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وجودوحدتتطبيقیتحليلوشعربررسیدر

7ابنعربیوشمسمغربی
2فریبا اکبرزاده

 ، کرمانشاه، ایرانالم اسالمی(ک)گرایش فلسفه و  آموخته مقطع دکتری الهیات و معارف اسالمیدانش

چکيده
 همچتون   تعبیرهتایی  کته بتر   مفهتومی چنتین   با نام ابن عربی شناخته شده است.   ،ف اسالمیمفهوم وحدت وجود در تصوّ

استتوار است.،    ای از آن وجتود حقیقتی و     تنها وجود حقیقی جهتان، آفترینش ستایه    پروردگار و هستی، خداوند وحدت

ف ایرانتی  بزرگتان تصتوّ  شتاعران و   شمس مغربی یکتی از   صوفیان وعارفان ایرانی داشته اس.ای در میان بازتاب گسترده

معتروف   ۀست.  پوشتیدن خر ت   داشتته ا  ، بویژه مفهوم وحتدت وجتود،  ابن عربی اندیشۀشعر و اس. که گرایش فراوانی به 

 ضوع وحدت وجود، ستب  شتده است. کته او    در مو، ویهای اندیشه و تفسیر صوفیانه بدس. شاگردان ابن عربی وترجمه

 د باشوحدت وجود  ۀزمین درن ایرانی به ابن عربی صوفیاشاعران وترین نخستین وشاید هم شبیهیکی از 

یّات و تصوّف( بر این بنیاد اس. که تحلیل این بخش از شعر صوفیانه ایشتان،  )ادب ایرشتهیافتۀ اساسی این پژوهش میان

اهتمام ابن عربتی بیشتتر    از سوی دیگر  امری دشوار اس.  وحدت وجود، ةبدون آگاهی از مبانی تصوف اسالمی در حوز

امتری   ،به ارائۀ مبانی نظری وحدت وجود اس. و تأثیرپذیری شتمس مغربتی از ابتن عربتی و تفستیر و تحلیتل آران ایشتان       

 مشهود و غیر  ابل انکار اس. 

   وحدت وجود، ابن عربی، شمس مغربیتصوّف، ، ایرشتهمطالعات میان ادبیات تطبیقی، :واژگانکليدی
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پيشگفتار .7

.تعریفموضوع7-7

متورد   ،کته در میتا؛ گذشتتگا؛ و معاصترا؛     ف و عرفا؛ استالمی های تصوّمشهورترین موضوعیکی از 

جنیتد   ،  ق(تهت 294-111)بستطامی  بایزیتد  باشتد  متی  وحتدت وجتود   ۀ مسأل ،بحث واختالف بوده اس.

خواجته   ، ق(تهت 425-952)ابوالحسن خر انی ، ق(ته994-241)شبلیابوبکر ،) ر؛ سوم هجری( بغدادی

 و ه ق(111-35) )ثفیا؛( ثتوری یا؛ فس ، ق(ته933-244)حالجمنصور ،( قته481-931)عبداهلل انصاری

اما وا عی. ایتن  ، آیند می ف اسالمی به شماراز پیشگاما؛ نخستین این جریا؛ در تصوّ (535-453)غزالی

وی وحتدت   آیتد   متی س و شارح این نظریه به شمار موسّ ،احیاگر ، ق(ته198-513)اس. که ابن عربی

مذه  و مشرب  :اگر گفته شود  وچندا؛ بیهوده نیس. دهد می خود  رار ۀاساس تعلیم و نظری وجود را

 یدر آثتار  یابتن عربت    (93:1988 محمدی ر ک:) شود  می ر وحدت وجود خالصهعرفانی ابن عربی د

بته   «اشتاره » ایت  «حیتصتر »بته   «هیاتةفو حال فتةمم»و  «يفا  فتةکما »، «تةمعريا »، «رسالة فياافتةوفا  » :همچو؛

 (1مفهوم وحدت وجود نظر داشته اس. )

یکی اثر عتین ثابت.    ، در وا ع دو چیز اس.:که هریک از موجودات خارجی اعتقاد دارد ،ابن عربی

یکتی جهت.    ، موجتودات ختارجی را دو جهت. است.:    و یا ماهی. ودیگری مبتد  مقتار؛ آ؛  بنتابراین   

و هرکس که این جهت. را عتین    گویند« فرق»اس. و آ؛ را که جه. ماهیّ.  خلقیّ. و امکا؛ عبودیّ،

ودیگتری جهت.    که جه. مذکور امکا؛ صرف و عبودیّ. محض اس.  باری تعالی بداند، کافر باشد،

 ( 412:1914ر ک: یثربی، ) گویند« جمع»مبدئیّ.، که جه. حقیق. وجوب و ربوبیّ. اس.، و آ؛ را 

وحتدت   ۀنظریت  ۀخالصت  و عربتی است.  ابن  ۀترین ویژگی اندیشترین و برجستهوحدت وجود، مهم

 :4الفتوحتات المکیته، ج    ]  «يسبکلنفمنفأظهرفتألشیلءفوفه فعینهل» گونه ذکر نمود:توا؛ این می را  وجود او

 در توضتیح ایتن عبتارت      اس. ایآ؛ اش نیرا ظاهر ساخ. و او ع ایپاک و منزه اس. کسى که اش[: 153

رات جز یک حقیق. نیس. که تکث ت  ،جوهر و ذات خود در هستی،  که در نظر ابن عربی توا؛ گف. می

و چیزی است.  تدیم و ازلتی و تغییرناپتذیر، اگرچته       آ؛ به اسماش و صفات و اعتبارات و اضافات اس. 

و ابدی، به اعتبتار ذات او  ازلی  ةو تی به این حقیق. گسترد اند های وجودی آ؛ در تغیّر و تبدّلصورت

اس. پس هتم اوست. کته    « خلق» و اعتبارات نظر کنی،انداز مظاهر  اس. وچو؛ از چشم« حق »، بنگری
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« اوّل» ، هتم «حتاد  » اس. و هتم  « دیم» ، هم«کثیر» اس. و هم« واحد» ، هم«خلق»اس. وهم « حق »هم 

این تنا ض هتا بته اعتبتارات است. و بته تفتاوت       ۀ وهم« باطن» اس. و هم« ظاهر» ، هم«آخر»اس. و هم 

 ( 15:1981صرفی،  142ت141:1919نیکلسو؛، )رک: اندازهاچشم

و ایتن وجتود    وجود، حقیقتی است. واحتد و ازلتی    این اندیشه در آثار او مبتنی بر این فکر اس. که

عالم خود وجود مستقل حقیقی ندارد، وهم و خیتال صترف    معنی،هم البته خداس. و بدین  ،واحد ازلی

ارزش نقتل از: ، میرعابتدینی  ۀ:مقدم1988 شمس مغربی،ر ک: اس.، وجود هستی یک چیز بیش نیس.)

 (133کوب:میرا  صوفیه: زرین

آنکه نسب. به جها؛، تعالی مطلتق دارد،  وجود این اس. که خداوند در عین  معنی وحدت رو،ازاین

معتقتد   یعنتی   ور در خداونتد است.  غوطته  ،جها؛ کامالً از وی جدا نیس. جها؛ به صورتی اسرار آمیتز 

 است.  یعنتی شترک،    مستقل و جدا از حقیق. مطلق، افتتاد؛ در گنتاه بتزر     ،حقیقتیبود؛ به هر نوع 

 ( 142:1982)رک: نصر 

 ،جودو تفاوت اس.  وحدت ،«شهودیوحدت »و  «وحدت وجود»که میا؛  الزم به ذکر اس. ،البته

امتا  ، کنتد  متی  عینتاً مشتاهده   ،وحتدت را در حتال کشت     ،در شمار معارف کشفی اس.  یعنتی عتارف  

شتود کته نته تنهتا غیتر اورا       متی عارف آنچنا؛ جتذب   ،این اس. که با طلوع نور مشهود ،شهودوحدت 

نور مشهود بر شاهد و پنها؛ شد؛ وجتود بته    ۀرود و این غلب می وجود خودش نیز از یاد  ،بلکه ، بیند مین

 نور مشهود اس. 

وحدت شهود مربتو   شود و  میسر ی از اسرار عالم هستی وجزو علم اسرار شمرده  ،وحدت وجود

شهود عرفانی در جا؛ پیدا شتده است. وجتزو علتم احتوال بته        ۀبه حال عارف و اثری اس. که به واسط

)رک : جتوادی   الق نزدیک اس.اخ ۀکمال پر برکتی اس. که به صبغ ،وحدت شهود آید  می حساب 

 (  49:1988محمدی،  31تا :آملی، بی

کته از شتاگردا؛     ق(تهت 119-131)صتدرالدین  ونتوی   همچتو؛    بعدها توسط کستانی  ،این اندیشه

-؟عبتدالرزاق کاشتانی )    ماننتد   نیز برخی شارحا؛ فصوص الحکم و آید می ابن عربی به شمار ۀبرجست

-)؟ داود  یصتتری ،(144) رکتتن التتدین شتتیرازی  ،(191 قتهتت -153( عالشالدولتته ستتمنانی ) قتهتت193

                               یابد  می شرح و گسترش و    ( قته181-123) رآملیو سید حید ( قته151
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ای داشتته  بازتتاب گستترده   نیتز  ،هستتند  های عرفتانی نیز در میا؛ شاعرانی که دارای مشرب این موضوع

شتیخ   ،(188-113فختر التدین عرا تی )    ،  ق(تهت 112-134) تتوا؛ بته مولتوی    متی زمینه  این اس. که در

-133ستتلما؛ ستتاوجی) ، ق(تهتت191-153عتتالش الدولتته ستتمنانی) ،(123 قتهتت-181محمتتود شبستتتری)

                 اشاره نمود   و    ( قته181-123جامی ) ( قته132-121حافظ) ، ق(ته181

( یکتتی از 833-143) «شتتیرین مغربتی »معتتروف بته   ،شتتمس التدین محمتتد مغربتی   ،ابتتو عبتد اهلل  امتا 

 باشتد کته متذه  و مشتربش در     می آنها به ابن عربی ۀترین هم، وشاید هم شبیهمشهورترین این شاعرا؛

د کته شتهرت اصتلی وی بته     تنی برخی بر ایتن عقیتده هست   وحت شود   می خالصه ،ت وجود و شهودوحد

صوفیانه ۀ پوشید؛ خر  ،افزو؛ بر این ( 1:1983)صرفی باشد میهای ابن عربی سب  تبلیغ و تفسیر اندیشه

وحتدت   ۀدلیل دیگری در گترایش ایشتا؛ بته ابتن عربتی و اندیشت       ،به دس. یکی از شاگردا؛ ابن عربی

 باشد   می وجود 

شتیخ  »و از وی با تعبیر  داشته ن عربی نیز مال ات و گف. وگوییشیخ در دمشق با اب ،رسدبه نظر می

 ظتاهراً از او بته یادگتار داشتته است.       ،یاد نموده اس.  و این سخن را که خالیق همچو انگورند« دمحمّ

نظر مساعد نداشتته است. و دربتارة او ختاطر نشتا؛ کترده        ،که نسب. به برخی از ا وال ابن عربی هرچند

استتت. کتتته هرچنتتتد او شتتتگرف متتتردی بتتتود، امتتتا در متابعتتت. نبتتتود  یعنتتتی در متابعتتت. شتتتریع.  

 (91:مقدمه میرعابدینی:1988)مغربی،

توانتد،  ته که این موضوع میاألشواق ابن عربی پرداخدیوا؛ نیز به ذکر اشعاری از ترجما؛ ۀدر مقدّم

« عشتق و ارادت »تواند، بیتانگر  بیانگر آشنایی عمیق و تأثیرپذیری مغربی از ابن عربی باشد همچنانکه می

 (21)ر ک: هما؛: نیز باشد به وی او

.ضرورت،اهمّيّتوهدف7-8

مغربتی از ابتن   ثیرپذیری شمس أای در این اس. که ضمن اثبات ترشته. و هدف این پژوهش میا؛اهمیّ

 پردازد های مفهوم وحدت وجود در شعر و اندیشه ایشا؛ میعربی، به تحلیل مؤلفه

.پرسشپژوهش7-0

 متفاوت این دو صوفی در تبیین مفهوم وحدت وجود چگونه اس.؟ رویکرد مشترک و احیاناً
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7-3.ةپيشينپژوهش

 ،های عربیهای فراوانی به زبا؛نامهو پایا؛ اهمقاله ،اهکتاب ،وحدت وجود از دیدگاه ابن عربیدربارة 

کتابشناسی وحدت »تا آنجا که برشمرد؛ آنها نیازمند تألیفی به نام  فارسی و انگلیسی نوشته شده اس.

نیز   با موضوع وحدت وجود در شعر شمس مغربیۀ در رابط اما، باشدمی« ابن عربی وجود از دیدگاه

 به (1988) «ابوطال  میرعابدینی»( و 1912) «لئونارد لوئیزا؛» عر به  لمدیوا؛ شا ۀمتنها در مقدّ ،نگارنده

وحدت وجود » با عنوا؛ای مقاله مقدّمۀ نیز در (1988) «هاشم محمدی» اس.  دس. یافتهبرخی مطال  

به ت  تطبیقی یتحلیل اما، فکری شمس و ابن عربی بسنده نمودهو پیوند  به تناس  «از نگاه شمس مغربی

تاکنو؛ پژوهشی تطبیقی و جامع   رسد می به نظر  ،رواز این انجام نداده اس.  ت اشموضوع مقالهدلیل 

 پژوهشی که در رابطه با شمس مغربی با ایمقاله محمدرضا صرفی در در این باره صورت نگرفته اس. 

 «آفتاب» .محوریّهای شاعر با به تحلیل رمزپردازی« نمادپردازی آفتاب در اشعار شمس مغربی»عنوا؛ 

اشاره نموده نیز شمس با ابن عربی پرداخته و نگارنده آ؛ در چکیده و مقدمه به تشابه و تناس  فکری

های برخی نویسندگا؛ و پژوهشگرا؛ نیز ت به در تحلیل موضوع از یافته ،این افزو؛ بر ( 1981) اس.

  سجادی، 1953پژوه،دانش )ر ک: شکل غیرمستقیم و همراه با دخل و تصر ف ت نیز استفاده شده اس. 

  صبجی،  1981  روحنواز، 1982  نصر، 2313، محمد سعید الکردی، 1981و  1989  کاکایی، 1912

2313) 

7-2.پژوهشروشونظریچارچوب

شتمس   و اندیشته  به بررسی تطبیقی این موضتوع در شتعر   س. تاا بر آ؛ ،این پژوهش توصیفی ت تحلیلی 

ثیرپتذیری شتمس مغربتی از ابتن عربتی بتر       أاساس پژوهش در بحث اثبات ت مغربی و ابن عربی بپردازد 

اما ورود ادبیات به جریا؛ تصوف و عرفا؛ اسالمی درهای ، مکت  فرانسوی ادبیات تطبیقی استوار اس.

گشاید ای نیز میپژوهش را به عرصه مطالعات میا؛ رشته

ای از  لمرو ادبیات تطبیقتی است. کته ادبیتات را در پرتتو پیونتد بتا        اب تازهای، برشتهمطالعات میا؛

توانتد از انتزوا و رکتود در    متی  ایتن  لمترو جدیتد،    دهد ها و هنرهای بشری مورد بررسی  رار میدانش

های نوینی را فراروی آ؛ بگشاید  ارزش این افق و گستره نیتز تنهتا بته ادبیّتات     علوم انسانی بکاهد و افق

توانتد ستب  رهتایی از تکترار فقتر      تطبیقی ختم نخواهد شد، بلکه این یک پیوند دو سویه اس. که متی 
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های بشری و زیادی غنتای ادبیّتات شتود  مطالعتات     پژوهشی، فزونی روح لطاف. در دانش هایموضوع

نتوین، پتل    آیتد  ایتن  لمترو   ای، رستاخیزی نوین در  لمرو مطالعات ادبیّات تطبیقی به شمار میبینارشته

« ترکیت  »و « کتل «آید  در این حوزه، ادبیّات یتک های بشری به شمار میپیوند ادبیّات با هنرها و دانش

ای یابد  درحقیق.، مطالعتات میتا؛ رشتته   ها و هنرهای انسانی مفهوم میاس. که در پیوند با دیگر دانش

 ۀبتی بتوده کته در حقیقت.، حاصتل شتبک      تر یک اثر ادتر و د یقدر ادبیّات تطبیقی به معنای تحلیل کل ی

هتای فرهنگتی، اجتمتاعی،    گفتمانی چندرگه اس.  این شبکه تودرتوی گفتمانی، دربرگیرنتده شتاخ   

تتری در  تتر و ررف به دلیل اینکته افتقد دیتدس گستترده     دراین رویکرد، سیاسی، دینی، ا تصادی و    اس. 

  دهتد  یت  و نتوآوری وی را نیتز افتزایش متی     دهد، تتوا؛ تحلیتل، تخیّتل، ترک   اختیار پژوهشگر  رار می

هتا  ای در حوزة ادبیّات تطبیقی، ادبی و غیرادبی است.  زیترا ایتن یافتته    های میا؛ رشتههای پژوهشیافته

های غیرمرتبط به یک پرسش یا یک مجهول است. کته در جستتجوی    حاصل گفتما؛ متخصّصا؛ رشته

هتای ختود   در حقیق. آ؛ متخصّصتا؛ از مترز دانتش    تر و بهتر( هستند یک هدف )تحلیل و تفسیر د یق

ای اند پژوهشگر مطالعات میتا؛ رشتته  تری دس. یافتهتر و کاملهایی تازهگذر کرده و به تحلیل و نظریه

« هتایی یافتته »پردازد  ستپس  می« اهداف پژوهش»و تعیین « طرح مسأله»ادبیّات تطبیقی، ابتدا به  ةدر حوز

پاستخی  »نمتوده و  « ترکیت  »و « تلفیق»باشد در کنار هم ها میر یک از رشتهه« زبا؛ تخصّصی»را که به 

ای، رشتته مطالعتات میتا؛   ةپتژوهش تطبیقتی در حتوز    دهد می« مسأله»به آ؛ « جامع»و « ایغیرتک رشته

ها و الگوهای روشمندی که در این حتوزه صتورت   نمونه ۀمداری اس.  مطالعنیازمند روشمندی و نظام

 شتود کته بتا روشتمندی درست. بته پتژوهش در ایتن حتوزه          سب  هدای. پژوهشگری میگرفته اس.، 

 (95-21:1932وند،)ر ک: زینی پردازدمی

)در شتعر و اندیشته ابتن     رو، این پژوهش بر آ؛ اس. تا به تحلیل تطبیقی نظریه وحدت وجتود ازاین

رستید؛ بته    بترای  لذا، بپردازد  -موضوعات مشهور تصوّف اسالمی اس. از که-عربی و شمس مغربی( 

ی صتوفیانه و ادبتی را بتا هتم     هتا ستپس یافتته   ایتم و بهره جستته این مقصود از ادبیات و تحلیل های ادبی 

 ایم ترکی  و تلفیق نموده
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8.پردازشتحليلیموضوع

تا آنجا که برختی از    ادب عرفانی فارسی اس. ةهای رایج و گسترداز مضمو؛ ،موضوع وحدت وجود

از شتعر عرفتانی  تر؛     ،پژوهشگرا؛ بر این عقیده هستند که اگر وحدت وجود و مضامین عرفانی متفتر ق 

)ر ک:یتار   مانتد  میمعنی  ابل فهمی با ی ن ،برداشته شود ،بویژه از غزل مغربی و شاه نعم. اهلل ولی ،نهم

 ( 11ص  ،به نقل از  مقدمه دیوا؛ شمس مغربی 114:1994شاطر 

ابتن  » ۀاندیشت  و هتای وی که از مریدا؛ مکت  ابن عربی است. وشترحی بتر حکمت.     ،شمس مغربی

 ،که سرشار از غزلیات ناب عرفانی است. اش، در دیوا؛ شعری هما؛( :)رک نوشته اس. «فارض مصری

 «لتوئیزا؛ لئونارد » دارد  )وحدت وجود( ابن عربی در این زمینه ۀگرایش زیادی به ترجمه وا تباس اندیش

عبتد الترحیم   » ۀنامت بتا استتناد بته اجتازه      دارد: متی  را ینگونه بیتا؛  «مغربی»  ایشا؛ به یکی از وجوه تخل 

 ،های ابتن عربتی  و اندیشه و اهتمام شمس مغربی به شرح آثار و شهرت ابن عربی به ابن المغربی «بز ازی

 به خصوص آنکته  تخل   وی به صراح. اشاره به روش و مشرب عرفانی و مذه  توحیدی وی دارد 

مذهبش وحدت وجود است. و مشتربش   »کند که  می در باب وی تأکید  «مجمع الفصحاش» در «هدای.»

  (11ت  13 :مه دیوا؛)مقدّ «گفتارش نتوا؛ یاف. ۀدر هم ،لذ ت شهود و به جز یک معنی

 شود: می وحدت وجود از دیدگاه آندو پرداختهمشترک و بعضا متفاوت  مبانی تحلیل زیر به در

8-7.هستی،وازجلوهتجلّیحقّای

چیتزی در ظتاهر و بتاطن    هتی   اس. حضرت حق   و ظهور ذات نور یتجل  ،تمام هستی ،دیدگاه آندو از

 ۀنظریت »در ایتن نظریته، کته بته      باشتد حق   حضرت جلوه و فروغی از ،مگر اینکه ،شودیاف. نمی ،هستی

 هستی با خالق یگانه اس.  ۀهای ظاهری، بازتاب و نمودی از رابطنیز معروف اس.، کثرت «تجل ی

اااااااااااااااالفَ ااااااااااااااااَر ُکل ف.1 فَماااااااااااااااالفَأرُکااااااااااااااااُرُ فم م 
اااااااااااااا.ف2 نااااااااااااااُهفَأسااااااااااااااَرتر فَوفَأ ااااااااااااااَ تر ف   فالم  فففففف

فر کااااااااااااااااااااُرُ فَأوفم  لُااااااااااااااااااااُهفَأنفَ فَهَماااااااااااااااااااالف
ااااااااَملفکاااااااا ُفَ اااااااالَءف  َهاااااااالفَرففَأوفُعلاااااااا  ف فتةس 

ف

 (13:1311عربی)ابن 

؛ استراری را  آکتنم بترای ایتن است. کته تتو از       و باالخره از هرچه که از اینها یا مانند اینها ذکر می  1)ترجمه: 

 کنی و بلندی آسما؛ او راس.(   از اوس. اسرار و انواری را که مشاهده می2دریابی  
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 و در همین مضمو؛ اس.:

اااااااااالفُکل ف.ف1 اااااااااانف َلَاااااااااا َماااااااااالفَأرُکااااااااااُرُ فم م  فم 
ف.فَوفَکااااااقتفتنفهُلااااااَتفهاااااالفأوفهُلااااااُتف اااااال2 فففففف

فَکل مااااااااااااااااااااالف فَأوفَم َااااااااااااااااااااالن  فَأوفرُ ُااااااااااااااااااااا   
فَوفأالفتنفَ اااااااااااااااااالَءفيیااااااااااااااااااه فَأوفأَمااااااااااااااااااال

ف

 )هما؛(

«  ال»یتا  « ها»  و همچنین اس. اگر بگویم 2کنم  ها یا سراها و جایگاهها یاد میهرگاه او را از ویرانه  1)ترجمه: 

 1« ما»یا 

وف لالخبلرفتةفکیحفت ُّهفعینفتألشیلءففوفتألشیلءفمکدودةفوفتنفتخولفتفحادودهل.ف» گوید: می فصوص نیز چنین  در
يه فمکدودف کّدفکّ فمکدودفيملف کّدفشاءفتالّفوفه فحّدفةلکقفيه فتةّسلر فيافمساّم فتةملل هال فوفتةمبادعل فوفةا ف

ف«تة   دفيه فعل فکّ فشاءفحفیظة ف منفتإلمرفکقةکفملفصحفتة   دفيه فعینف
ف فتةماااااااااااااااااااااااااااا ُنفُکلُااااااااااااااااااااااااااااُهفُهااااااااااااااااااااااااااااياَف
فه فلَمفَکااااااااااااااااااااااااااا   ف  ُم   اااااااااااااااااااااااااااهَاااااااااااااااااااااااااااف

ف

اااااااااااااااااااااااُهااااااااااااااااااااااافوَفف فيُدفتة اااااااااااااااااااااااق فتة تح 
فيوفة ااااااااااااااااااااااااقتفهُلااااااااااااااااااااااااُتف َ وَااااااااااااااااااااااااق ف

ف

(251-253: 1911)ابن عربی                                                
محدود است. بتا حتدود مختلت ،     خبر و حقیق. درس. آ؛ اس. که خداوند عین اشیاش اس. و اشیاش  )ترجمه:

محدودی اس.  بنتابراین در هتر محتدودی     پس او با حدّ هر محدودی یعنی که متعیّن اس.  چرا که او عین هر

حدّ متعین حق اس. و او به صورت آ؛ محدود متجل ی  پتس او در صتور و حقتایق جمیتع موجتودات ستاری و       

یافت. کته وجتود هتر     . هرگز موجودی وجود نمتی یافظاهر اس. و اگر حق در موجودات سریا؛ و ظهور نمی

موجودی از ناحیۀ اوس.  بنابراین تنها حق تعالی اس. که عین وجود محض اس. و به ذات خود محیط بر اشیاش 

گویم اوس. ام   ائم به هستی اوس.  لذا میای اس. که هستیو حافظ آنهاس. و او تمام هستی اس.  او یگانه

  (نمایدکه مرا رهبری می

 :آمده اس. ، فراوا؛ای در شعر شمس مغربیچنین اندیشه

 شئی واحتد نگتر کته چتو؛ گردیتد     

 هستت. یتتک عتتین آ؛ همتته اعیتتا؛      
 

 اشتتتتتیا        ۀعتتتتیند هستتتتتتی جملتتتت   

 یتتک مَسّمّاستت. ایتتن همتته استتما  
 

(11:1988)شمس مغربی    

 و محبّت.  عشتق مهتر و   نتور  یو تجل ت  پرتتو  همه امور، جلتوه و بازتتابی از   گوید:در جای دیگری نیز می

 اوس.:

                                                 
 (25: 1911ام  )  ترجمه را از سعیدی به عاری. گرفته 1
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 خورشید رخ. چتو؛ گشت. پیتدا   

فمهتتر رت تتتو چتتو ستتایه انتتداخ.      
فففففف

 ذرات دوکتتتتو؛ شتتتتد هویتتتتداف

فزآ؛ ستتایه پدیتتد گشتت. اشتتیا   
ف

(19)هما؛:    

 ایتتم و شتتماهتتی  دانتتی کتته متتا کتته

فستتتتایۀ آفتتتتتاب تتتتتابش اوستتتت.
فففففف

 ستتتتایۀ آفتتتتتابد نتتتتورد ختتتتدا  ف

فتتتابش مهتتر استت. عتتین ضتتیا    
ف

(11:)هما؛       

فاز ظهتتتتتور آفتتتتتتاب روی تتتتتتو     
فففففف

فگش. ظاهر جملتۀ ذرّات کتو؛  ف
ف

 (115)هما؛:                                                                                                                    

و رستید؛ بته    ی الهتی هستتند  تجل  ،امور ۀاو نیز به مانند ابن عربی بر این عقیده اس. که هم ،در حقیق. 

 :شودجز با گذر از ظواهر و تأمّل در باطن امور محق ق نمی ،این مقام و معرف.
 ختتتط و ختتتال و  تتتد و بتتتاال و ابتتترو  

 ل  و دندا؛ و چشم شتوت و سرمست.  

ففنظتتتر را نغتتتز کتتتن تتتتا نغتتتز بینتتتی     
 نظتتتتر گتتتتر بتتتتر نتتتتداری از ظتتتتواهر

فففتتتو جتتانش را طلتت  از جستتم بگتتذر    فف

 رخستار و گیستو  عذار و عتارض و  ف

 ستتر و پتتا و میتتا؛ و پنجتته و دستت. 

 گتتذر از پوستت. کتتن تتتا مغتتز بینتتی

 کجتتتا گتتتردی از اربتتتاب ستتترائر  

 مستتمّا جتتوی بتتاش از استتم بگتتذر  
ف

(41)هما؛:        

8-8.عالم،اوستهمه

یک وجود بتیش نیست.    ،در سرتاسر هستی اوس.  ،آ؛ ۀعالم و اساس هم که بر این عقیده هستند آندو

موجود نیس.   ،های تجل ی یک حقیق. واحد و ازلی هستند چیزی در جها؛مظاهر و جلوه ،عالم ۀو هم

و اعتقتاد صتوفی بته     در اهتمتام  در حقیقت.، همه اوس.   ،که بنگریمو در هرچیز  به هر جا   همه اوس.

چیزی نیس. و خداست. کته در چشتم او همته      گردد که اووحدت وجود، این حقیق. بر او آشکار می

 .چیز اس.

و آ؛ صور را به حس  مرات   ابن عربی بر این عقیده اس. که خدای رحما؛ را صور مختلفه اس. 
بته ظهتور نرستد     رخیب وکه بعضی از آنها در حسّ به ظهور برسد   خفا و ظهور هم مرات  مختلفه اس.

پس اگر تو به اعتبار وحدت ظاهر و مظهر بگویی که حق ، ما؛ مختلفه اس.حوچو؛ صور ر در عالمین 
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. حکتم هویّت   هتم صتادق باشتی     ،واگر به امتیاز  ایل شوی که مرئی غیر حق اس.  صادق باشی ،اس.
 :حق ساریس. در جمیع مواطن و مقامات و مرات  خلقیّه سریانی ذاتی

في اااا فُکاااا  فَمااااا   ن ف.ف1 ااااد فتةاااار حمن  فيَل لَ تح 
فتةَکق فَهدفَ ُکفَصالد هل ففيَإنفهُلَتفَهقت.ف2
فُدوَنفَماا   ن ف.ف3 فَوفَماالفُحمُمااُهفي اا فَماا  ن  فففففف

ااَنفتةف ااَ ر فَماالفَ لَفاا فَوفَماالفُهااَ فظَااله ر فف فم 
فَوفت نفهُلااااااَتفَأماااااارت ف َخاااااارت فَأ ااااااَتفَعاااااال  ر ف
فَسااااااااااالي ر ف فففف      َوفَةم ن اااااااااااُهف  ااااااااااالةَکق فة لَللاااااااااااق 

ف

(111:1911)ابن عربی                                                    
مت ص  به صفات ظاهریّ. و باطنیّ. است. و ربوبیت.    ،چو؛ حق   گوید: می در همین مفهوم نیز چنین و

انوار و اظهار اسرار، اسمای ظتاهر نیتز   ۀ پس چنانچه باطن مربّی ظاهر اس. به افاض هردو صف. را ثاب.،
پس عبد نیز، از آ؛ روی که اسم ربّ حاکم و متصترف    انوار و  بول اسرار ۀباطن اس. به استفاض یمربّ

عبتد   و اظهار مافیه به وجتود عبتد است.،    عبد اس. و به اعتبار آ؛ که مظهر آ؛ اسم اس.، اس. در وی،
 :مربّی آ؛ اسم باشد
فيَأَ ااااااااااااااَتفَعبااااااااااااااد فَوفَأ ااااااااااااااَتفر  ف.ف1
فَوفَأ اااااااااااااَتف.ف2 فَعباااااااااااااد فَوفَأ اااااااااااااَتفر  
ففف.ف3 فَيُماااااااااا  فَعِااااااااااد فَعَلیااااااااااه فَشاااااااااال   فففففف

فة َمااااااااااااانفةَااااااااااااااُهفي یااااااااااااااه فَأ ااااااااااااااَتفَعبااااااااااااااد فف
فَعهااااااااااد ف فة َماااااااااانفةَااااااااااُهفي اااااااااا فتةل  َاااااااااال  
اااااااااااااااااا تُ فَعِااااااااااااااااااد ف ل ااااااااااااااااااُهفَماااااااااااااااااانفس  فَ ک 

ف

(131)هما؛ :   

  یترت نیبه ا بلکه ،نیس. لی ا (به نام مخلوق گرىیبه نام خالق و د کى)یدو وجود جداگانه  ،ابن عربی
 نیل کترده و عت  و تنتز   یخلتق تتدن   ۀ شد، که آ؛ وجود حق گاهى به رتبت  لئ ا قىیوجود حق کیبه  دیبا

 گردد   خلق مى

يملفوصفنل ف  صففتاّلفکّنلف کنفرةکفتة صف،في   د لفو  د ،فو کانفمفوِارفتةیاهفمانفحیادفو  د ال،فوفها فمفوِارفتةینالف
(154هما؛:)  منفحیدفظه ر فةنفسه

هستتى ماهستتى او    رایز م یا و از خود گفته میا از خود وص  کرده ق.یدر حق ،مییماهر چه از او بگو ترجمه:) 
 (اس. ازمندیو او براى ظاهر شدنش به ما ن میازمندیاس.، ما براى هس. شد؛ به او ن

 چنین مضمونی در فتوحات مکیه نیز آمده اس.:
فيمااالف  ااار فعینااا فتةااا ف یااارفو هاااه.ف1
فيماااااا فو اااااا دفکاااااالنفيیااااااهفو اااااا د .ف2 فففففف

فسااااامعتفتر ااااا فخاااااال فکالماااااهوفمااااالفف
فوفکااااا فشااااال فةااااا ف ااااا  فيااااا فمنلماااااه

ف

(453:2ج ،ابن عربی)   
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پتس وجتود     2اس.   دهیو گوشم جز سخن او سخنى نشن سته،یننگر زىیچشمم به جز روى او به چ  1ترجمه: )

          (اس. دهیدر او اس. و هر کس در مکا؛ آرامش او آرم ىیزیهر چ
و موجتودی  چیتز تجل تی اوست.    مههو  شوددر وی خالصه می چیزهمهبراین عقیده اس. که  نیز ،مغربی

 جز حق تعالی وجود ندارد:

 عیتا؛ کیست.   ،ای ازدو جها؛ نهتا؛ 

 آ؛ کتس کته بتته صتدهزار صتتورت   

 گتتتتویی کتتتته نهتتتتانم از دو عتتتتالم

 گفتتتتی کتتته نتتته ایتتتنم ونتتته آنتتتم  

فآ؛ کتتس کتته همتتی کنتتد تجل تتی    
فففففف

 وی عین عیا؛ پس این نها؛ کیست. ف

 شتود عیتا؛ کیست.      هرلحظه همی 

 پیدا شده در یکا؛ یکتا؛ کیست.      

 پس آنکه همین بَوّد هما؛ کیست.    

فاز حستتن و جمتتال دلبتترا؛ کیستت.  
ف

 (14:1988)شمس مغربی                                      

 را بند پایانی دیوا؛ وی به تفصیل نیز بیا؛ شده که شاید بتوا؛ خالصه آنهاچنین رویکردی در سه ترجیع

    در این بی. او جستجو نمود:

فکه جز او نیس. در سترای وجتود      
فففففف

فبه حقیق. کستی دیگتر موجتود   ف
ف

(232هما؛:)  

هم  که آ؛  یک چیز بیش نیس. ،عالم، وجود مستقل و حقیقی ندارد و وجود هستی ،از نظر وی

 اس.: «سایه»و  «رتصوّ»چیز همه ،حضرت حق اس. و غیر او

 عین کتل است.  هر جزو که هس. 

 اجتتتزا چتتته بَتتتوّد؟ مظتتتاهر کتتتل  

 استتما چتته بتتود؟ ظهتتور خورشتتید 
فففففف

 پتتس کتتل باشتتد سراستتر اجتتزا   ف

 اشتتتیا چتتته بَتتتوّد ؟ ظتتتالل استتتما

 خورشتتتتتید جمتتتتتال روی واال 
ف

(19)هما؛:        

و  و در باطن همۀ امور، فقط وحدتتعدّد و کثرت پدیدها در هستی، امری ظاهری بوده  ،از نظر وی

 :اس. و همۀ آ؛ امور، پرتوی از انوار الهی هستند یگانگی
 در هزارا؛ جام گوناگو؛ شرابی بیش نیست. 

 گرچتته برخیتتزد زآب بحتتر متتوجی بیشتتمار  
ف

 گرچتته بستتیارند انجتتم، آفتتتابی بتتیش نیستت. ف

فکثرت اندر موج باشد لیک آبی بیش نیس.

 (15)هما؛: 
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8-0.شورسوزیااندیشتبييندرةعارفانهگرایانهوحدت

شور و نشا  وشادی و جنبش روحتی و بیتانی خاصتی از     ،گرایانهوحدت ۀاندیششمس مغربی در تبیین 

میزا؛ کاربرد غم و سرگشتگی و افسردگی خاطر بر اندیشته   گف.  توا؛ می خود نشا؛ داده اس.  حت ی 

 و مشرب فکری او اندک اس.:

 از جنتتبشد ایتتن دریتتا هتتر متتوج کتته برخیتتزد 

 را همه دل و آنگه دل را همه جا؛ سازد جا؛

 جا؛ و دل و جانتا؛ را بتا یکتدگر آ؛ لحظته     

 چتتو؛ پادشتته وحتتدت بگرفتت. والیتت. را   

فففففف چتتو؛ مغربتتی پتتردل پتترورده ایتتن بحرستت. 

 بتتر وادی جتتا؛ آیتتد بتتر ستتاحلد دل ریتتزدف

 جا؛ و دل و جانا؛ را بتا یکتدیگر آمیتزد   

 فر تتی نَتَتتوا؛ کتترد؛ تمییتتز چتتو برخیتتزد  

 بگریتزد    آ؛ مَلک بدو کثرت بَگذارد و 

فاز بحتتتر نیندیشتتتتد وز متتتتوج نپرهیتتتتزد 
ف

(138-131هما؛:)                                                         

تتوا؛ تحیّتر و   بیشتتر بتوده و بته آستانی متی      که گرایش ابن عربی به سوز و گتدازهای عارفانته،  در حالی

به دنبال راهنما و راهیس. کته او را بته     وی در بی. زیر جستجوی وی را در مسیر وحدت مشاهده نمود

 :معارف الهی رهنمو؛ نماید حقیق. سم. و سوی

فَساااااااب یُ فف َسااااااالن  فَأاَلفهااااااا فت ةااااااا فتة  هااااااار فتةک  فففففف

فَوفَهاااااااا فة اااااااا فَعلَاااااااا ف  َاااااااالر ه ن فَدة یاااااااا ُفف
ف

(131: 1311)ابن عربی،   
 وستیلۀ تجل تی جمتال حتق، بته دست.      بته  سیما وجود دانشی ])ترجمه: آیا راهی به سوی دوشیزگا؛ زیبا و خوش

 تواند نشانی از آنا؛ به من بدهد (آید[ وجود دارد  و آیا کسی میمی 

 :و آ؛ بسته بود؛ راهس. گویداما زبا؛ حال او چیز دیگری می

ُِاااااااااا فُ لب ااااااااااُرفَأ  هاااااااااالف يَا فة َساااااااااالُنفتةَکاااااااااال   فففففف

ُِااااااااااا ُ افَ َمااااااااااان فَمااااااااااالفت ةَیاااااااااااه فَساااااااااااب ی ُفف ف َا
ف

 )هما؛(

توا؛ بته دست.   گوید: چیزی را آرزو کن که در دسترس اس. و میبه من خبر داد که او می )ترجمه: زبا؛ حال

 آورد (

 در فتراق و  بته تعبیتری   و  پیوستته در رنتج و ستختی    ،اششود که با وجود دوستی صاد انه می گونهواین

 :برد می سره ب هجرا؛
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ف َااااالفَ ل اااااَ فتةُمنَااااا  یح في یاااااک  فَوَدتد  فَصاااااک  فففففف

فتةااااااااَ َدتد فَوفهَلب اااااااا فف ََ اااااااانفَرت فَعلیاااااااا ُففم 
ف

  (هما؛)                                       
)ترجمه: عشقم نسب. به تو کامل اس. ای نهای. آرزوهتا و آمتالم و دلتم از جهت. آ؛ عشتق و محبّت.، بیمتار        

 اس.(

بسط و  وحدت وجود را بدو؛ شرح و ،مغربی شمسهمانطور که پیش از این نیز اشاره شد،   رو،از این 

کنتد  و   متی  همانند یک وا عیّ. شهودی مطرح  معمول ابن عربی و پیروا؛ اوس.، ةتبیین نظری که شیو

 بلکته ، موافق نیست.  ،ابن عربی در نظری نمود؛ آ؛ مباحثکه ایشا؛ اصوالً با مبنای کار  رسد می به نظر

 ،)رک: محمتتدی ددار گتترایشبتته همتتا؛ شتور و شتتع  و شتتادکامی عارفانتته   ،بیشتتر بتته ماننتتد مولتتوی 

44:1988)   

در پایا؛، ذکر این نکته، ضروری اس. که اگر مقصود و منظور این دو صتوفی از وحتدت وجتود، ایتن     

« خداوند با تجل ی ذات در مرات ، ظهور نموده اس. پس تمام اشتیاش ستزاوار پرستتش هستتند    »باشد که 

چو؛ جتز   باشد که طبق این عقیده،دیدگاه باطل برگرفته از عقیدة فاسد وحدت وجود و موجود میاین 

خدا در عالم هی  موجود دیگری نیست. و بت. هتم ظهتور ذات خداست.، بنتابراین پرستتش بت. عتین          

کامالً مغایر با عقل و شرع اس. و در تمام ادیا؛ الهی خداوند مبتاین  »خداپرستی اس.  چنین رویکردی 

 (1931نیا، )طی «  و غیر اشیاش معر فی شده اس.

.نتيجه0
هتا و اشتعار   بستیاری از گفتته   های  رآنی دارد اندیشۀ وحدت وجود ابن عربی و شمس مغربی، ریشه در اندیشه

ها فتألّو فوف﴿ (115)بقتره/ ف﴾ه﴿وفهللفتةمشرقفوفتةم ر فيأ نملف  ّة تفي ّ فو هفتةلّا :ایشا؛، تفسیری بر آیات زیر اس.
  ف﴾وف کانفأهار فتةیاهفمانفحبا فتة ر اد﴿ (4:)همتا؛ ف﴾کناو ففوفها فمعما فأ نمال﴿( 9)الحدید/ف﴾تآلخرفوفتة لهرفوفتةبال ن

 (11)ق/

شود، و هردو صتوفی، جهتا؛   اگرچه مذه  و مشرب هردو صوفی در وحدت وجود، خالصه می افزو؛ براین، 

دانند، اما گرایش ابن عربی به تحلیل نظری مسألۀ وحدت وجود، بیشتر است.  را تجل ی و پرتوی از انوار الهی می

از ستوی دیگتر، شتمس     رستد  به نظر متی  بیشتراین گرایش، شور و شع  صوفیانۀ شمس از ابن عربی،  در برابر

 ع و نوآور باشد، مفسّر و مقل د آراش ابن عربی اس. مغربی بیش از آنکه در این مبحث، مبدّ
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نوشت.پی3

تصریحات مستتقیم و غیرمستتقیم ابتن    به تفصیل به بررسی « وحدت وجود هیو نظر یابن عرب» زکریا بهارنژاد در مقاله (1) 

مخاطبتا؛ را بته    ،لذا برای رعای. امانتتداری و اختالق علمتی   ، پرداخته اس.« وحدت وجود»عربی در آثارش با محوری. 

حکمت. متعالیته نیتز بته      ( نیز در کتاب وحدت وجتود در 1988 سوزنچی)(11-49:1981دهیم )آ؛ مقاله ارجاع میۀ مطالع

 سی این موضوع از دیدگاه حک. متعالیه پرداخته اس. تفصیل در نه فصل به برر
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 مکّكم ( - ک ث ف  لألد  لةمِلرن )فولّی  علمّی  

 کرملنشل   ،کلّّی  لآلدل  ولةعل م لإلنسلنّی ،  لمع  رلزي
 33-22م، ص   2312ها. ق/  1333ها. ش/  1331 صیف، 33لةعدد   لمن ،لةّسن  لة

 1 ین ل ن عر   و شمس لةم ر   ف  ن ر   لة حدة لة   د   )درلس  مِلرن (

 2فر بل لکبرزلد 
 ، کرمانشاه، ایرانالدکتورة يف فرع  الفلسفة و الکالم االسالمي

 لةملّل 
يف التصّوف اإلسالمي مبحي الدین بن عريب قد ُعرب عن مفهوم الوحدة الوجودیة « الوحدة الوجودیة»ُعرف مفهوم 

هو اهلل دون غریه. والعامل هو ظّل من  مبختلف التعابری من أبرزها: وحدة اهلل و الکون و احلقیقة الواحدة يف الوجود
أصداء واسعة لدی املتّصوفة و العرفاء اإلیرانینی و من أبرز الشعراء األیرانینی الکبار « الوحدة الوجودیة»ظالل  ملفهوم 

الذین جنحوا إلی آراء ابن عريب و خاصة مفهوم الوحدة الوجودیة هو مشس مغريب و کان شاعرنا یرتدي خرقة بالیة 
ه أشبه شاعر إیراين بابن عريب موضحًا آراء و أفکار استاذه ابن عريب و لذلک میکننا القول بأنّ علی غرار تالمذة ابن 

 «. الوحدة الوجودیة»عريب يف حقل 
ن اإلملام و و من أهم نتایج البحث البنی الفروعیة )األدب و الصوفیة( هو أن الدراسة أسفار ابن عريب الصوفیة من د

حدة الوجودیة أمر يف غایة الصعوبة. زد علی ذلک أن ابن عريب تصّوف اإلسالمي و علی وجه اخلاص الو مببادئ ال
و من خالل « ابن عريب»بذل ما يف وسعة إلیضاح فکرة الوحدة الوجودیة و قد تأثّر مشس املغريب أفکار أستاذه 

 تفسریه آلراء بشکل ال یتّطرق إلیه شّک.

 فروعیة، الصوفیة، الوحدة الوجودیة، ابن عريب، مشس املغريب.الملقارن، دراسات البنی األدب ا لةململ  لةّدةیلّی ا
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