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  چکیده

ازبزرگترینسرایندگانشعرصوفیانهدرادبیاتعرباست؛ازسویدیگرموالنا،خداوندگارعشقوعرفاانفارضابن

درادبیاتفارسیاستکهزیباترینومهمترینمضامینعرفانیدراشعارآندویافتمیشود.جهانبینایونگارآآندو

شباهتهایقابلتوجهیداردودربسیاریازموضوعاتعرفانیمشابهتومطابقتتامدارد.زیربناعارفِبزرگ،بایکدیگر

وشالودۀاعتقادشانبروحدتوجودوادراکآناست.درحقیقتآندونهایتعشق،فناا،تلیایو...وحادتمایدانناد.

رادیاناستکهدرآثاردیگرعارفانبهصاورتمابه یکیازموضوعاتیکهدوعارفبزرگدرآناتفاقنظردارندوحدتد

بیانشدهولیموالناوابنفارضاینموضوعرابهصورتآشکاربیانکردهاند.اینامراقتضاداشت،تابامطالعاهوبررسای

نظاومایاندوعاارفوچگونگینایلشدنبهآن،دراندیشهوآثاارم"وحدتادیان"مثنویموالناوتائیۀابنفارض،مقولۀ

موردبررسیومقایسهقرارگیرد.



وحدتادیان-وحدتوجود-ابنفارض-موالنا:کلید واژه
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Unity of religions in Masnavi of  Maulana (Rumi) and Ibn-al-Faridh Tayyee 

 

Dr. Maryam Faridi maryamfaridi@yahoo.com 
   

 

َAbstract 

Ibn-al-Faridh is one of the greatest Sufi poets in Arabic literature; Maulana (Rumi), on the other hand, is 

regarded as the master of love and gnosis in Persian literature. One can find in their poetry the most 

beautiful and most crucial mystical notions. The worldview and perspective of each of these two Sufis has 

many similarities with the other, and in many mystical subjects this similarity is total and perfect. For 

both, the foundation and the base of their belief is built upon the unicity of Being and its perception. In 

fact, the two extremes of love, annihilation, expression and ... are known to unity.One of the issues that 

divided the two great mystic are unity of religions that in other works mystics, vaguely expressed but have 

expressed it openly by Maulana (Rumi) and Ibn-al-Faridh . It would be appropriate to study the Masnavi 

of  Maulana (Rumi) and Ibn-al-Faridh Tayyee the category of "unity of religions" and way to achieve it, 

in thought and poetry these mystic be investigated.         

                               

Keywords: Maulana, Ibn-al-Faridh, unicity of Being, unity of religions 
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 مقدمه  

ازجمیهگرایشهاییکهانساندرسیرفکریخویشدردورههایمختیف،ازخودنشاندادهگرایشبهسویوحدتاسات.اوایان

دااست،ولیدرنهایتبایکادیگروحادتدارناد.درواقا باهایاننتیلاهجهانرابهصورتیدیدهکهبهظاهرگوناگونوازه ج

کهاستقاللوجداییچیزهاازه ،نمودوتوّهمیبیشنیساتوموجاوداتایانجهاانجیاوۀیاوچیازومظااهریاو»رسیده

 (.ایناندیشهدراکثرادیانالهیوجوددارد.9631:72ضیاءنور،«)حقیقتند

معاروفکرخایاولاین»عرفاناسالمییعنیقرندوم،مسئیهوحدتحقوشناختخدامطرحبودهاست.اززمانشروعتصوفو

و"هیچوجااودینیستمگرخدا"رابهآنگونهکهدرقرونبعدگفتهاند،تعریفکردهاست.یعنی:"الالهاالاهلل"کسیاستکه

"توحیادخاا ".انصااریباه"معدومناد-جزوجوداو-یستموجوداتدردوجهانچیزیجزخدان"ابوالعباسقصابمیگوید:

."اهللوبس،باقیهاوس"وپاسخمیدهد"توحیدکداماست؟"پرسد.انصاریمی"لیسغیراحد"اشارهمیکند.بهاینعنوانکه

اشهودمستقی میبینندکهوجاودیآنانب"غزالیدرکتابمشکاۀاالنوارمیوۀمعراجمعنویعارفانرااینگونهتوصیفمیکند:

(.بنابراینبسیاریازعرفامضامینیدرآثارخودآوردهاندکاهنشاانازیکتااییوجاود959-9633:952چیتیو،«)جزخدانیست

دارد.

عراقی،حااف وبتدریجعارفانسعیکردندبرایتفهی مبانیعرفاناززبانشعرمددجویند.سنایی،غزنوی،عطار،نظامی،موالنا،

جامیهرکدامسعیکردهاند،حقایقالهیرابهگونهایبرایمابهتصویربکشاند.آناانکوشایدهاناد،باازباانلطیافشااعرانه،

زیباترینتصویرازمعبودرادرنظرماملس کنند.

رسیدواینعارفمعروف،بهاینعقیادهودورانشیخاکبریعنیمحیالدینعربیفرا»اندیشۀوحدتوجودمراحییراطیکردتا

 (.9631:971ضیاءنور،«)فکر،جنبۀنظارواستداللداد

دربینهمۀعرفاامریراسخومحکا استاما،درآثاارابانعربای،ابانفاارضوموالناانماود"وحدتوجود"درواق عقیدهبه

گیرد؛موالنااززبانرمزوقهرمانانداساتانهایااریینایننظریهمددمیبیشتریدارد.ابنعربیاززبانفیسفهواستداللبرایتبی

میجویدوابنفارضتلاربشخصیخودرابیانمیکند،ولیهرسهبهیونظرواحدرسیدهاند.درحقیقات،آثاارعرفااکاال و

همۀعرفابهیووجودواحاداعتقااددارنادکاهآندارد.یعنی"وحدتوجود"آثارموالناوابنفارضخصوصا ،حکایتازاعتقادبه

 واجبالوجوداست،اماتوضیحوتبیینآنرادرمثنویموالناوتائیهابنفارضبهترمیتوانمشاهدهکرد.



 بیان مسأله

اساسهمۀادیاان الهای،کسانیکهاعتقادبهوحدتوجوددارند،وحدتدرادیانیکیازاعتقاداتاساسیآنهاستآنهاایماندارند

ماحصلاینکالمآناستکهآنها،ه کاهرویباهقبیاۀماانمایآورنادودرجهات»یکیاستوآنرسیدنبهتوحیداست.

(.9635:921ابنعربی،«)بیننددیگریمینگرند،رویدرخدادارندوخدارامی

ییتهایبینهایتوجوددراطوارظهورآاست.اسمایمبیّناطاوارمختیفایاختالفکالمالهیوکالمانسانیناشیازقاب»بنابراین

سازد.خداباتلییخویشدرعالا ،یعنایبااتکیا هستندکهوجودمطیااقهنگامبهوجودآوردنعالا ،خودرابهآنهامقیدمی
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نمعینی،هیچعینموجودِمنفردینمیتوانادسازد.ولیدرهیچزمانومکاکیماتنفسالرحمن،قیمرویکاملاسماراظاهرمی

(.9611:777چیتیو،«)همۀاوصافِممکن وجودرابهنحوکاملظاهرسازد

تمامی پیامبرانازنورمحمدیالهامگرفتهاند،ومیگویندکهاواعالمداشتهزمانیکهآدمابوالبشرازگِل خامبوده،او»درحقیقت

آدموهرکهغیارازاو،روزقیاماتزیار»اینحدیثاست:آدَمُوَمَندُونَهُتَحتَلِوائییَوُمَالقِیامَهوَلَافَخر:پیامبربودهاست.تفسیر

 (.9633:677)نیکیسن،««لوایمناندواین)برایمن(فخرینیست



ناعتقادباهتوحیاداسات.ابانفاارضومنظورازوحدتدرادیانایناستکههمۀپیامبرانیوهدفاصییوواحدداشتهاندوآ

مولوینیزهردومعتقدبهوحدتادیانودراینموضوعاتفاقنظردارنداگرچهنحوۀبیانشانمتفاوتاستواگرچاهزباانآنهاا

یتوانپیباهزبانشعراستوبهطورمستقی ازوحدتدرادیانسخننگفتهاند،امابابررسیمثنویمولویوتائیۀابنفارضم

 اعتقادمشترکهردوشاندرزمینۀوحدتوجودبرد.



 اهمیت موضوع

موضوعوحدتادیاناگرچهگاهگاهیمطرحشدهوحتیبهصورتملزادرمثنویموالناموردبررسیقرارگرفتهولیتاکناوندر

یونتیلهکییدستیافت،موردبررسایقارارنگرفتاهآثارموالناوابنفارضبهصورتیکهقابلتطبیقومقایسهباشدوبتوانبه

است.بههمیندلیلنگارندهبرآنشدتااینموضوعراازنظرایندوعارفبزرگموردبررسیقراردهدتابابهرهگیریازنظارات

 آنهابتواندیدگاهدیگرعرفارانیزموردبررسیقرارداد.



 پیشینه تاریخی

لهوحدتوجودمطرحبودهتااینکهابنعربیدرقرنهفت آنرابهصورتعیمیومستدلوباازباانفیسافهاززمانافالطونمسأ

بیانمیکندهمزمانباآنموضوعوحدتادیانه مطرحشدهوابنعربیوبرخیفالسفهوعرفایبعدازهرکادامباهشاکیی

ابنعربیوموالناتقریبایوقرنبعدازابنعربیهماناندیشاههااراباهزبااناینموضوعرابیانکردهاند.ابنفارضه زبانبا

شعروعارفانهبیانکردهاند.

وحدتدرادیانیکیازمهمترینمسائییاستکهمعتقدانبهوحدتوجودآنرامطرحکردهاند.مسیمامهمترینمنااب نگارناده

ه کتابهاومقاالتیکهنگارندهدرزمینۀوحدتادیانباهطاورکیایوبررسایآندراندیشاهآثارموالناودیوانابنفارضبودوا

 موالناوابنفارض،موردمطالعهقراردادهوازآنبهرهبردهاستازاینقراراست:

محمادمولاوی،نقادفصو الحک ازمحیالدینابنعربی،مشارقالدراریازسعیدالدینفرغانی،مثنویمعناویجااللالادین

النصو فیشرحنقشالفصو ازعبدالرحمنجامی،وحدتوجودازفضلاهللضیاءنور،وحادتوجاودباهروایاتابانعربایو

مایستراکهارتازقاس کاکاییوفیسفۀعرفانازسیدیحیییثربی)ر.ک:مناب ومآخذ(

فهرستمهمترینمقاالتکهنگارندهازآنبهرهبردهاست:
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بررسیاجمالیاندیشههایمشترکموالناوابنفارضازمحمدعییابوالحسنی،وحدتقوادراشاعارموالنااازمحبوباهمباشاری،

وحدتادیانوکثرتگراییدینیازنظرحاف وابنفارضازمحمدرضانصراصفهانی

 

 اهداف تحقیق

وانبهمواردزیراشارهکرد:اگربخواهی اهدافتحقیقرافهرستوارنامببری ،میت

 وحدتادیانازموضوعمهمیاستکهقائالنبهوحدتوجودبهآنمعتقدند. -9

 وحدتادیاندرمثنویموالنابهخصو دراشعارآبهصورتداستانوتمثیلقابللمساست. -7

 شود.رفانهدیدهمیوحدتادیاندرتائیۀابنفارضنیزدراشعارآبهخصو درتائیهبهصورتعاشقانهوعا -6

 موالناوابنفارضدرموضوعوحدتادیاننظراتیمشابهدارند. -9



 فرضیه های تحقیق 

دربارۀوحدتادیان،فرضیههاییمیتوانمطرحکرد.باثابتشدنهریوازاینفرضیهها،گامیدرجهتروشنشادنماهیات

توانبهبررسیوحادتادیاانیکاهباآشکارشدنماهیتِوحدتادیانمیوحدتادیانومباحثمربوطبهآنبرداشتهخواهدشد.

درآثارموالناوابنفارضمطرحاستپرداختوبابررسیآندرآثارموالناوابنفارضبهنتاایجقابالتاوجهیرساید.نگارنادهدر

طول پژوهشتالآخواهدنمودبهصحتاینفرضیههادستیابد:

 توجودسرچشمهمیگیرد.وحدتادیانازوحد -9

 کسانیکهمعتقدبهوحدتوجودندبهوحدتادیاننیزمعتقدهستند. -7

اساسهمۀدینهاتوحیداست -6

 هدفهمۀدینهایکیاست. -9

 موالناوابنفارضهردومعتقدبهوحدتادیانهستند -5

 موالناوابنفارضدرزمینۀوحدتادیاننظراتیشبیهبهه ندارند -3

 موالناوابنفارضدرزمینۀوحدتادیانمتفاوتاست.نحوۀبیان -2

3-  

 روش تحقیق

نوعیپژوهشبنیادیاستکهازروآهایاستداللو»تحقیقنظرییکیازانواعمختیفتحقیقاستکهدرتعریفآنگفتهاند:

وانتحقیقحاضرراازنوعتحقیقنظریبنابراینمیت«.شودتحییلعقالنیاستفادهمیکندوبرپایۀمطالبکتابخانهایانلاممی

دانست.هدفاینتحقیقآناستکهازطریقمطالعاتکتابخانهایورایانهایاطالعاتموردنیازگردآوریوباتلزیهوتحییالو

 تطبیقآثارموالناوابنفارضبتوانبهنتایجتازهایرسید.
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 یافته ها 

ارضکهمقولۀوحدتادیاندرآنقابللمساستآوردهمیشودوبعدازآناشعاریازموالناادراینقسمتابتدااشعاریازابنف

 کهمبینهمیننظریهاستآوردهمیشودتابتوانبهنتیلهگیریکاملودرستیدستیافت.



 وحدت در ادیان از نظر ابن فارض

فَمابارَ،ب اإلنلیال ،هَیکَالُب یعَۀ وَإننارَ،بالتَّنزیل،مِحرابُ،مَسلدٍ

 وَأسفارُتَوراۀ الکییاا لِقَومِاااهِ،تُناجیب هااألحبارُفیکُلَّلَییَۀ

 (9129:31)ابنفارض،



رابمسلدیبانورقرآنروشناییگرفت،نمازگاهکییساییه باانلیلنابودنشد.واسافارتاوراتیها کاهموسایبارای):اگرمح

قومشآوردواکنوناحباریهودهرشببدانهامناجاتمیکنند)همانگونهاستکهدربارۀانلیلگفتهشد(.

شاود.اوبارایانبااوراساتکاهنمازگاهکییساه باانلیلنابودنمیابنفارضمعتقداستکهاگرمسلدباقرآنروشنمیشود،

ااِلهصوفیانمعتقدبهوحدتوجود،اِالهیاستکههیچصاورتیاورامحصاوروهایچ»خداونددرهیچصورتیمحصورنمیشود.

محبوبدرهرچاهدوساتداشاتهعقییمحدودویامقیدآنمیسازد،چوناودرواق معبوددرهرچهپرستیدهمیشوداستو

(.9635:39ابنعربی،«)میشود

گروهواحد:

بیاألنبیاء،وفیعناصریلَوحیَالمحفوظ،والفتحُسورَتیدِحِزْوفیالمَهْ

 (9129:26)ابنفارض،



):درگهوارهکه)بودم(،پیغمبرانگروهمنبودند؛ودرعال عناصر،لوحمن،لوحمحفوظبودوسورۀمن،سورۀفتح(.

کههرمعبودیراملالیحاقمای»ابنفارض،همۀپیامبرانرایوگروهواحدمیداندومعتقداستکهعارفکاملکسیاست

میشود،وهرکسغیرایانرابررساتدویااغیاراورادوساتداشاتهباشاد،حقیقاتآن اهرابیندکهحقدرآنملالپرستش

پرستیدهودوستداشتهندانستهاست،زیرامعتقد،االهخاصیراکهدرمعتقدآآفریدهمیپرستدوبااالهاعتقاداتدیگریساتیز

هآنااِلهراآفریده(میگوید،چاونااِلهمعتقادازآفریادههاایمیورزدوثنایحقرامیگویدونمیداندکهثنایخودآرا)ک

در-خودآاستوثنایبرصُن ،ثنایبرصان است؛اگراینمعتقد،حقیقتواق رامیدانستواینکهغیراوه غیارازحاقرا

پرسیدندگفت:لونالمااء«اهلل»ویازنررستیده،یعنیاگرسخنجنیدرامیدانستکهچوناز–صورتخاصیازصوراعتقادات

(.9639:39)ابنعربی،«پرستدانکارنمیورزیدلوناالناءیعنی:رنگآبهمرنگظرفآناست،برغیرخودآدرآن همی

دیدگانمیتبرنگشتهاست:

حیۀومازاغتِاألبصااارُمنکلّمیَّۀٍ،ومازاغتِاألفکارُمنکلّنِ
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فار غُرّتیومااختارَمَنلیشّمسعنغِرّۀٍ،صبَاوإشراقُهامِننور إسْ

 (9129:39)ابنفارض،



)پسدیدگانهیچمیتیبرنگشتهاستواندیشۀفرقهایه بهراهانحرافینرفتهاست.

نگزیدهاست؛زیراتابناکیخورشیدازنوردرخششپیشاانیآنکسکهازسرغفیتبهخورشیدمایلشد،درحقیقتخورشیدرابر

مناست(.

منظوراینکه،چونازوجهیتوجهجمیۀاهلمیلونحلبهحضرتالهیّتاست،پسنظرجمیهبهیکبارگیازحاقوتوجاهباهاو،

قتهررأییومذهبیوقباولآنکییلومایلنیستوایشانرابکییبیکارشمردن،وجهینداردوفکرهایمردمدردعویحقی

واقامتدالیلبرآنبکییازحقروینگردانیدهاستومیلنکرده،بیکههریوراوجهیومحمییخبربهنزدمنثابتاسات.در

حقیقتناقصومعیوبنشدبکییآنکسیکهازسرغفیتازکمالاطالقالهیّتمنبهسویآفتابوقباولاوباهالوهیّات،میال

کردواینآفتابپرستازآنجهتبکییناقصومعیوبنیستکهحالآناستکهروشاناییوتاابآفتااب،ازناورپیاداشادن

چنانکهقر وعاین«وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَی فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »طیعتمناست،کهاس نورواس حیِّمناست،تابهحک 

عوسایۀاس نوروحیّاستبیوساطتحلابکیتُنُو،بهبصاارتمامادراکنمیتوانکرد،ونظربراونمایتاوانآفتابراکهفر

افکند،ه چنینبیواسطۀتعیّنیاس نورمرابهبصایردرنمیتوانیافت،پسازآنجهتکهوجود،مواجاهجمیاهحقاایقعاال 

نوریّتاولحظهبهلحظه،کنایتکنندازاوبهغُرَّهکهدراصللغت،بیاضیاساتکاهازاستوازجهتلمعانوفیضانوپیداییو

پیشانیاسبالم میباشد،پسچونحالآناستکهنورآفتابولمعاناو،اثرومظهرلمعانوجهمناست،پساگارپرساتندۀ

،ظاهرا غافلشدهاست،چونرویبهمظهروپرتاواوآوردهآفتابوازعینوحقیقتنور،بهآنسببکهمدرکومفهوماونیست

استکهمدرکومفهوماواستوحیاتوثباتوظهورکماالتجمیۀمحسوسااتراباهویمتعیااقمایبینادوازاومساتمدّو

یعایادنمایگاردد،مستفیضمییابد،پسبکییازحضرتمناعراضنکردهاستوازاینرویزیادتیونقصانیبهویوحالو

(.291-251:9621چوندراصلرویبهمندارد)فرغانی،

زرتشتیانآهنگِغیرنکردند:

وإنعبدَالنَّارَالمَلوسُ،وماانطفَتکماجاءفیاالخبار فیألفِحلَّۀ

رواعَقدَنِیّۀه فَماقَصَدواغیری،وإنکانقصدهُ سِوایَ،وإنل یُظْ

 (9129:39)ابنفارض،



واگرزرتشتیانآتشیراپرستیدندکهچنانکهدراخبارآمدهاست،هزارسالخااموآنگشات،آهناگغیارمارانگردناد؛گارچاه

قصدشانظاهرا غیرمنبودواگرچهعقدنیّتراآشکارنکردند(.

شراعبادتوسلدهکردندوآنآتشهازارساالاساتکاهخااموآنگشاتهاساتدرآنآتاشبنابرایناگرچنانکهملوسآت

پرستیدن،قصدوارادهوتوجهایشانبهسویغیرمننبود،ازآنجهتکهآنآتشرامظهرنورهدایتوالهیّتمنگماانبردناد،
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ادتبهسویغیرمناساتازآنرویکاهماراوناوربهآنسببپرستشنمودند،اگرچهظاهرا صورتقصدوتوجهایشاندرعب

الوهیّتوهدایتمرادرآنآتشمنحصردانستندوبهآتشمقیّدشمردند،وذاتونورهدایتمنچونبههیچچیزیمقیّادودر

د،اگرچهعقدهیچصورتمنحصرنیست.پسآنمعبودومقصدومقصودایشانکهمقیدومنحصرآمیدانند،غیرمنبودهباش

نیّتایشان،قصدوعبادتبهغیرنبودهاستوآنتوجهشانبهغیرازجهتغیطحصروتقیید،الزمآمدهاست،وعذرشااندرآن

پرستشآتش،آنبودهاستکهیکباریآنکسکهپیشوایایشانبودهاست،زردشتنام،وایشاناوراپیغامبرگماانمایبرناد،

نوروجودوالهیّتمرادیدهاست،وآنراآتشگمانبرده،پساووقومشبهساببهادایتباهشاعاعیمقیّادوروشناییوشعاع

:9621پرتویازاشعۀبینهایتنورمنوگمانانحصارنوربینهایتمندرآناشعه،ازنورمطیقمانگماراهشادهاسات)فرغانی،

259-251.) 



ستکهآن همیبیندودراینراهبهآنرسیده،محصولفراتررفتنازمکاشفهورسیدنبهمقامبنابراینابنفارضبرایناعتقادا

کاردولایوجاودناساوتیاوکاهمهارجم است،مقامیکهاومدعیاست،اگرحلابهستینمیبودحقیقتراکاملبیاانمای

همۀادیانومذاهبوحتیجیوههاایمختیافکفارازلاوازمخاموشیبرلباوزدهواجازهگفتنحقایقرانمیدهد.بهعقیدۀاو

هستیوآفرینشهستند.

ادیاننشاناسماءالهیاست:

فالذاتِلیحک ،اجرَتمَۀوصْوحِکْعییسِمَۀ االسماءِتَلریامورُهُ ْ

(9129:39)ابنفارض،

)امورآنان)مظاهر،ادیانوفرقههایمختیف(برنشاناسماءالهیجریانمییابدوحکمتوصفذاتآنخداونداساتکاهحکا 

میراند.(

براثر پایمن:

مِشیَتیواألُلیقالواب قَولِه   عییصراطیَ،ل یَعدوامواطیءفهُ ْ

رَتیرُالیّاحقینَب یَسْنُالدعاۀ السابقینَإلیّفییَمینی،ویُسْفیُمْ

 (9129:29)ابنفارض،



)پسآنپیامبرانوآنانیکهسخنایشانراباورداشتند،همگیبرصراطمنرفتهاندوازجایپایرفتارمندرنگذشتهاند.

برانگذشتهکهبهراهمندعوتکردهاند،ناشیازیمینمنبودهاستویسروآسانیآیندگانازیسارم(.یمنوبرکتپیام

منظوراینکه،انبیایگذشتهوکسانینیزکهقائلبودندبهقولایشانازاقراربهتوحیدواثباتنبوتوامثالآن،چاونهاریاورا

یست،وجمیۀشرای وطرایقاهلدعوتوهدایتباعینشریعتمناست،پسالجارمدررجوعبهمعادازشرعیوطریقیگریزن

اینانبیایسابقواولیایالحق،همهبراثراینصراطمستقی منهستندوازمواض ،پیسیرقدممنکهاثارآنوساطاعتادالی

لاوزنکردند،چهشرای وطرایقسابقنیزاثاریوحقیقیشریعتمناستدرهرمرتبهایوهرمقامیوحرکتیوسکنتیالبتهت
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صورتیازاینوسطیّتوعدالتشریعتمنبود،کهمیزانحرکاتوسکناتایشانشدهبود،وباهصاورتشاریعتایشاانظااهر

تلاوزنمیکنند.روندوازآنگشتهوایشانرابهآنمرتبۀجم الوهیترسانیدهوالحقان،خودهمهبرآثارقدموشریعتمنمی

پسیُمنوبرکتوپیروزیوظفرانبیایسابقبرمراداتتحققبهکمالوجمعیت،هریودررجوعبهحضرتمناثریازیمین

 (.9621:339روحانیتمنبود،کهبرروحانیّتهمهسابقبود)فرغانی،

ایترساند،عالمتآنباشدکهاگرچهنمرودرابااباراهی ایدرویش!هرکهتوحیدرابهنه»نسفیدرکتابانسانکاملمیگوید:

بهجنگبیندوفرعونراباموسیدشمنبیند،یکیداندویکیبیند،ایناستوحدتآخرینچونتوحیدبهنهایاترساد،مقاام

(.9621:921نسفی،«)وحدتپیداآید

فراسویعیومنقیی:

عقیَهُ،واستفزّتبحیثُاستَقَیَّتْهُدُروسُهُ،والتوُمِمَّنطَیّشَتْ

 ٌ،یَدِقُّعنمَدار کِغایاتِالعقول السییمَۀفَث ّ،وراءالنّقل ،عِیْ

تُاهُونفسیَکانت،منعَطائی،مُمِدَّتیی،وعنیأَخَذْتُهُمنّتَیَقَّیْ

(23-9129:22)ابنفارض،

مایهاآساختهاست.نندکسیمباآکهعی ظاهریاورابهحدیسبومغزکردهاستکهعقیشرافروکاستهوخواروبی)هما

آنجادرفراسویعیومنقییمعرفتیهستکهازشدتباریکیازدستیابینهایاتخردهایسال نیزپنهانمیماند.

وختهاموروحمندراینبخششیاریدهندۀمنبود(آنمعرفترامنازخویشدریافتهاموازخودآم

داندنگاهاوباهوحادتادیاانوابنفارضکامال اشراقیوآسمانیبهجهاننظرمیکندوهمهچیزرامحصولفیضالهیازلیمی

اوناادتوصاایهاآمبناایباارتحماالعقایاادمختیاافمبتناایباارهماایندیاادگاهاسااتکااههمااهچیاازتلیااینااامیازنامهااایخد

(.9636:977است)نصراصفهانی،



 وحدت در ادیان از نظر مولوی

شیوههایگفتن:

درنظرگه،گفتشانشدمختیفآنیکیدالشلقبداد،اینالف

درکفِهرکساگرشمعیبُدیاختالفازگفتشانبیرونشدی

 (9732-9631:6/9733)مولوی،



اگرراههامختیفاست،امّامقصدیکیاست،نمیبینیکهراهبهکعبهبسیاراسات؟بعضایراهاز»مولویدرفیهمافیهمیگوید:

هدریا،ازطرفهندویمن،پساگردرراههانظرروماستوبعضیراازشام،وبعضیراازعل وبعضیراازچینوبعضیراازرا

کنی،اختالفعظی ومباینتبیحداست؛امّاچونبهمقصودنظرکنی،همهمتفقاندویگانه،وهمهرادرونهااباهکعباهمتّفاق

ناهکفاراساتوناهاست،ودرونرابهکعبهارتباطیوعشقومحبتیعظی استکهآنجا)هیچ(خالفنمیگنلاد.آنتعیّاق
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ایمان،یعنیآنتعیقمشوبنیستبهراههایمختیفکهگفتی .چونآنجارسیدند،آنمباحثهوجنگواختالفکهدرراههاا

وآندگراینراچنیننماید،اماچونبهکعبهرسیدند،معیاومشادکاه«توباطییوکافری»میکردندکه،ایناورامیگفتکه

(.9631:931مولوی،«)راههابودومقصودشانیکیبودآنجنگ،در

میتعشقجدایازدینهاست:

میّتِعشقازهمهدینهاجداستعاشقانرامیتومذهبخداست

 (9631:9/9221)مولوی،



درمذهبعرفانپرستشازرویعشقومستیاستوفراتررفتنازخودخواهیوخودپسندی.دراینمذهبساودوزیاانشاکل

دهد.بههمیندلیلاستکاهفرقاههاایدیگریبهخودمیگیردومنطقحسابگریوزیرکیجایخودرابهایثاروفداکاریمی

چاراکاهدرآناوجایکاه»ندانیندارد.موالنابرآناستکهآیینعاشقانفقطخداستوبس.مذهبیدرنظرموالناارجوقربچ

حاصلفرقهگرایانمذهبیوجنگوجدالهایخصومتافزایمتعصبانبهبازیهاایکودکاناهعاشقپروازمیکندستیزههایبی

:9636نصاراصافهانی،«)هربانیکهسرشاتۀگالآدمایاساتایشبیهاستکهنهباروحادیانالهیسازگاریاستونهبامهروم

975.) 



همۀادیانروسویاحددارند:

مؤمنوترسا،جهااودونیووبدجمیگانراهستروسویاحد

بیکهسنگوخاکوکوهوآبراهستواگشتِنهانیباخااادا

 (7393-96313/7391)مولوی،



اختالفازرنگهااست:

چونکهبیرنگی،اسیر رنگشدموسییباموسییدرجنگشد

 (9631:9/7932)مولوی،



هرعیمیکهآنبهتحصیلوکسبدردنیاحاصلشودآنعی  ابداناست.و»موالنادرفیهمافیهدرموردوحدتادیانمیگوید:

اسات.شدنعی ادیاان«اناالحق»عی ابداناست،«اناالحق»آنعی کهبعدازمرگحاصلشودآنعی  ادیاناست.دانستنعی 

نورچراغوآتشرادیدنعی ابداناست،سوختندرآتشیادرنورچراغعی ادیاناست.هرچهآندیداست،عیا ادیااناسات،

(.9631:637)مولوی،«هرچهدانشاست،عی ابداناست

صدجهترویسوییومحرابدارند:

رابنیستصدکتابارهست،جزیوبابنیستصدجهتراقصد،جزمح
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اینطرقرامخیصش،یوخانهاستاینهزارانسنبلازیودانهاست

گونهگونهخوردناایهاصدهااازارجمیهیوچیااازاستاندراعتبار

ازیکیچونسیرگشتایتوتمااامسردشاااداندردلتپنلااهطعام

تواحولدیدهییکهیکیراصاادهزاراندیادهییدرملاعت،پس

 (6332-96313/6329)مولوی،



نفاس واحادهاناد،تکاذیبیکایموالنادرمکتوباتمیگوید:گفتندکهماانبیایمقدمرامقرّی وشاکری .گفت:چونکهایشاان

تکذیب همهباشد؛چنانکهغسل اعضای وضودرحقّفایدهیوچیزند،اگریوعضورانشویی،شستنآناعضایدیگرسودنادارد؛

وچونانبیایکدیگررامقرّندوگواهیمیدهندبرصحّتهمدیگر،چونیکیراتکذیبکردیهمهراتکذیبکردی.وبحقیقتآن

وناااوراستکهدرروزنهرخانهایازخانههایاجسامانبیاتافتهاستازیوخورشید.چونضدّیونورازآننورهااکاهدری

اینخانۀمعیّناستشدیومنکراوشدی،خفّاشیتوثابتشد،منکرهمهباشی.ونظیراینآنباشدکهخفّاشیگویدکهمنباه

وضدّنیست ،اگرچهبهآفتابامروزینهضدّم.گویندکهاینپارینهوامروزینهدونیسات،ولایکنپاریناااهازآفتاب پارینهمقرّم.باا

امتحانتودوراست.وهم نینمارخاکایگویدکهمنماهیآنآب کهپاردرجومیرفت،بااینآبآشنانیسات .گویناد:ایان

 (.993-9633:991ع تو،امتحانکنندۀروزگارتونیست)مولوی،آبهماناست؛امّاآنآبکهغیراستدرز



ندایالهیبرایهمهیکساناست:

آننداییکاصلهربانگونواستخودنداآناستواینباقی،صداست

ترکوکردوپارسیگووعربفه کردهآنندا،بیگوآولب

جیواستوزنگ؟فه کردهستآننداراچوبوسنگخودچهجایترکوتا

هردمیازویهمیآیدالستجوهاارواعراضمیگردندهست

گرنمیآیدبییزایشان،ولیآمدنشانازعدمباشااادبیااااای

 (7912-96319/7999)مولوی،



شنوند.پسشنیدننادایاصااینیست.موالنامیگویاادندایالهاایراهمۀاقاوامباهرزبانونژادیمیندایخداوندبهزبانخ

الهی،درانحصارپیروانهیچدینینیست.

تفاوتدرتعابیر:

هرکسیراسیرتیبنهاادهامهرکسیرااصطالحیدادهام

درحقاوشهدودرحقتوس درحقاومدحودرحقتوذم

 (9256-96317/9259)مولوی،
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تفاوتدرتعابیرواصطالحاتازاسبابعدمتفاه دینیاست

هرکسبازبانخودمدحکند:

هندوانرااصطالحهندمدحسِندیانرااصطالحسندمدح

 (96317/9252)مولوی،



همهیوکیشدارند:

،جزیوبیشنیستکیشهازینروی،جزیوکیشنیستزانکهخودممدوح

 (96316/7979)مولوی،



معبودعبارتازجوهرازلیقدی استکهمقوّمتمامصوروجودمیباشد،وعابدعبارتازصورتیاستکهمتقوّمبهاینجوهرمی

معبودیازمعبودات،وجهایازوجاوهاویناد،هارکلاارویباشد،بنابراینهرصورتیازصور،بهالوهیتحقگویاوناطقاندوهر

روردگارتحک کردهکهکنیدآنلاوجهاهللاستوهرچهراپرستید،غیراورانررستیدهاید:وَقَضَىرَبُّوَأَالَّتَعْبُدُواْإ الَّإ یَّاهُ،یعنی:پ

)ابان«کهغیرخدایرانررستیدهرچندکهصورمعبوداتتانباشد(ابنعربیگوید:درازلحک کرده76جزاورانررستید)اسراء/

(.9639:35عربی،

همهتحتیولواهستند:

مصطفیزینگفت،کآدموانبیاخَیفِمنباشند،درزیرلوا

بهراینفرمودهاستآنذوفنونرمزنَحنُاآلخِرُون السّاب قاون

گربصورت،منزآدمزادهاممنبهمعنی،جَدِّجَدّافتادهام

کزبرای منبُدآسلدۀمَیَووزپی من،رفتبرهفت فیو

پسزمنزایید،درمعنیپدرپسزمیوهزاد،درمعنیشلر

عماالخاصهفکری،کوبُوَدوصفِازلاول فکر،آخرآمددر

 (575-96319/561)مولوی،



تمامی پیامبرانازنورمحمدیالهامگرفتهاند،ومیگویندکهاواعالمداشتهزمانیکهآدمابوالبشرازگِل خامبوده،اوپیاامبر»

آدموهرکهغیرازاو،روزقیامتزیرلاوایمان»تَلِوائییَوُمَالقِیامَهوَلَافَخر:بودهاست.نفسیراینحدیثاست:آدَمُوَمَندُونَهُتَح

(.9633:677نیکیسن،««)اندواین)برایمن(فخرینیست
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 بحث و نتیجه گیری

مثناویموالنااوباتوجهبهمطالبیکهبیانشدمیتوانبهایننتیلهرسیدکهاگرچهپژوهشگرانقبییدرموردوحدتادیاندر

تائیۀابنفارضنظراتیرامطرحکردهاندولیهی کدامبهوضوحآنراموردبررسیقرارندادهوشباهتهایآنراعیاننساختهاناد

بااینبررسیدقیقمیتوانبهوضوحدیدکهبراساسجهانبینیموالناوابنفارض،باطنهمۀدینهاگواهیبهحقانیاتخداوناد

هد،هرچندازنظرلف وظاهرمتفاوتبهنظررسند.درواق آندوکوشیدهاندتابهروشهایمختیفاعالمدارندکهرسایدنمید

بهخداوندمستیزمتعصبورزیدندرجزئیاتفرقههایمختیفنیست.بهعیتآنکهاوال بارمبناایحادیث:الطارقالایاهللبعادد

حقمحدودبهیوراهخا نیستوآدابوعباراتمتفاوتموجبازباینرفاتنروحوبااطنانفاساالخالیق،راههایوصولبه

سیوکانسانبهسویحقنمیشود،ثانیا بااعتقادبهوحدتوجودواینکهخداوندعینهستیاستبههرطرفکهرویکنی باه

همهچیزحکایتازاومیکندوهرکسبهشیوهایوزباانیو(«995)بقره،آیۀ«هِفَأَیْنَمَاتُوَلُّواْفَثَ َّوَجْهُالیّ»سویاوروکردهای 

مذهبیسخنازحمداوگوید،بهبیاندقیقعرفانیهمۀمظاهراسماءالهیهستند،حتیگمراهانوبتپرستان.آنهانیزگمشادهای

هاختالفزبانهاوروشاهایجساتوجاواساتکاهراجستوجومیکنندکهدرباطنجزاونیست.ولیغفیتهاوبیتوجهیب

ایشانرافرقهفرقهودستهدستهمیکند.

موالناوابنفارضحقیقتادیانرایکیمیدانند.ابنفارضهمۀمحرابهارایکیمیداند.اوهمۀمذاهبرایاوگاروهواحادمای

رانکردندوادیانرانشاناسماءالهیاستومعتقداستادیااندانداوبراینباوراستکهزرتشتیاننیزآهنگغیرحقیقتالهی

الهیبراثرپایاوپامینهنداوبراینباوراستکهعیومحقیقیفراسویعیومنقییهستند.

موالنانیزمعتقداستکهجمیگیادیانیکیاستوتنهاشیوههایبیاانآنمتفااوتاساتوحقیقاتپرساتشازرویعشاقو

ستیاستواینحقیقتجداازمنطق،حسابگریوزیرکیاست.نیزبراینباوراستکههمۀادیانروبهسوییوواحددارنادم

داندومعتقداستهمۀادیانروسوییوحقیقتواحاددارناد.اونادای.ویاختالفهایظاهریراسبباختالفمیانادیانمی

وبراینباوراستکهتفاوتدرتعابیروبرداشتهاست.موالنامعتقداستدرنهایتهمهیوالهیرابرایهمگانیکسانمیداند

 کیشدارندوتحتیولواهستند.

ابنفارضومولویازنظرنگارندهاندیشههایژرفوشگرفیدرتوتوابیاتشنهفتهاستهربیتازابنفارضومولاویدنیاایی

ادربرداردکهبینظیراستونیازبهبررسیبیشتروتطبیاقدادنباانظاراتاندیشامندانومتفکارانازعرفانوعشقواندیشهر

وعارفانبزرگدارد.

مقایسۀتطبیقیوحدتادیاندردرآثارعطاروابنفارض -9

مقایسۀتطبیقینظریۀوحدتادیاندرآثارسهروردیوابنفارض -7

رآثارعینالقضاههمدانیوابنفارضمقایسۀتطبیقینظریۀوحدتادیاند -6

مقایسۀتطبیقینظریۀوحدتادیاندرآثارابنعربیوموالنا. -9

نقدوبررسیآثارابنعربیدرموضوعاتفنا،بقاووصال. -5

بررسیبازتابافکارواندیشههایابنعربیدرادبیاتمعاصرایران. -3
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 فهرست منابع

ترجمه،تعییقومقدمهازمحمدخواجوی،تهران:مولی،چاول.وحات المکیه، فت(،9639ابنعربی،محیالدین) .1

،تصحیحوتوضیحمحمدعییموحدوصمدموحد،تهران:کارنامه،چاول.فصوص الحکم(،9635)_____________ .2

میه،الطبعهالثالثه،تصحیحمهدیمحمدناصرالدین،بیروت:دارالکتبالعیدیوان ابن فارضم(،9129ابنالفارض،عمر) .3

،باترجمهوتعییقسیدفضلاهللمیرقادری،تهران:آیتاشراق،چاول.دیوان سلطان العاشقین (،9611)ااااااااااااااا .4

،تهران:زوار،چدوم.بررسی و تصحیح متن و توضیحات مثنوی(،9631استعالمی،محمد) .5

،تصحیحدکتراکرمجودینعمتی،تهران:میراثمکتوب،چاول.الدّر نظم(،9639ترکهاصفهانی،صائنالدینعییبنمحمد) .6

،ترجمۀجییلپروین،تهران:بصیرت.اصول مبانی عرفان مولوی(،9611چیتیو،ویییام) .7

،ترجماااۀجییلپروین،تهران:حکمت،چدوم.در آمدی بر تصوف و عرفان اسالمی (،9631)________ .8

،ترجمۀقاس کاکایی،تهران:هرمس،چپنل .ابن عربی و مسئلۀ اختالف ادیانعوالم خیال: (،9611)________ .9

،تعالی معنویموالنا،ترجمهشهابالدینعباسی،تهران:پیکان،چپنل .راه عرفانی عشق(،9631)________ .11

الم(،ترجمۀماری مشارف،)شعروعرفاندراسمیراث مولوی(،9633ویییامچیتیو،آنهماریشیمل،کریستفبورگلودیگران) .11

تهران:سخن،چاول.

،تهران:حقیقت،چاول.عرفانیات )مجموعه مقاالت عرفانی((،9621ذکاوتیقراگزلو،عییرضا) .12

،ق :دفترتبییغاااتاسالمیحوزهعیمیهق ،چاول.تجلّی و ظهور در عرفان نظری(،9623رحیمیان،سعید) .13

ا،تهران:عیمی،چبیستوهفت .تا مالقات خد پله پله(،9622زرینکوب،عبدالحسین) .14

)نقدوشرحتحییییوتطبیقیمثنوی(،تهران:عیمی،چهشت .سرّ نی(،9633اااااااااااااااااااااا) .15

،تهران:امیرکبیر،چهفت .جستجو در تصوف ایران (،9635)_____________ .16

مصطفیبروجردی،تهران:وزارتفرهنگوارشاداسالمی،چاول.،بهکوششدکترشرح مثنوی(،9629سبزواری،مالهادی) .17

،تهران:طهوری،چنه .فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی(،9631سلادی،سیدجعفر) .18

،تهران:سازمانمطالعهوتدوینکتبعیومانساانیدانشاگاهها،چمقدمه ای بر مبانی عرفان وتصوف(،9635)___________ .19

 دوازده .

امید،ق :مصطفوی.-،بهتحقیقامینیاسفارصدرالدینمحمد)مالصدرا()بیتا(،شیرازی، .21

،مقدمۀسیدجاللالدینآشتیانی،تهران:عیمیوفرهنگی،چاول.شکوه شمس (،9632شیمل،آنماری) .21

،ترجمۀعبدالرحی گواهی،تهران:دفترنشرفرهنگاسالمی.ابعاد عرفانی اسالم (،9622)__________ .22

)سیرتاریخیوتطوّروحدتوجودوبررسیوتحییلآندرآثارابنعربایوموالناا(،بااوحدت وجود(9631نور،فضلاهلل)ضیاء .23

مقدمۀمحمدباقرکتابی،تهران:زوار،چاول.

تاشراق،چ،تصحیحوتحقیقمحمدبهلت،ق :آیکشف الوجوه الغرّ لمعانی نظم الدّر (،9631عزّالدینمحمودبنعییکاشانی) .24

اول.

،مقدمهوتعییقاتسیدجاللالدینآشتیانی،ق :دفترتبییغاتاسالمیحوزهعیمیهقا ،چمشارق الدراری(،9621فرغانی،سعید) .25

دوم.
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جید(،تهران:زوّار،چهشت .6،)شرح مثنوی شریف (،9622)فروزانفر،بدی الزمان .26

 مهدیانصاری،تهران:قطره،چاول.،تصحیحعرفان مثنوی(،9621فیضکاشانی،مالمحسن) .27

،تهران:هرمس،چپنل .وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت(،9619کاکایی،قاس ) .28

،ترجمۀانشاءاهللرحمتی،تهران:جامی،چدوم.تخیّل خلّاق در عرفانِ ابن عربی(،9611کربن،هانری) .29

،باحواشیوتعییقاتشیخاحمدشیخاالساالمروحاانی،آباادان:وجود وحدترساله در(،9621مدرسمطیق،سیدمحمدعیی) .31

پرسش،چاول.

،تهران:توس،چاول.جهان بینی وحکمت موالنا(،9611مرتضوی،منوچهر) .31

،تصحیحرینولدالیننیکیسون،تهران:سرهر،چسوم.مثنوی معنوی(،9631مولوی،جاللالدینمحمد) .32
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