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 مقدمب  -1

       ی عربابنالدینی پیش از محییهفتم و حتّبه قبل از قرن ،وجودیقدمت اندیشۀ وحدت

ن کار نبرده، او را نخستیوجود را به صراحت بهاصطالح وحدت ،عربیکه ابنرسد. با آنمی

خوبی هتوانای خود توانست به یاری قلم است. او بدانند که این اندیشه را بنیان نهادهعارفی می

این در حالی  1از عهدۀ شرح و بسط این دقیقۀ عرفانی برآید و آن را به نام خود ثبت نماید.

ار کتمام تالش خود را به ،از جمله عبدالوهاب شعرانی ،عربیاست که بسیاری از مریدان ابن

ط کنند. شهود مرتب ه وحدتوجود را از آثار او نفی و اندیشۀ او را ب گرفتند تا انتساب وحدت

عربی دربارۀ خدا و صفات او و مذاهب و ادیان عرفانی ابن -های فلسفیتمام اندیشه ،شکبی

ی احکام فقهی و دینی را اند. او حتّوجودی او پایه و مایه گرفتهاز اندیشۀ وحدت ،و اخالق

 (  262-263: 1375جهانگیری،ر.ک: ) کند.وجود تأویل و تفسیر می مطابق با اصل وحدت

ه وجودی بهای وحدتقوی از اندیشههای بسیاررگه ،خصوص در مثنویدر آثار موالنا و به

نکرده، آن را از اسالف به این اندیشه اشاره ،صراحتخورد، هرچند او هرگز بهچشم می

ار هایش به کدر اندیشه ،خاص خودارث برده و با ظرافت عربی بههمچون غزالی و ابن ،خود

 است.گرفته

 بیان مسئلب -1-1

ت . از دیدگاه عارف، تنها خداسوجود است بستر مناسبی برای ورود به بحث وحدت ،توحید

ایی زیربنال مطرح است که جنبۀ است. در عرفان نظری اسالمی، دو سؤ« ال ما یشاءفعّ»که 

توحید چیست؟  -1 هستند: پرسشین دو اپاسخ به  تفاسیری برای ،نظری مباحثدارد و سایر 

 .تاس انسان کامل، دوم پرسشپاسخ و  وجود وحدت،اول پرسشد کیست؟ پاسخ موحّ -2

 وجود رسید و چگونهتوان به وحدتاین است که چگونه می ،( پرسش بعدی1392)کاکایی،

رخی راه عقل. ب ،راه عشق و دیگری ،است: یکی کامل شد؟ پاسخ عرفا روشنتوان انسانمی

بت و عربی( و گرایش برخی به سویۀ مح)نظیر ابن عرفا، به عقالنیت گرایش بیشتری دارند

 است )نظیر موالنا(. عشق بیشتر
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 پیشینة تحقیق -1-2

موالنا،  عربی،ابن، ازجملهو در آثار بسیاری ازعرفا و فالسفه  ،وجوددر باب وحدت

ی فرغانی و سایرین، مقاالت و کتب فراوان سبعین،ابن نسفی،الدینعزیز قونوی،صدرالدین

آثار و افکار موالنا مورد اقبال پژوهشگران بوده و با سایر  ،است. از این میانبرجا مانده

کمتر  ،با توجه به تأثیرپذیری فراوانش از موالنا ،امرهیونسآراءِ ا است امّآثارعرفا مقایسه شده

 است. مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته

 ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3

طور رک که بهتدربارۀ این شاعر شهیر شد، نبود منبع قابل اتکاء فارسیآنچه گفتهبا توجه به

یخ، این پذیرفته و آثار او و نیز تارزبان، موالنا، تأثیرمستقیم از شاعر و عارف وارستۀ فارسی

که انجام این تحقیق است و دیگر آنکند، یکی از دالیل ضرورت تأثیرپذیری را تأیید می

 و ستا در جهان درحال رشد ،های مهم تحقیقی ادبیعنوان یکی از شاخهادبیات تطبیقی، به

هان را ج ایران در ادبیات نامی وجود تحقیقاتی از این دست که دامنۀ تأثیرگذاری شاعران

 نماید.میدهند، ضروریوضوح نشان میبه

 بحث-2

 یۀدر ناح اش را مانند سایرمتصوفان معاصر موالناهای صوفیانهبیشتر آموزه ،امرهیونس

که در  جا( و از آن355: 1385)کوپریلی،  استطور مستقیم از افکار موالنا گرفتهبه ،آناطولی

ستقلی تاکنون پژوهش م ،عصرشصوفی با موالنا و سایر عرفای هم باب مقایسۀ آثار این شاعر

بر  ،ش از موالناابا مطالعه در آثار او و نیز گواهی تاریخی مبنی بر تأثیرپذیری تنها ،نشدهانجام

 توحد، یعنی آن شدیم تا یکی از موضوعات مورد عالقه و البته مورد مناقشۀ هر دو شاعر

 را مورد تطبیق، مطالعه و بررسی قراردهیم. وجود

 چیستی وحدت و ود -2-1

 که مفاهیم مرتبط با آن را بشناسیم؛ بدانیم، الزم استوجود را  پیش از آنکه ماهیت وحدت

 مفاهیمی نظیر حلول، اتحاد، وحدت و توحید.

مقصود از حلول، دخول یا فرودآمدن  ،: در اصطالح برخی از صوفیان(Infusion)حلول  -

دانند: اول آنکه زمانی که دو جسم آنچنان قسم می حلول را بر دو ،عرفا خدا در انسان است.
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 ،گویند و دیگری «جِواری حلول» ،به آنو شود ظرف دیگری می ،روند که یکیهم میدر 

 است که اشاره به یکی، اشاره به دیگری نیز خواهدبود. )ابی چنان، آنرفتگی دو جسمدرهم

  (77: 1993خزام،

کنی، آن است که حق را وجودمطلق بدانی و اینکه اقرار ،: اتحاد(Unification)اتحاد  -

: ن)هما گردند.نفسه عدم هستند. در اتحاد، دو ذات یکی میبه او موجود و به ،موجودات همۀ

38) 

 ،عبارت است از یگانگی و در اصطالح ،: وحدت(Pantheism= Oneness) وحدت -

 ،منشأیی واحد دارند. تفاوت میان موجودات ،اعتقاد به این اصل که همۀ موجودات عالم

 نیکی بیش نیست و آ ،راتب وجود است و در باطن امر، وجودبه دلیل اختالف در م صرفاً

 ( 184: دانند. )هماننیز می «لاوّ نتعیّ» خداست. برخی این مرتبه را مرتبۀ

 ،. برخیوجود معتقدندعالوه بر عرفا و فالسفۀ اسالمی، برخی فالسفۀ غرب نیز به وحدت

 «تئیسمپان»دانند و آن را نه میوجودی  فلسفۀ فلوطین و نوافالطونی را همان فلسفۀ وحدت

وجود  وجود و توحید به با این هدف که موافقتی میان وحدت خوانند؛می     «پانانتئیسم»که 

 احتماالً ،بوده و این اصطالح ،فیلسوف آلمانی ،«کارل کروزه»یکی از نمایندگان آن، »آورند. 

لق جودات دیگر را وابسته و متعسازگارتر باشد زیرا مو ،وجود به معنی حقیقی آن با وحدت

ر تخدا را متعالیداند و هستیا خدا را وابسته به موجودات و عین آنها نمیامّ داندبه خدا می

 ز نمایندگانتوان مالصدرای شیرازی را امی ،اسالمی –شمارد. در فلسفۀ ایرانیاز آنها می

از  حال هیچ یکو در عین شمار آورد که به گفتۀ او: حقیقت بسیط همۀ اشیاء استآن به

 (. 110: 1385)حلبی، .«آنها نیست

خداوند  ،که از نظر آنهاسنت و حدیث رد شده چرااز سوی اهل ،وجودی اندیشۀ وحدت

کفیر ت طرد و لعن و تعلّ و کمثله شیء(است )لیساست که در قرآن  دربارۀ خود گفتههمان 

وست راست. از ایناندیشه استوار      بوده ، بر همینالقضاتچون حالج و عین ،و اعدام برخی

اند و وجود در آثار خود آورده جای وحدتشهود را به اصطالح وحدت ،که برخی از عرفا
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( تا از تهمت حلولی و 135: 1377،جرجانی)« شهود، رویت حق است به حق»اند: گفته

 مبرّا باشند.  ،وجودی و ثنوی اتحادی و وحدت

  مآبانبو ودبلخی و اندیشة وحدتالدیننا  اللموال -2-2

و  که به اعتبار شخصیت فقهیاست، چراکارنبردهوجود را به گاه تعبیر وحدتموالنا هیچ

 یا وحدت دینیبیو  خداییتوانستند او را در برابر اتهاماتی نظیر همهمتشرع او، مدافعان نمی

عبیر تاین است که  ،مطرح است شهود محافظت نمایند. پرسشی که اینجا وجود یا وحدت

که د اناطالق کرد؟ بسیاری گفته ناتوان بر تعالیم موالمی ایوجود را از چه جنبه وحدت

 مایتنیکلسون، این رویکرد را با ح .عربی بودمرید ابن وجود بود زیرامعتقد به وحدت ،ناموال

 .استتقویت کرده عربی،ابن از ناموالیثیرپذیرأت ۀاید از

آمده، هرچند در مقالۀ شماربه عربیاز پیروان مکتب ابن ناموال ،دین المعارفدائرۀدر  

ثیر محسوسی أهیچ ت ،عربیابناز نظر چیتیک نیز  است.نشدهماری شیمل این مسئله تأیید آنه

عربی و نبرای اب». به گفتۀ او: دارددالیل متعددی بر این اعتقاد وجود. استنداشته نابر موال

مسلمان،  المانعآنها همانند سایر .ربطی نداشت حقیقتاً ،گفتندثیر تاریخی به آنچه میأ، تناموال

، قالب کهحالیریشه است، در ،یا معنا روح و. دانستندخدا را اصل و انسان و تاریخ را فرع می

 (178-207: 1390)چیتیک، « شود.محسوب میسایه فرع و 

 ،نداکه خود تأکید کردهچنانو هم ی خداوندی اصل استلّتج ،عربیاز نظر موالنا و ابن 

شان مأخوذ از کسی نیست و حاصل دریافت خودآگاهانۀ ایشان از خداوند است. این بینش

توان آثار محسوس آن های متمادی میچنان قوی است که پس از گذشت قرنآن ،شناخت

ۀ دو پرورد دست ،عربیموالنا و ابنکه کرد. ضمن آنرا در فرهنگ عرفانی و اسالمی مشاهده

در  اشکل و ظاهر گفتارشان متفاوت است امّ اسالم هستند؛ از دو سوی جهان ،نوع معنویت

نا از ای برای تأثیرپذیری موالاین نزدیکی هیچ قرینه ،حالشوند. درعینمیهم نزدیکمعنا به

های ههای هردوی ایشان اندیششهاست که چون آبشخور اندیبدیهیباشد. تواندابن عربی نمی

عربی بنا شیوۀ استفادۀ اامّ باشند، تأثیرات مشترکی را دریافت کردهاسالمی است-عرفانی

ا رده امّکار نبشود. اصطالحات او را موالنا بهنمیدیدهدرآثار پیشینیان اوست که  خاص خود
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ربی و عهای ابنتفاوت اند.گرفتهکارقونوی بهعراقی و صدرالدینکسانی چون فخرالدین

ی خواص نویسد؛آثارش را برای خواص می ،عربیابن شود.نمی به همین موارد محدود ،موالنا

 (1392نویسد. )کاکایی، ا موالنا برای تودۀمردم میامّ دارندای از علم و معرفت که بهره

 و ود یونس امره و وحدت -2-3

او را  ،رخیاست. بدانند که سبب حفظ زبان شدهترکی می او را نخستین شاعر بزرگ ادبیات

 دانند. دل و برخی او را عالمی متصوف میای سادهامیّ و روستازاده

نوشتۀ  ،الخاصولی و تذکرهبکتاشنامۀ حاجیامره از دو منبع والیتداستان زندگی یونس

 بدرود ه.ق، 720سال دنیا آمده و در ه.ق. به 638است. او به سال دست آمدهبه ،خاص ابراهیم

تن یافکه بسیار شهرت دارد، از مقبولیت امره( آثار یونس9: 1392است. )تاتجی، حیات گفته

 ،فارسی، زبان رسمی آنان بودرغم آنکه زباناین شاعر در میان مردمانی حکایت دارد که علی

وفان تصزدند و دوست داشتند که مفاهیم بلندی را که مهمچنان به زبان ترکی حرف می

 ،مرهاکنند به زبان مادری خود بشنوند و یونسمی به زبان فارسی بیان ،همچون موالنا ،بزرگ

اصل سامان حهاوضاع اجتماعی ناب ،ساخت. یونس مندبود که ایشان را از این حظّ بهره کسی

 داخلی، قحط و خشکسالی را تجربه مغول و منازعات سلجوقی، حملۀ از ضعف حکومت

آناطولی محل کشمکش مذاهب و ایجاد فِرق دینی بود. در چنان  ،در آن روزگارکرد. 

 ولی و احمد اَورَنولی، اخی بکتاشیونس در کنار بزرگانی چون موالنا، حاجی ،شرایطی

خود  های اخالقی و تربیتیدین پرداخت و آموزه به معرفی جوهر ،لدنی با بیان حقایق ،فقیه

جی، )تات.کرد.عشق الهی بود، با هدف مبارزه با عقاید باطل عرضه را که برآمده ازعرفان و

1392 :15-14) 

ردپای تحصیالت و اقامت  ،اطالعات ما دربارۀ زندگی او بسیار اندک است. تاریخ 

 بق مناقبط» است.عربی تأثیر پذیرفتهابن ، او از نظریۀشکداده و بییونس را در قونیه نشان

مکرر به او ابراز  ،بوده و خود در اشعارش امره پدوقتامکتوب، وی مرید درویشی به نام 

 او بر زبان ترکی و اشاعۀ آن تأثیر بسیار( 310-342: 1385)کوپریلی،  «است.عالقه نموده

مشهوراست  2هزار مصراع شعر است که به الهیدوازده-دیوان او مجموعه دهزیادی گذاشت. 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D9%BE%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 .استشدهسروده، ترکی( وزن شعر باستانی و فولکوریک) هجاییوزنبر و بیشترآنها، 

توجه است و این حد تأثیرپذیری، خود  وجود، قابل باب وحدتامره در های یونساندیشه

-حکایت ها بعداز دامنۀ وسیع تأثیرگذاری موالنا و مقبولیت عام و تام او از زمانۀ حیات تا قرن

 دارد. 

 کثرت -وحدت  -2-4

ت ی وحدوحدت وجود، عالم یک حقیقت و یک وجود است و کثرت، تجلّ براساس نظریۀ

بودن دالیل وجود خداوند، ازلی و ابدی هستی مطلق و واحد است. یکی از ،است. خداوند

مورد بررسی قرارگرفته  ،وجود از سوی بسیاری از علمای متصوف اسالمی اوست. وحدت

ی . این اعتقاد از سواستگردیده یافته مطرحصورت جدی و سازمان، بهعربیابنو توسط 

 (227: 2008است. )تاتجی، پسند واقع شده امره نیز موردیونس

 موالنا  -2-4-1

 است:آورده مثنوی در دفتر اول ،موالنا در اتحاد معشوق و عاشق

 زنی مــا چو چنگیم و تو زخمــه می         

ــوما چو ناییم و نوا در ما ز ت  تــــــ سـ

ــما چ  و شـــطرنجیم اندر برد و ماتــــ

ــیم ای تو ما را جان جانــــــکه ب ام  اش

ــ   مــا عــدم یم و هســ ی  هــای مــایت هــا

 

ــه تــو زاری مــی زاری   ــیاز مــا ن  کــن

 ســـتوما چو کوهیم و صـــدا در ما ز ت

 صفاتست ای خوشوبرد و مات ما ز ت

ـ   ه مـ ا کـ ت ـ   اشیم بـ ا بـ ـ   ا تـ  میان و درـ

ــی     ــان ــی ف ــق ــل ــط ــود م ــو وج ــا ت ــم  ن

 (595-610، دفتر اول: ثنوی)م              

ند، مجنون کنوعی حجامت برای او تجویزمی ،شود و طبیبدر دفتر پنجم که مجنون بیمارمی

 ترسی و:زنی میآیا از رگکه پرسد زند و طبیب میمی بر طبیب بانگ

فت مجنون من نمی  ــم ز نیشگ   ترسـ

 تـ سا رن پُـ ود مـ ی وجـ لـ ک از لیـ لی

   یـ دم کنـ ر فصـ اد گـّ رسم ای فصـ ت

                                                  ستا روشنید آن عقلی که او دلـــدان

 

 شـ ن هست بیـ وه سنگیـ از کبر من ـ ص 

 رستات آن دُـ ر از صفـ دف پـ ن صـ ای

 یــــی زنـلــر لیـــاه بــاگـش را نــیــن

 رق نیســــتـــــــلیلی و من ف یانِ مدر 

 (1999-2019دفتر پنجم: همان، )        

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%87%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 یونس امره  -2-4-2

متوجه اند. چشمی که شدهیتمامی مخلوقات از سوی خداوند متجلّ ،3امرهاز دیدگاه یونس

 ،چرا که نور مطلق او بود،گر خواهدجا بنگرد، جمال خدا را نظارههربه ،بنیان هستی باشد

      چشم و گوش خود را چشم و گوش معشوق  ،یونساست. تمامی عوالم را فراگرفته

 شنود:بیند و با آن میبا آن می ،که او استدانسته
Sensin bu gözümde  gören sensin dilümde söyleyen 

sensin beni var eyleyen sensin hemin öndin sona 

 ؛زنیمی تویی که از زبان من حرف کنی؛می تو هستی که از چشم من نظاره

 (278: 2008برد. )تاتجی، و هم تو مرا به پایان خواهی ایتو مرا به این جهان آورده

 4است.نوافل پیامبر)ص( آمدهچنین مضمونی در حدیث قرب

 بودن خداقدیم -2-5
 موالنا -2-5-1

 خدا، قرآن است. علمای علمکالم، بحث در حدوث و قِدَم کالمیکی از وجوه تسمیۀ علم

 اند. داده یخدا نیز این مسئله را تسرّ در ذات و صفات ،به تَبَع آن ،کالم

ات او ذخداوند را زاید بر  صفات ،معتقدند و به همین دلیل معتزله، به توحید صِرف خدا

حدیث  اهل امّا شمارندازلی و قدیم می ،ایشان دانند و علم، قدرت و حیات را مانند ذاتنمی

م نظیرِ حیّ، قادر و عال ،معتقدند چون خداوند خود را به صفاتی ، اشاعره،و به پیروی از آنها

ان تویاوست و چون خداوند را نم این صفات در ایشان هست و غیر ذات ،خوانده، در نتیجه

موالنا نیز  (158-159: 1373حلبی، ر.ک: قدیم هستند. ) ،صفات او ،بدون این صفات خواند

 قعش کند.او قلمداد میقدیم و اضافه بر ذات ،خدا را مانند ذاتشمتأثر از اشاعره، صفات

وجودی نبوده  ،پیش از او خداوندی در وجود همۀ موجودات است؛ او ازلی و ابدی است و

 و پس از او نیز وجودی نخواهدبود: 

ــامــان نبود  مــا نبودیم و تقــاضــ

                         

ــنمی اۀ مو ناگفتــــــلطف ت   ودش

 (610، دفتر اول: مثنوی)             

 فرماید:داند و میحادث و قدیم را آیینۀ یکدیگر می ،در جای دیگری
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در آثارموالنا فراوان است. حکایت دهری منکر  ،بودن خداوندمثال در باب قدیم شاهد 

جلوگیری از اطالۀ داند و اینجا به جهت ترین آنهاست که عالم را قدیم میاز مهم ،الوهیت

 دهیم. می ارجمند را به اصل حکایت در مثنوی ارجاع کالم، خوانندگان

 یونس امره -2-5-2

چرا، پیش از همۀ وچونآن پادشاه بی نیز به تبعیت از موالنا معتقداست کهامره یونس

 موجودات بوده و بعد از همۀ آنها نیز خواهدبود:

yogıdı bır barıgah /varıdı ol padişah 

 (278: 2008هنوز هیچ بارگاهی نبود / که آن پادشاه بود. )تاتجی، 

 خدا قدیم است و بشرقدیم و هر لحظب او را خلقی ست نو -2-6
 موالنا -2-6-1

قدیم است و بشر همواره همراه  ،درست است که خدا ،از دیدگاه برخی عرفا و از جمله موالنا

 در کار خلق جهان ،هر لحظها او امّ این اعتبار قدیم استنشده و به  خداوند بوده و از او جدا

 و نوکردن آن است:

 ست او بی کار نیستا آنک او شاه

 رــــــــهر این فرمود رحمان ای پسب

                                                   خراشتراش و مینــدرین ره میا

 

ــت اناله از وی طرفه ک       و بیمار نیسـ

ــکل ی ــوم هــ  پسر  و فی شان ای ــ

ــارغ مــــباشتا دم آخــــر دم  ی فــ

 (1816-1824، دفتر اول:ثنوی)م   

 یونس امره-2-6-2

 ،دهدیمامره نیز چون خدا قدیم است و بشر نیز با او وجودی یگانه را تشکیلاز دیدگاه یونس

نکه از نه ای ،شودمی جهان هر لحظه خلق ،به اعتقادعرفا ،از طرفی تواند قدیم باشد.او نیز می

جود، و باشد. براساس مفاهیم وحدتاتمام رسیدهو خلق آن به شده در زمانی خلقو  ابتدا بوده

از  و است استفاده در خصوص بنده نیز قابل ،خداوند است صفت قدیم که مختص ذات

 گوید:می ،رواین

 حدث آیینه قدمت ،قدم آیینه حادث  

                        

 دو چو زلفینش بپیچیدهدر آن آیینه این هر 

 (2293)مولوی، غزل شماره:                       
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Tanrı kadım kul kadım ayrılmadum bır adum 

Gör kul kim Tanrı kimdür anla ıy sahib- Kabul 

 ؛نشدم خدا قدیم است و بنده قدیم ، گامی و آنی از او جدا

 (278: 2008)تاتجی،  مند! ببین که خدا کیست و بنده که.ای بینش 

 تجلّی -2-7

« ظهور»اصطالح  ،عارفاندر گفتار. کردن استجلوهو به معنای آشکارشدن  ،ی در لغتتجلّ

 ،اسالمیعرفاندر ( 563: 1373)سجادی،. استکاررفتهی بهنیز گاه مترادف با اصطالح تجلّ

است از  عبارت ،یتجلّ ،اولدر معنای ؛استآمده متافیزیکیو  سلوکیی به دو معنای تجلّ

 هستیدوم، عالَمِا در معنایامّ سالکتعالی بر ضمیرحق افعالو  صفاتو  ذاتآشکارشدن 

بتتُ اَن کنتُ کنزاً مخفیاً فَاَحبَ»قدسیحدیثبا  ،تعالی است بر خویش. این دو معنا ی حقتجلّ

 .نزدیکی دارد ارتباط، آمده عارفان بارها که در سخنان «اُعرفاُعرَف فَخَلَقْتُ الخَلقَ لِکی

 ( 194و13، 1: ج1369)سمنانی،

 انواع تجلّی حق-2-7-1

ی بر برآن، تجلّ گردد که بنابازمی تستری سهلبه سخنی از  ،حق یتجلّ انواعتفکیک  ۀسابق

 شفهمکاهمان  ت،ذا یتجلّ .ذات حکم یتجلّ و ذات صفات یذات، تجلّ یتجلّ»نوع است: سه

خداوند به  یترؤخواه  و باشد دنیاسِرّ در  به چشم خداوند ؤیتر قلبی کشفخواه  ؛است

لک وجود سا چنان بر ،حق است که صفات هنگامی ،ذات صفات یتجلّ. آخرتسَر در  چشم

 حکماین معناست که به ،ذات حکم یتجلّ.مقدار شوددر نظر او بی ،خلق کند که صفات غلبه

به  ،شود و گروهیمیتمیز داده ،شقیو  سعیدگردد و میان می در آخرت آشکار ،خداوند

 ( 319 :1ج،1378)عطار نیشابوری،  .«به جهنمروند و گروهی می بهشت

 عربیو ود و نظر ابن ی با وحدتتجلّ ةرابط-2-7-2

وجود  محض مشهود را با وحدت زیرا کثرتاست  وجود توحد ۀمکمل نظری ،تجلی ۀنظری

با  ،کدام به نوعی، هرحلول و اتحاد خلق از عدم، نظریۀ علیّت، نظریۀ نظریۀکند. می سازگار

 ابطۀرها، برای تبیی عربی با نقد همۀ این نگرشابن ،از این رو؛ تضادند حق در تباین و ذات

همچنان که تصویر در آینه، نه »کند. می استفاده)آینه(  ۀ مرآتاستعاراز  ،عالم )خلق( و حق

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB_%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%87
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%B4%D9%81_%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%82%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
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حلول  نه در آن ،شده تعالی نیز نه با عالم یکیکرده، حق شده و نه درآن حلول با آینه متحد

 (17 :1ج ،1370ابن عربی، ) .« استکرده

 ی و خلق  دیدتجلّ -2-7-3

و  ی پیوند خوردهعدم تکرار در تجلّ ۀبا قاعد ،اشدر معنای وجودشناسانه ،حق یئمدا یتجلّ

 و جدید در آثار عرفا جدید دارد. گرچه مفهوم خلق خلق ۀبسیار نزدیکی با اندیش ۀرابط

عربی ابن ابداع ،فنی این مفهوم  داشته، اصطالح ، وجودناموالو  تالقضاعینخصوص هب

است. به نظر وی، را به این بحث اختصاص داده« الحکمفصوص»بخش دوازدهم  ،است. او

کند؛ یم وجود ۀوقفه افاضشتابند، بینای خود میهنگامی که به سوی ف ،خداوند به اشیا

خلقی  ،یپذیرد و در هر تجلّمی حق صورتیبا تجلّ ،ترتیب، در هر آنْ فنا و بقای عالمبدین

م، که عالحال آن ،همان خلق اول است ،پندارند که اینولی محجوبان می آیدمی جدید پدید

 ( 31-32 :1ج،1370. )جامی، است حدوثِ مستمرو مادّی، در  مجرداز 

 موالنا -2-7-4

 رویکرد یک در وی است.های مختلف در مثنوی مطرح شدهی به صورتموضوع تجلّ

 هاینکته ،حالاشاره و درعین عربیابن نظریاتبه  هستی، مراتب و عالم به شناختیکیهان

 :کندمی بیان ،عالم مراتب در حق یتجلّ دربارۀ بدیعی

گل را گفت حق     چه   خندانش کرد  آن

 کرد راست  قدش و سَرو  بر زد آنچه

ــرین جان و دل       ــرد شی  آنچه نی را کـ

 آنچه ابــرو را چــــنان طــرّار ساخت         

ـری              ـ ـعف ـان را داد زّر جـ ـچه کـ ـ  و آن

 

 بــا دل من گفـــت و صد چندانش کرد 

 بخورد نسرین و نرگس وی از آنچه و

 و نقش چگلا و آنچه خــاکــی یافـت از

 چهــره را گلگــونه و گلــــنار سـاخت           

ـر    ـ ـون        م ـ ـ ـ ـد افس ـری  زبان را داد صـ  گـ

           (4129-32، دفتر سوم،ثنوی)م              

 وحدت به حق» کند.می تمام مظاهرزیبایی خویش را به آفریدگان خود نیز اعطاء ،خداوند

 را بینندگان که جسمانی هایزیبایی و شودمی گرجلوه ممکنات هایآینه در ،حقیقی

 افاضت هاجسم بر که معنوی ازجمال استایرشحه ست؛اعاریتی ،سازدمی خود فریفتۀ

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
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 هسبب ب ،مختلف ی خداوند به اشکال( همین تجل154ّ: 1373)شهیدی،  .«استشده

 شود:وجودآمدن کثرت در عالم می

ضل  و قدرت و جمال آن ــر ف  هنـــ

ـی    ـ ـاره        باز م ـ ـ ـون است ـ  هاگردند چ

ـاه             ـ ـایگ ـد واج ـ ـد ش ـ  پرتو خورشی

که   نگ     آن نت د با  کرد او بر رخ خو

ــور راشــیشــه  های رنگ رنگ آن نـــ

 

ــن  آفتاب ز   سفر  سو  این کرد حُســ

ـن دی          ـ ـورشید زی ـ ـور آن خ  وارهان

ـان  ـر    دم ـ ـاریک  دیوار ه ـاه  و ت  سی

 ت از شیشه سه رنگاس ور خورشیدن

ـی    ـ ـا    نمایند اینم ـین به م ـن رنگ  چنی

 (985-989وی، دفتر پنجم، )مثن     

های دارد و برای او نام تجلیات بسیار است، ولی حق یگانهذات چه موالنا؛ اگر به عقیدۀ

 یاتتجلّ طریق از باید یابد، حق معرفت به بخواهد انسان هرگاه و سزدمی شماریبی

 اند:نامیده اسم را او یاتاز تجلّ یکهر که نماید ادراک را ، آنحق حضرت شماربی

ــت او، اثر دارد هزار   گر چه فردسـ

 

 صـــورت از کتم عدمگه گه آن بی

 و هـر صورتــی   ا تا مــدد گیــرد از    

 

ید بی     نام شــــا مار  آن یکی را  ــ  شـ

 (3673، دفتر دوم:)همان               

 مـر صور را او نماید از کـرم

 از کمال و از جمال و قدرتی

 (3744و3742، دفتر ششم،همان)   

از  ،دارد. نفوس ایشاناشاره  اولیا وانبیا  نفوسخداوند در یبه تجلّ ،موالنا در این ابیات 

خفی  این لطف ،او د. به عقیدۀیابمی حقیقی خود دست به کمال گیرد ومی ی یاریآن تجلّ

 دوگونه بر ،آن و بندگی به پایداری در اوست تأیید بنده، به حق لطف زیرا»خداوند است 

 هیچ بی تعالی حق آنچه است و جلی لطف ،باشد اطاعت جزای است: خفی و جلی. آنچه

 حق لطف به ،کند بنده که هم طاعتی زیرا است خفی لطف ،کند افاضت بنده به سبب

-478: 1373)شهیدی،« درخواهدآورد. پا از را او نفس، هوای ،نباشد او عنایت اگر و است

477 ) 
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 یونس امره -2-7-5

داوند چون خکه  است تأثیر تعالیم موالنا، معتقد خود و تحت هایآموزه تأسی از با ،یونس

، تاسکه این هم از روی عشق بوده را بنمایاندخود خواست که خود را بشناساند و صفات

کنتُ کنزاً مخفیاً فاحببتُ ان اُعرَف، فخلقتُ »قدسی  شود. او به این حدیثمی ی آغازتجلّ

 ی است. از دیدگاهبارزی از تجلّ نظرش جلوۀاز این حدیث، عالقه و عقیده داشته و « الخَلق

 چه در این عالم هست، اوست:، هراز این روی و ذات است ی محصول عالمتجلّ ،او
Her gelen oldur gıden ol görinen oldur gören ol 

ulvı vü süflı cümleten oldur ger bana görine 

 .اوست ،بیننده اوست و، شدهدیده ، اوست؛چه می رودآید، اوست؛ هرهرچه می

 .همه اوست ،اگر از من بپرسید، علوی و سفلی

یاد  «کلیکثرت»هزار عالم که از آن با عبارت متصوفه، اساس هجده براساس نظریات

 Dillerde)شود، یک چیز است و باالتر و واالتر از آن یک چیز، وجودی موجودنیست. می

söylenen bu birliktir) حکایت این وحدت است. ابتدا  ،شودمی جاریها آنچه بر زبان

در این مصراع به  ،( این تفکر56)سوره بقره، آیه  .رسیدبه واحد خواهد ،و انتهای هستی

ذات را  همه یک» ؛Cümle bir anı birler cümle ana giderlerاست: کاررفته

 .«درخواهندیافت و همه به سوی آن ذات خواهندرفت

ت هبوط انسان نیز علّ و استخداوند را مورد تأیید قرارداده یانسان در ازل، یگانگ 

 مشاهدۀ یگانگی ازلی در عالم وجود است:

 Eleste bileyıdük göz açduk belı didük 

Yunusıla gayrını kamu birden eyledi 

حق، خود را بر یونس و همگان به یکباره /  گشودیم و بلی گفتیمدر الست بودیم، چشم

 (279: 2008ساخت. )تاتجی، نمایان

 دارد: بلی اشاره بربکم و قالوا پاسخ الستُ و ی حق و پرسشبه خلقت و تجلّ زیر، بیت
Kalu bela söylenmedin tertıb düzen eylenmedin" 

Hakdan ayru değilidüm ol ulu dıvandayıdum 

 ؛ای آن سازمبلی، نتوانستم خود را مهیّ کسی به من نگفت قالوا
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 .ن جدای از حق نبودم ، من از اهالی درگاه او بودمم

وح تنها یک ر ،رنگ و به هنگام شمارشترتیب، یک شکل، یک تنها یک ،در ظاهرامر

 ،آن جان )روح( جان واحد نیست؛ و روح چیزی بیش از تنزل آن ،کثرتدارد. این وجود

 زند:میافعال از او سر است که همۀ خود پوشیده و تنها وجودی لباس تن به
Işkıla isterdük yıne bulduk ol canı 

Gönlek idinmiş geyer suretile bu teni 

Girmiş suretde gezer cümle işleri düzer 

 /استوشاندهخود لباس پ ما را با چهرۀ خاکیاین تن/  یافتیم با عشق به دنبال یار بودیم و بازش

 (279: 2008دهد.)تاتجی، میکارها را انجام آید و همۀدرمی صورت جانان(، به جان)آن

 توحید بنیاد وحدت و ود -2-8
 موالنا  -2-8-1

هذا کتاب المثنوی و هو اصول اصول اصول الدین فی کشف اسرار »: این جملهبا  مثنوی

 ناتوحید است. موال ،ترین تعلیم دیناصلی ،شکو بی شودمی شروع ،«الوصول و الیقین

اصل  لاص توحید و اصل مثنوی سِرّسِرّ فرماید که این کتابتوحیدی می این شعار ۀدربار

 یصریح در آثار موالنا اشارۀکه عنوانی   .وجود است همین وحدت ،توحید دین است و اصل

 اله اال ال»زند. گفتن می توحید به معنای وحدت موج ،ا در سراسر مثنویامّ استبه آن نشده

 ابد:یدر بیان موالنا شکلی دیگر می ،حاوی یک نفی و یک اثبات ی استکه اقرار« اهلل

ــت   ــف ــت و اال اهلل گ ــف ــه گ  ال ال

 

 گشــت ال اله اهلل و وحدت شــکفت 

 (2266،دفتر ششم:ثنوی)م               

 تشگف ،اهلل اال اله نامد، این تعبیر از المی «وحدت دکان»از کسی که مثنوی خود را 

نه اینکه  ،بیندب را کسی است که غیرخدا ،کند. مشرکمیبینی تعبیرشرک را دو ،موالنانیست. 

 ،بین استا آنکه وحدتاست امّ خدایی شرکهمه ،از دیدگاه اویند. ببخدا هم  را غیر

           ،وجود اند مکتب وحدتاینکه گفته ،لذا ؛توحید استعین ،بیند و آنغیرواحد نمی

در اندیشۀ موالنا چنین نیست. از دیدگاه  ،حداقل یا درست نیست ،خدایی و شرک استهمه

 روی ند و چون کفاهمگی حجاب ،حقیقی است و موجودات موالنا، تنها خداوند، وجود

 دریا:
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 ست جفت و زوج نیستا بحر وحدان

ــاای محــ  راک اول و ای محــال اشـ

ست اندر بح  شرک و پیچ پیـــــچ  نی  ر 

 

ــر موج نیســت وهر و ماهیش گ   غیــــ

ــ  ــوج پ ــا و م  اک اودور از آن دری

چه گویم؟ هیچ هیچ      با احول  یک   ل

 (2030-2032:)همان                        

 فرماید: بایدکرد؟ موالنا میچه ،الوجودحق و وحدانیت و یکتایی واجبرای دیدنب 

ی  ــوراخ کن      دهد بب سـ ــ ید سـ با  ای 

ــدر المــ  ــبــب بــیــنــد ان ــا مســ  کــانت

ــبب می  ــد هر از مسـ ــرّرسـ  خیر و شـ

 

ــار اوســــ        لق آث یقــت خــا حق  تدر 

ــتامغز ک  ــت و از پوسـ  ها آواره نیسـ

 زادزاده بــچــون دوم بــار آدمــی  

 

 نــــــــا حُجُب را برکند از بیخ و بتــــ 

ند جهد و اکســـاب و دک       انهرزه دا

ــ   ــباب و وسـ ــت اسـ  ایط ای پدر! نیسـ

 (1554-1552، دفتر پنجم:     همــان )     

لّ    یک جز ع ــ   ل هل پوســ ند ا  تت نبی

لّ   یب و ع چاره نیســـت   تاز طب  او را 

لّ    هاد  تپای خود بر فرق ع  هـــــــا ن

 (3574-3576، دفتر سوم:همان)         

ها را در بیند، همۀ هستیحق نمی باشد، چیزی جز افعالافعال رسیدهسالکی که به مقام فنای 

  .«زنیما چو چنگیم و تو زخمه می»بیند: نمی آلتی بیش ،حق ت و قدرتبرابر مشیّ

 یونس امره  -2-9-2

کس فهم عوام، توحید را در برع ،«کس نیستجز خدا هیچ»یونس با عبارت توحیدمدارانۀ 

غایت حقیقی  ،یونساست. از دیدگاهوجود، موردبررسی قرارداده وحدتمیانۀ مبحث 

ذاتی است.  و صفاتی افعالی، اسمایی، ذاتی از میان چهار مرحلۀ توحید زیستن توحید ،عاشقان

ته و زبانی گذش ندارد و سالک باید از توحید وجود تویی و من، وحق بین سالک ،از نظر او

د، فاعلِ گذارمیسرفعالی را پشت باشد. سالکی که توحیداقلبی شده وارد مرحلۀ توحید

رّ از ناحیۀ خیر و ش»جمله که بشناسد، به حقیقت اینشناسد و کسی که فاعل را حقیقی را می

 جا خواهددید:حق را همیشه و همه است. چنین کسی،یافتهنیز دست «خداست

Yürürısem önümdesin söylerisem dilümdesin 

oturursam yanumdasın ayrukda ne bazarum var 
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 ؛  در زبانم هستی ،حرف بزنم؛ راه که بروم در برابرم هستی

 .چه گرم بازاری دارم من ،در این دوری و جدایی ، در کنارم هستی؛بنشینم
Diyen ol işiden ol gören ol gösteren ol 

Her sözi söyleyen ol suret can menzilidür 

 ؛ باش دهندهنشان بیننده و ، بپرداز؛شدیباش، به کاری که گمارده گوینده

 است. که صورت، منزلگاه جانانگویندۀ هر سخنی باش، چرا 

کند. در می انچوگان بی و شکل سمبلیک با تمثیلِ بازی گوییونس، توحیدافعالی را به 

 نارآنها در ک خداوندی؛است از عاشق و چوگان، تمثیلی از قدرت گوی، تمثیلی ،مثال این

 روند: شمارمیوجود به نیکو برای بیان وحدت و تمثیلی یابندمی هم معنا

Top benem çevganı aldum çalaram 

Kim ala bu topdan meydanumuızı 

 ؟، میدان را بستاندتواند از این گویچه کسی می. / زنمو میگیرم میگوی منم، چوگان را 

اء شود که تمامی اشیمی سالک متوجه توحید صفاتی،در دومین مرحلۀ توحید، یعنی 

 کنندۀینقش متجلّ و شکل رنگ، حق هستند؛ یکتایی دهندۀ صفتموجود در کائنات نشان

شود. می قلب مشاهده وحدت با چشم ،یاتحق هستند. در این تجلّ یکتایی حضرت صفت

 ا معنا واحد است.امّ بسیار، صورت، صفاتیدر توحید

Hikmet ile bak bana ta'ıyan olam sana 

Zira ben bu suretde yüz bin dürli gelmişem 

 ،تو باشم بین مرا بنگر تا تعیّنبا دیدۀ حکمت

 ام.دوره به زمین آمده هزاران، در صدبا این صورت ،که من چرا 

 آید:بیند و به وجدمیجا میچیز و همهحق، او را در همهاز دید یونس، عاشق
Ma'şukanun tecellısi dürlü dürlü renkler olur 

Bir şivede yüz bin gönlüm (uş) hemişe cuşa gelür 

 های مختلفی استها و شکلبه رنگ ،معشوقیاتتجلّ

 آورد.وجد می دلم را به صدهزارگونه به ،و یک عشوۀ او

وید، گافتد. کسی که هستی خود را ترک میاالحد نیز اتفاق میدر توحیدذاتی، فناءفی

 کند:می ذات خداوند و صفات آن ذات را هر لحظه مشاهده
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Her sevdüği terkin ura kayıkmaya değme yana 

Her dem anun seyrangahı hem zat u hem sıfat olur 

ها کناری بکش که به کنارهقایق)وجودت( را به ؛کنترک ،داریمی هرچه را دوست

 شود.هر لحظه تماشاگه او هم ذات و هم صفات می/  شو اما کنارنرو(نکند )خماصابت
İkiliği terk itgil birlik makamın tutgıl 

Canlar canın bulasın iş bu birlik içinde 

 .بودن برسواحدی و یکیدویّیت را رهاکن، به مقام

 (281-284: 2008یافت. )تاتجی، بودن خواهیجانان را در این یکی جان

 نتیجب گیرس -3

ربی، عای که توسط شاگرد و پسرخواندۀ ابناندیشه ،وجود با تأثیرپذیری از وحدت ،موالنا

 ارب ثمری دیگرگون درقونیه به ،وثوقش بسط یافت قونوی، عالم و عارف مورد صدرالدین

ایی هامره گردید. طبق نمونهاز جمله، یونس و  آموزشی برای بسیاری کسان یآورد و مشرب

 اکبر، بیروناز بحروجودی شیخ ،وجودی جاری وحدتو ساری  شد، اندیشۀکه آورده

با تمامی متعلقات  ،وجود تراوید و شرق و غرب عالم عرفان را درنوردید. اندیشۀ وحدت

 ،دگون و توحیهای گونهینو، تجلّبهنظیر وحدت و کثرت، قدیم و حادث ، خلقت نو ،خود

گرفت و بررسی قرار مورد ،در آثار دو عارف و شاعر مشهور از دو زبان فارسی و ترکی

صورت و سیرتی زیبا  ،اد موالنامآبانه، در ذهن وقّوجودیوحدتشد که اندیشۀ  روشن

یافته و  یسرّت ،یونس ،شامستقیمبه اندیشۀ شاگرد غیرِ ،شکل بدیع خود پذیرفته و با همان

 زبانش واگویه نماید.دیگر برای مردمان هم او نیز این اندیشه را با زبانی که شده سبب
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