

ــت؟   ما ومن کو آن طرف ک ن یار ماس

ــدر مرد و زن       ــة روح ان  ای لطیفــــــ

ــد ، آنک تویچون که یک  ها محو ش

ــ  تو ب ــا  ــاختی      ت نرد خــدمــت ب  ا خود 

ــوند   ــرق جانان شــــــ ــتغــــ  عاقبت مس

 (1785-1/1789: 1369)مولوی،       

ای وجودی که از من و ما دور هستی و ای وجودی که وجود حقیقی هر مرد و زن هستی، 

کلیة حوادث طبیعی و عوارض »ها محو شود، تو حقیقت هر مرد و زن هستی. اگر حجاب

ن آنها برگرفته شود، همه با هم و چون پرده از تعیّ قعی استهای متعیّنی از وجود وارتصو

ویش خداوند، ذات خ ،به این دلیل پیوندند؛وند و به هستی واقعی میشآمیزند و یکتا میمی

هر  ،( در واقع108-109: 1366)نیکلسون، « سازد.اق مکشوف میهای عشّرا در وحدت جان

اند تا خدا جمال خود را که ی این آفریده شدهبرا ،ناتدو عارف معتقدند که مظاهر و تعیّ

ای را ها، وجود یگانهگنجی مخفی است،  ببیند و برخود عشق ورزد و هر دو در پس کثرت

 است. که حسن او در موجودات متجلّی شدهبینند می

 وحدت و اديان -7

ست. ا رسیدن به توحید ،الهی، یکی است و آن که اساس همة ادیان عربی معتقد استابن

آورند و در جهت دیگری آن است که آنها هم که روی به قبلة ما نمی ،ماحصل این کالم»

 (479: 1385عربی، )ابن «بینند.نگرند، روی در خدا دارند و خدا را میمی

چه ادیان از نظر ظاهر متفاوت به نظر نیز هر دو معتقدند که اگر فارضا و ابنموالن

بارت چند از نظر ع، یکی است، هرد. بر طبق نظر آن دو، معنیدر اساس یکی هستن ،رسندمی

 است:ای رخ ندادهمعتقد است که هیچ انحرافی در هیچ فرقه فارضمتفاوت باشند. ابن
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ــارُ  من  کلّ  ملَّةٍ،       و ما  زاغتِ  األبصـ

 و ما اختارَ مَن للشــّمس عن غِرّةٍ، صــبَا

 

لة          کّل  نِح کاُر من   غِت األف ما زا  و  

ــر ــْ و  إشـ  فارِ  غُرّتی اقُها مِن   نورِ  إسـ

 (81: 1971، فارض)ابن                      

/ است.تهای هم به راه انحرافی نرففرقهاست و اندیشة تی برنگشتهپس دیدگان هیچ ملّترجمه: 

را خورشید را برنگزیده است؛ زی ،کس که از سر غفلت به خورشید مایل شد، در حقیقتآن

 .از نور درخشش پیشانی من است، تابناکی خورشید

ها به حضرت الهیّت است، پس نظر جمله به یکبارگی چون توجه کلیة فرقه منظور اینکه

از حق و توجه به اوست. اینکه فکرهای مردم در دعوی حقیقت هر رأیی و مذهبی و قبول 

 است .کلی از حق روی نگردانیدههآن و اقامت دالیل بر آن ب

 کند:را در تمثیلی روشن میموالنا وحدت ادیان 

گه، گفتشــــان شــــد مختلف   از نظر

بدی   ــمعی   در کف هرکس اگر شـ

 

 آن یکی دالش لقــب داد، این الف 

 اختالف از گفتشـــان بیرون شـــدی 

 (1267-3/1268: 1369)مولوی،    

 داند:، همة پیامبران را یک گروه واحد میفارضابن  

نا      یاء، و فی ع هدِ حِزبی األنب  و فی المَ

                 

 صری لَوحیَ المحفوظ، و الفتحُ سورَتی 

 (73:  1971،فارض)ابن                        

 حو در عالم عناصر، لوح من، لو )بودم(، پیغمبران گروه من بودند در گهواره کهترجمه: 

 .محفوظ بود و سورة من، سورة فتح

 مسبب اختالفات است: ،هارنگ موالنا نیز معتقد است که

 رنگی ، اســیر رنگ شــدچون که بی

                     

ــد   ــیی در جنگ شـ ــیی با موسـ  موسـ

 (  1/2467: 1369)مولوی،                 

دهد، اهی به حقانیت خداوند میگو ،ها، باطن همة دینفارضوالنا و ابنبر طبق گفتة م

 متفاوت به نظر رسند. ،چند از نظر لفظ و ظاهرهر
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 گیرس نتیجب -8

 ،گویند. درواقعسخن می« وحدت»در بسیاری از ابیات خود، از رسیدن به  ،فارضنا و ابنموال

چه و رسیدن به مقام وحدت است. اگر «وحدت وجود»در  فارضزیربنای سخنان موالنا و ابن

عار و سخنانی زیاد، ذکر اش «وحدت وجود»سایر صوفیان و شاعران و عارفان در مورد 

 اند، حقیقت وجود را بیان کنند.همانند این دو عارف بزرگ نتوانستهکدام هیچاند، کرده

هر دو معتقد به یک حقیقت واحد هستند و سایر موجودات را تجلّی  فارضموالنا و ابن

به عشق و فنا و شهودی اشاره دارد که  ،دانند. سرتاسر ابیات آنهاآن یک وجود واحد می

 رساند.می ،یعنی خدا ،به حقیقت وجود خود ،انسان را سرانجام

اگر مجازی و زین سوی هم باشد، بدان سر رهبر است و به وحدت  ،عشق در مثنوی و تائیه

رهاند و از خودخواهی می ظر آن دو، مرکبی است که انسان راعشق از ن ،انجامد. در واقعمی

نا در مثنوی بود. فیگر فرقی بین عاشق ومعشوق نخواهدرساند، تا جایی که دتا دیار معشوق می

رساند و از آن هم عبور حالج می« اناالحق»گیرد، او را به مقام انسان را از خود می ،و تائیه

ه آن دو معتقدند ک گذارد.باقی نمی ،تا به فنای فی اهلل برسد و جز ذات لم یزلی دهدمی

اقی ی بدیگر شاهد ،کند و در این مرحلهرسد که حق تعالی را شهود میعارف، به مقامی می

 شود.یابند که  شاهد و مشهود، در آن یکی میماند و به وحدتی دست مینمی

ای را مشاهده ، در پس تجلّی خداوند در موجودات، وجود یگانهفارضابن موالنا و  

ها ، اساس همة دینطبق نظر آنها .اندد که همة موجودات از آن واحد، نشئت گرفتهکننمی

 و هر دو به وحدت ادیان اعتقاد دارند. رسند، متفاوت به نظر میظاهریکی است و فقط از نظر 

 «وحدت وجود»ها، عقیدة خود را در مورد ضمن استفاده از تمثیالت و داستان ،موالنا

 دهد.عقاید خود را در این زمینه ارائه می ،ضمن بیان حاالت عرفانی ،فارضکند و ابنبیان می

ق به اهلل، فنای فی اهلل، وحدت شاهد و مشهود و دیدن حقیقت از طریق عشکه آن دو معتقدند 

ها، می توان به مقام وحدت رسید و حقیقت وجود را دریافت کرد و در که در پس کثرت

 عربی است .   آرای این دو، شبیه به نظرات ابن ،مجموع
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