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چکیده
اوحدالدین کرمانی از نظر زمانی نزدیکترین فرد به ابن عربی و دوست همسن او شناخته میشود .در
تذکرهها و مناقب اوحدالدین به روابط صمیمانه بین این دو تن و مالقات بین آنها در شهرهای قونیه،
قاهره و دمشق اشاره شده است .این صمیمیت تا حدی بوده که ابن عربی تربیت باطنی صدرالدین
قونوی را به اوحدالدین سپرده است .عالوه بر این ،شیخ اکبر در فتوحات مکیه از اوحدالدین نام میبرد و
مطالبی را که از زبان او شنیده است ،شرح میدهد .همچنین در رباعیات اوحدالدین کرمانی مفاهیم
وحدت وجودی با تصریح لفظ وجود یافت میشود که لحنی عاشقانه دارد و مویّد تأثیرپذیری وی از شیخ
اکبر است .مفاهیم اعیان ثابته و انسان کامل نیز از طریق زبان عرفان عاشقانه و تفکر جمالپرستی در
رباعیات اوحدالدین به وضوح تبیین شده است .در این مقاله در نظر داریم تا بر اساس شواهد تاریخی و
استناد به اشعار اوحدالدین اثبات کنیم که وی از نخستین شاعران فارسی زبان است که تحت تأثیر
اندیشههای ابن عربی قرارگرفته و حتی پیش از قونوی و حلقهاش ،رنگ اندیشة وحدت وجودیِ ابن
عربیوار را توأم با عرفان عاشقانه به شعر فارسی بخشیده است.
واژههای کلیدی :ابن عربی ،اوحدالدین ،وحدت وجود ،ظهور ،جمالپرستی ،شاهد

 .1برگرفته از پایاننامة دکتری با موضوع «جریانشناسی عرفان ابن عربی در ادبیات فارسی تا جامی».
 .0رایانامة نویسندۀ مسئول:

mehdiheidari8@ut.ac.ir
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 -1مقدّمه
بسیاری از پژوهشگران فخرالدین عراقی را نخستین شاعر فارسی زبان میدانند که از
طریق صدرالدین قونوی تحتتأثیر ابن عربی قرار گرفته است (مایل هروی ،)11 :1133 ،اما
چنانکه میدانیم او خود شخصاً محضر ابن عربی را درک نکرده بود 1 .برای جستجوی
نقطة ظهور تفکّرات ابن عربی در ادبیات فارسی باید به سراغ معاصران او برویم .به نظر
میرسد حلقة مفقودهای بین عراقی و ابن عربی وجود دارد؛ زیرا حتماً کسانی در این
فاصله بودهاند که به ترویج افکار ابن عربی در ادبیات فارسی اهتمام داشتهاند؛ از جمله
شخصیتهای مشرق زمین که مستقیماً با شیخ اکبر در ارتباط بودهاند ،میتوان به فخر
رازی ،شمس تبریزی ،مولوی ،سهروردی ،اوحدالدین کرمانی ،مکینالدین اصفهانی،
سعدالدین حمویه ،بوکاء ارزنالرومی ،عبداهلل بن جامع ،ملک ظاهر ،عزالدین کیکاووس
اول اشاره کرد .0این افراد اگرچه هرکدام به نحوی با ابن عربی ارتباط داشتهاند؛ اوالً،
بسیاری از آنها ،چهرۀ ادبی محسوب نمیشوند؛ ثانیاً ،برخی دیگر از آنها آثاری به زبان
عربی ندارند و ثالثاً ،بعضی دیگر از ایشان نیز تنها دیدار کوتاهی با شیخ اکبر داشته یا
اصالً نظر مساعدی به وی و طریقتش نداشتهاند .در جستجوی این سر نخ میان صاحبان
آثار ادبی به زبان فارسی که به افکار ابن عربی نگاه مثبتی داشتهاند و از نظر سنی نیز به
شیخ اکبر نزدیکتر بودهاند ،با نام سعدالدین حمویه ( 237-622هـ.ق) مواجه میشویم .در
بسیاری از تذکرهها و کتب متصوفه نام وی در کنار ابن عربی دیده میشود (شعرانی،
 1121ق ،ج 3 :1؛ سپهساالر01 :1132 ،؛ خوارزمی ،1162 ،ج 111 :1؛ جامی .)903 :1116 ،اختالف
سنی او با شیخ اکبر ( 07سال) این فرضیه را بسیار قابل اثبات جلوه میدهد ،اما ماجرا به
همین جا ختم نمیشود.
نام صوفی مشهور ،اوحدالدین کرمانی را بسیار شنیدهایم ،اما شاید تاکنون به رابطة او
با ابن عربی کمتر توجّه شده است .اوحدالدین در حدود سال  262هـ.ق ،یعنی در همان
سال تولّد ابن عربی به دنیا آمده و سه سال پیش از محییالدین در سال  612هـ.ق
رحلت کرده است؛ 9بنابراین ،وی دقیقاً معاصر ابن عربی و حتی همسن او محسوب
میشود .از اوحدالدین رباعیاتی در زبان فارسی به جای مانده است که مفاهیم عرفان
نظری ابن عربی در آن دیده میشود؛ البته ،از اشارات بعضی تذکرهها میتوان دریافت
که او در نظم و نثر به فارسی و عربی آثار متعددی داشته که متأسفانه قسمت عمدۀ
آنها از بین رفته است( .جامی231 :1116 ،؛ قزوینی101 :1171 ،؛ سمرقندی33 :1132 ،؛ مناقب
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اوحدالدّین017 :1197 ،؛ کرمانی .)122 :1166 ،در اینجا بر اساس قراین تاریخی و فکری در
پی آنیم که اثبات کنیم این شیخ کرمانی ،روزنة ظهور افکار ابن عربی در ادب فارسی
است.
گفتیم که اوحدالدین از نظر زمانی نزدیکترین چهرۀ ادبی فارسیزبان به ابن عربی
است؛ به طوری که باید او را از دوستان محییالدین دانست .اکنون ،موضوع رابطة ابن
عربی و اوحدالدین را از سه منظر بررسی میکنیم تا فرضیة خود را به اثبات برسانیم .در
مرحلة نخست ،کیفیت مالقات و روابط این دو شیخ نامدار را از طریق کتب تاریخ و
تذکره یا آثار عرفانی نزدیک به عصر زندگی آنها بررسی میکنیم .در مرحلة دوم ،به
چگونگی یادکرد شیخ اوحدالدین در آثار شیخ اکبر میپردازیم و در مرحلة سوم ،نزدیکی
اندیشة این دو تن را با توجه به دیدگاه پژوهشگران و البته آثار خود آنها ،بهویژه
رباعیات مسلم به جا مانده از اوحدالدین بررسی میکنیم تا تأثیر افکار ابن عربی را بر
اشعار اوحدالدین نشان دهیم.
 -2دیدارها و مصاحبتها
بنا بر آنچه که از تذکرهها ،مناقب اوحدالدین ،آثار ابن عربی و ...دریافت میشود ،این دو
شیخِ نامی ،در چندین شهر با یکدیگر مالقات و مصاحبت داشتهاند .در اینجا همة این
موارد را ذیل عنوان شهر مورد نظر بررسی میکنیم:
 -1 -2قونیه

جامی در نفحاتاالنس تصریح میکند که ابن عربی در یکی از آثار خود اظهار داشته که
اوحدالدین کرمانی در سال  620هـ.ق در منزل وی در قونیه بوده و حکایتی را دربارۀ
خواجه یوسف همدانی برای وی نقل کرده است« :شیخ محییالدین بن العربی در بعضی
مصنّفات خود می گوید که در سنة اثنین و ستمائه شیخ اوحدالدین حامد کرمانی در
شهر قونیه در منزل من بود .وی گفت در بالد ما خواجه یوسف همدانی ( »...جامی،
 .)176-172 :1116حکایت منقول از این قرار است که روزی بر دل خواجه یوسف همدانی
خطور میکند که در غیر عادت معهود از شهر خارج شود .مرکب او را به در مسجدی
ویرانه میبرد که جوانکی در آن مسجد از یوسف سؤالی میپرسد و شیخ آن را پاسخ
میدهد ،سپس یوسف خطاب به جوان میگوید« :ای فروزنده هرگاه تو را مشکلی شود،
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به شهر درآی و از من بپرس و مرا در رنج میفکن ».و جوان در پاسخ میگوید« :هرگاه
مرا مشکلی شود ،هر سنگی مرا یوسفی است مثل تو  . ...شیخ ابن العربی میگوید :از
آنجا دانستم که مرید صادق ،به صدق خود ،تحریک شیخ خود به جانب خود میتواند
کرد» (همان) .از کیفیت این مالقات و سخنان رد و بدل شده به نظر میرسد بین این دو
تن رابطهای صمیمانه بوده است .گویا اوحدالدین در این زمان کامالً مشهور نبوده ،ولی
رباعی میسروده است؛ چنانکه در وعظ غیاثالدین کیخسرو رباعی داشته و نیز از او
نقل شده است:
در دســـت زمانـــه ســـخت مظلـــومم مـــن

ورنـــه چــــه ســــزای خطــــة رومــــم مــــن

بـــا صـــد هنـــرم هـــزار غـــم بایـــد خـــورد یــا رب کــه چــه محــروم و چــه محــرومم مــن
(مناقب اوحدالدین)06 :1197 ،

بنابراین ،ذوق ادبی اوحدالدین در این زمان شکل گرفته ،هرچند که در گمنامی به سر
میبرده است .از دیگر سو ،شیخ محییالدین در این زمان استادان بسیاری را در اندلس،
تونس ،المریه و ...دیده و کتابهایی در تصوف نگاشته و حتی در سال  233هـ.ق تألیف
فتوحات را نیز آغاز کرده است؛ بنابراین ،گزافه نیست اگر بگوییم طبع شعری و افکار
اوحدالدین در این دیدار تحتتأثیر معلومات شیخ محییالدین قرار گرفته است؛ زیرا
اوحدالدین زبان عربی را در بغداد آموخته بود (کرمانی )11 :1166 ،و میتوانست به راحتی
با اندیشة محییالدین آشنا شود.
 -2 -2قاهره

استاد فروزانفر سفر اوحدالدین را به مصر تایید میکند ،امّا آن را بین سالهای  602تا
 610هـ.ق درست میداند (فروزانفر 12 :1197 ،و  .)11چنانکه میدانیم شیخ اکبر از سال
 602هـ.ق تا پایان عمرش ( 613هـ.ق) در دمشق زندگی کرده است (جهانگیری:1123 ،
)991؛ بنابراین ،با استناد به گفتة استاد فروزانفر میتوان اظهارداشت که در حدود سال
 602هـ.ق این دو تن با هم در مصر بودهاند که با توجه به نوجوان بودن صدرالدین
قونوی در این مالقات ،این تاریخ صحیح به نظر میرسد .این نظر با مطالب مناقب
اوحدالدین و شواهد تاریخی دیگر نیز همخوانی دارد؛ در حکایت  07مناقب اوحدالدین
آمده است:
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«محییالدین ابن العربی (رضیاهللعنه) در مصر بوده است و چون وصول خدمت شیخ
(اوحدالدین) را استماع میکند به خدمت شیخ میآید و مقدم خدمت شیخ را معزز و
مکرم میدارد و تردد و مالزمت همدیگر میکنند و در آن وقت باشد که ابن عربی زن
مجدالدین (مادر صدرالدین قونوی) را در حبالة خود آورده و شیخ صدرالدین در

خدمتش مالزم بوده است» (مناقب اوحدالدین.)39 :1197 ،
در همین سفر به میانجیگری اوحدالدین تیرگی و کدورتی که بین صدرالدین و
ابن عربی ایجاد شده بود از بین میرود و ابن عربی صدرالدین را به اوحدالدین
میسپارد و میگوید« :ظاهر او را به علوم و فضیلت بیاراستم ،کار باطن را که افضل
امور اسرار حقیقت است و کیفیت طریق الهیت به ارشاد و هدایت آن باز بسته است
و این معنی را باری تعالی به خدمت شما حواله فرمود ،به عنایت و رعایت و اجابت
خدمت شما متعلّق است» (همان) .از این عبارت شدت اعتماد ابن عربی به اوحدالدین
استنباط میشود؛ چرا که تربیت باطن بزرگترین شاگردش را به او میسپارد .این
معنی از قول خود اوحدالدین نیز آمده است؛ چنانکه پس از تقبّل این امر همراه با
صدرالدین عزم سفر حجاز میکنند و با هم بر شتری یک مهاره سوار میشوند و
هنگامی که اصحاب از او میپرسند چرا با فحول و علما صحبت نمیکند ،چنین
پاسخ میدهد« :شیخ محییالدین را بر ما اعتماد کلی بود و محبت و صداقت و
تعشّ قی که ما را با همدیگر واقع است آخر معلوم است ،اکنون مبنی بر این احواالت،
او فرزندش ،صدرالدین را به ما تسلیم کرد تا ما او را به وسع طاقت ارشاد کنیم»
(همان .)36 :این ماجرا از جهت تاریخی قابل تایید است؛ زیرا صدرالدین قونوی در
نفحات الهیّه به اقامت خود در مصر اشاره کرده و نوشته است« :ورد علیّ وارد قوی و
انا عابر فی بعض اسواق القاهره» (قونوی )137 :1172 ،و آوردهاند که صدرالدین نزدیک
به پانزده -شانزده سال در خدمت شیخ مالزمت کرد (مناقب اوحدالدین .)37 :1197 ،از
صدرالدین نیز نقل شده که گفته است« :شیر از پستان دو مادر مزیدهام ،مراد
حضرت شیخ محییالدین و حضرت شیخ اوحدالدین است» (همان).
 -9-2دمشق

به روایت کمالالدین حسین بن حسن خوارزمی (وفات )329 :در جواهراالسرار و مؤلف
مناقب ،اوحدالدین و محییالدین در دمشق نیز با یکدیگر دیدار و مصاحبت داشتهاند.
مسلم است که اوحدالدین در اوایل قرن هفتم چندی در دمشق میزیسته است و در
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سفر مذکورش به دمشق بیش از صد درویش و مرید او را همراهی میکردهاند (همان:

 .)60در جواهراالسرار آمده است« :موالنا جاللالدین در ایام جوانی در دمشق ،با
محییالدین عربی ،صدرالدین قونوی ،اوحدالدین کرمانی ،سعدالدین حموی و عثمان
رومی مالقات کرده است» (خوارزمی ،1162 ،ج )111 :1؛ بنابراین ،دیدار ابن عربی و
اوحدالدین در دمشق مسلم است ،همچنین به گفتة شمس تبریزی در مقاالت ،ابن عربی
در دمشق با وی مالقات داشته است« :چنانکه شیخ محمّد بن عربی در دمشق میگفت
که محمّد (ص) پردهدار ماست» ( .)033 :1163در مقاالت شمس همچنین به چندین
مالقات بین شمس و اوحدالدین اشاره شده است.
شمس و اوحدالدین ،هر دو مرید رکنالدین سجاسی بودهاند ،اما شمس دربارۀ
اوحدالدین نظر مساعدی نداشته و بر وی به سبب شاهدبازی طعنه میزده است .شمس
در مقاالت در مواردی از خامی اوحدالدین سخن میگوید؛ چنانکه گفته است« :مرا
اوحدالدین گفت « :چه گردد اگر بر من آیی به هم باشیم؟ گفتم :پیاله بیاوریم ،یکی من،
یکی تو .میگردانیم آنجا که گرد میشوند به سماع .گفت :نتوانم .گفتم :پس صحبت من
کار تو نیست .باید که مریدان و همة دنیا را به پیالهای بفروشی» (همان.)039 ،013 :
روابط او با ابن عربی نیز دقیقاً به همین گونه بوده است .وی در مقاالت دربارۀ
محییالدین گفته است:
«شگرف مردی بود شیخ محمد ،اما در متابعت نبود؛ یکی گفت :عین متابعت خود آن
بود ،گفتم :نی متابعت نمیکرد؛ وقتها شیخ محمد رکوع و سجود کردی و گفتی بندۀ
اهل شرعم ،اما متابعت نداشت .مرا از او فایده بسیار بود ،اما نه چنانکه از شما ،از آن

شما هرگز بدان ماند» (همان.)033 :
مشابهت نظر منفی شمس دربارۀ این دو شیخ که بعدها مولوی نیز آن را تکرار
میکند ،میتواند بیانگر اشتراکاتی در روش اوحدالدین و محییالدین باشد.
مؤلف مناقب نیز دربارۀ دیدار اوحدالدین و محییالدین در دمشق نوشته است:
«اتحاد و محبت و صداقت و تعشق در مابین بدان حد میکشد که باری در دمشق
میباشند ،خدمت شیخ (اوحدالدین) از شیخ محییالدین سؤال میفرماید که خاطر
شما بر محل خود بر قرار معهود مشاهده نمیکنم ،کدورتی و انحرافی و تغیری در
وجود شما میبینم .موجب چیست؟ شیخ محییالدین میگوید« :از بندگی شیخ
(اوحدالدین) هیچ چیز پوشیده و مخفی نیست  ...خدمت شیخ محییالدین میفرماید
سبب انفعال ،کتبی چند است که در ملطیه بازمانده است» .شیخ (اوحدالدین) میگوید:
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«آمنّا و صدّقنا» .همچنانست که خدمت شیخ (محییالدین) میفرماید ،چون خدمت
شما را به جهت آن تردّد و تغیّر خاطر است بروم و بیاورم .چندان که شیخ محییالدین
منع و دفع میکند ،خدمت شیخ (اوحدالدین) اجابت نمیفرماید .از دمشق به ملطیه
میآید و تمامت کتب را میستاند و باز عودت میفرماید .محبت و مقام و منزلت شیخ
محیی الدین در خاطر مبارک شیخ تا این حد بود .این معنی به جهت تصدیق محبت

تحریر رفت» (مناقب اوحدالدین.)36-32 :1197 ،
بنابراین ،شاید بتوان دیدار در دمشق را پس از مالقات در قونیه دانست و کیفیت
این دیدار به خوبی حاکی از اوج صمیمیّت بین این دو عارف نامدار است .مؤلف
مناقب در بیان شدت دوستی این دو تن نقل میکند که اوحدالدین ،شیخ اکبر را بر
سجادۀ نماز خود نیز نشانده است (همان.)023 :
 -9اوحدالدین در آثار ابن عربی
چنانکه گفتیم محییالدین در مؤلفات خود از اوحدالدین نام برده و حکایات و احادیث
مختلفی از وی نقل کرده است ،حتی ما براساس مطالب فتوحات از نام و لقب اوحدالدین
آگاه میشویم؛ زیرا ابن عربی از وی به نام «اوحدالدین حامد بن ابیالفخرالکرمانی»
یادمیکند (ابن عربی ،بیتا ،ج )107 :1و بعداً مؤلفان شدّاالزار و نفحاتاالنس نیز با این نام،
او را معرفی میکنند (جنید شیرازی111 :1103 ،؛ جامی .)233 :1116 ،ابن عربی در باب
هشتم فتوحات ،ضمن بحث «فی معرفة االرض التی خلقت من بقیة خمیره طینة آدم
علیهالسالم و تسمی ارض الحقیقه» ،حکایتی را که خود شفاهی از اوحدالدین شنیده،
روایت کرده است که با این عبارت آغاز میشود« :و منها ما حدّثنی اوحدالدین حامد بن
ابی الفخر الکرمانی(وفقّهاهلل) قال کنت اخدم شیخا و انا شابٌ فمرض الشیخ( »...ابن عربی،
بیتا ،ج  .)107 :1این ماجرا داستان سفر اوحدالدین همراه شیخ خود ،رکنالدین سجاسی،
به حجاز است که در راه ،رکنالدین بیمار میشود و اوحدالدین را نزد امیر حاج
میفرستد .امیر از او به گرمی استقبال میکند ،اما هنگامی که بار دیگر این حادثه تکرار
میشود و اوحدالدین بدون دستور شیخ خود به سراغ امیر حاج میرود ،اعتنایی به او
نمیشود .شیخ در حکمت این ماجرا به اوحدالدین میگوید :بار قبل من هیئت خود را بر
تو نهادم تا امیر تو را پذیرفت .ابن عربی پس از نقل این ماجرا نتیجه میگیرد:
«یشیر-رضیاهللعنه -الی شهود الحق فی المحلّ الذی فیه یلتذّ عینه» (همان).
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 -1مقایسة شیوۀ فکری ابن عربی و اوحدالدین
دربارۀ طریق جمالپرستی که اوحدالدین کرمانی از نمایندگان بارز آن محسوب میشود،
آثار بسیاری نوشته شده است .این طریقه که با فرقة «حلمانیه» در قرن سوم پایهریزی
شد ،در کالم اوحدالدین رنگی از وحدت وجود یافته است .عدهای این شیوه را طرد کرده
و برخی با حسن ظن به آن نگریسته اند و در صدد توجیه افعال و اقوال پیروان این
مکتب برآمدهاند .مؤلف تاریخ گزیده دربارۀ اوحدالدین میگوید« :چون او در سماع گرم
شدی ،پیراهن امردان بدریدی و سینه به سینة ایشان نهادی» (مستوفی )667 :1169 ،و در
تاریخ حبیبالسیر نیز آمده است« :و شیخ اوحدالدین به دیدار جوانان ساده عذار میل
بسیار داشت» (خواندمیر ،1111 ،ج  .)116 :1ماجرای رؤیت ماه در طشت یا در آسمان و
مخالفت شمس تبریزی و موالنا با این شیوه نیز بسیار مشهور است (مناقب اوحدالدین،
.)616 :1197
چنانکه می دانیم مولوی و مرشدان و مریدان او ،سالکان طریق انفسی هستند و
امثال اوحدالدین به طریق آفاقی گرایش دارند .این صوفیانِ برونگرا در آثار خود کوشش
داشتند با پدیدهها و دنیای بیرونی ارتباط برقرار کنند و مریدان خود را به عبرت گرفتن
از طبیعت فراخوانند که این نکته از ویژگیهای بنیادین این مشرب فکری است و به
اعتقاد آنها «و فی کلّ شیٍ له آیه /تدلّ علی انّه واحدٌ»؛ یعنی هر پدیدهای ما را به
وحدت الهی رهنمون میکند.
مؤیدالدین جندی (از شارحان فصوص الحکم) در کتاب نفحةالروح و تحفةالفتوح که آن را
در سال  631هـ.ق و در شهر توکات تألیف کرده است ،میگوید که یکی از
شخصیتهای بزرگ آن دوره به اوحدالدین انتقاد میکند که چرا با زنان همراهی
مینماید و مضرّات سماع را به او گوشزد میکند و جایز نبودن نگاه به نامحرم را تذکر
میدهد .کرمانی به او پاسخ میدهد« :من جز حق به هیچ چیز نگاه نمیکنم .از نظرگاه
اسالم و ایمان است که به پدیدهها و مخلوقات مینگرم» (.)111-112 :1160
جامی در نفحاتاالنس پس از اشاره به اتهام زدن شیخ شهابالدین سهروردی به
اوحدالدین در این موضوع نوشته است« :میتواند بود که مراد شیخ شهابالدین به ابتداع
وی آن بوده باشد که میگویند وی در شهود حقیقت ،توسل به مظاهر صوری میکرد و
جمال مطلق را در صور مقیدات مشاهده مینمود» ()232 :1116؛ چنانکه میبینیم
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جامی که خود از شارحان مکتب ابن عربی است ،خوشبینانه به این موضوع مینگرد و
اوحدالدین را از این اتهامات مبرّا میداند .وی همچنین اظهار داشته است:
«برخی از صالحان و بزرگان مانند شیخ احمد غزالی ،شیخ اوحدالدین کرمانی و شیخ
فخرالدین عراقی ،برای گریز از تبعات منفی این موضوع به مطالعة مظاهر صوری و
حسی مشغول شدهاند تا جمال مطلق را مشاهده کنند .حسن ظن و بلکه صدق اعتقاد
حکم میکند که بگوییم آنها جمال مطلق حق سبحانه و تعالی را در مظاهر صوری
مشاهده میکردند» (همان).

فخرالدین عراقی نیز که می توان او را پیش از شبستری نمایندۀ تام افکار ابن عربی
در ادبیات فارسی دانست ،با تمسّک به این شیوه نوشته است« :جمال ظاهر ،آینة طلعت
غیب و مظهر جمال الهی است» ( .)111 :1170چنانکه میدانیم خود ابن عربی نیز از
این اتهام مصون نمانده است؛ کتاب ترجماناالشواق وی که توصیف «نظام» ،دختر شیخ
مکینالدین اصفهانی است ،گواهی کامل بر این ماجراست.
یان ریپکا ( )Jan Rypkaمعتقد است که این دسته از صوفیان ،تجلیل از زیباییهای
آسمانی را در تکریم زیباییهای زمینی میدانستند و این نوعی اومانیسم است که در
ادبیات و عرفان اسالمی ،دورهای خاص و سیر تکاملی ویژهای داشته و ظاهراً به طرح
موضوع «انسان کامل» انجامیده است؛ چرا که زیبایی ،خود کمال است (.)920 :1129
شدر آلمانی نیز اندیشة انسان کامل را که از مفاهیم بنیادی کتب ابن عربی است ،از
همین خاستگاه جمالپرستانه تفسیر کرده و نوشته است:
«اندیشة انسان کامل در مسیر خود تا قرن  6با مایههایی از تصوف و تشیّع ادامه یافت
و در ابن عربی به اوج خود رسید و از طریق او در ادبیات ملل اسالمی گسترش یافت.
اوحدالدین کرمانی و فخرالدین عراقی و بعد از ایشان شیخ محمود شبستری به تأثیر
اندیشههای او ،فکر انسان کامل را در ادبیّات فارسی رواج بیشتری میدادند؛ زیرا جوهر
عقاید ابن عربی را تشکیل میدهد» (به نقل از نیکلسون.)011 :1133 ،

مانوئل ویشر ،خاورشناس آلمانی ،در دی  1129شمسی در دانشگاه تهران دربارۀ
اوحدالدین در سخنرانی مبسوطی گفته است:
« میراث افالطونی و نوافالطونی یونانی که در پیوند با افکار ابن عربی است ،در رباعیات
اوحدالدین قابل لمس است .نمای زیبای افالطونی که شیخ احمد غزالی آن را مجدداً
زنده کرد ،در رباعیات اوحدالدین ظریفتر است و تحتتأثیر ابن عربی عمق مذهبی
پیدا کرده است ...اوحدالدین به کفر و حلول متهم شده بود که این امر دربارۀ یکی از
دوستان ابن عربی تعجبآور نیست؛ چون همانطور که از شعرهایش برمیآید ،خیلی
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تحتتأثیر اف کار ابن عربی قرار داشت .او نیز دنیا را از نظر دوگانه (ظاهر و باطن) برانداز
میکند ...؛ بنابراین ،دنیا آینة خداست .انسان ،عاشقی است که خدا توسط وی خود را
میپرستد» (کرمانی.)231 :1172 ،

این مطلب در واقع لبّ همان اندیشهای است که در رباعیات اوحدالدین جلوه کرده
است .اوحدالدین کرمانی در بسیاری از رباعیهایش در پی اثبات این موضوع است که
منظور از شاهد ،شاهد صوری نیست ،بلکه اندیشهای عمیق است که با موضوع انسان
کامل بیارتباط نیست .اینک برای اثبات این معنی به ابیاتی از او اشاره میکنیم:
آنهــا کــه مــدام شــاهدی مــیجوینــد تـــا ظـــن نبـــری کـــز پـــی صـــورت پوینـــد
لطفـــی کـــه دل کســـی بیاســـاید از او آن را بــــه زبــــان حــــال شــــاهد گوینــــد
در شـــاهد ،شـــاهدی دگـــر پنهانســـت

(کرمانی 1166 ،ش)77 :
بـــا آن شـــاهد خـــوش اســـت شـــاهد بـــازی

(همان)000 :
من دل ندهم بـه شـاهد صـورت از آنـک کـــان شـــاهد اصـــل هســـت مقصـــود دلـــم
شـــاهد نشـــده چگونـــه شـــاهد بـــازم؟

(همان)003 :
(همان)007 :

در شاهد ،شاهد ار نبینـی خـوش نیسـت

(همان)009 :

این روی نکـو کـه شـاهدش مـیخواننـد آن شــاهد نیســت ،لــیکن ایــن مســکن اوســت
(همان)006 :
هرگــاه کــه مــن از شــاهد خــود آغــازم از هســــتی خــــود بــــه نیســــتی پــــردازم
(همان)003 :
مــن بنــدۀ آن دلــم کــه روزان و شــبان بـــی شـــاهد عاشـــقند و بـــی بـــاده خـــراب
(همان)121 :
معنی طلب ار تـو را ز شـاهد خبـر اسـت کــاین شــاهد صــورتی همــه درد ســر اســت...
تا ظن نبـری کـه هسـت شـاهد صـورت صورت همه زحمت اسـت و شـاهد معنـی اسـت...
دانــی کــه چــرا مــینگــرم در صــورت؟ جـــز در صـــورت نمـــیتـــوان معنـــی دیـــد
در دایــــرۀ وجــــود موجــــود تــــویی

(همان)011 :
مقصــــود نگویمــــت کــــه معبــــود تــــویی

گــر در غزلــی نــام خــط و زلــف بــرم مـــیدان کـــه بهانـــه اســـت ،مقصـــود تـــویی
(همان)122 :

اوحدالدین کرمانی ،نقطة ظهور افکار ابن عربی در ادبیات فارسی11/

بنابراین ،اوحدالدین در رباعیاتش با تفسیر و تأویل شاهد از خود رفع اتهام میکند.
وی تنها موجود دایرۀ وجود را حق میداند که در صور مجازی مصوّر شده است.
اوحدالدین مقصود خویش از شاهد و خط و زلف را همین جلوۀ معنوی اعالم میکند و
بیان میدارد که در پس همة صورتها ،همان معنیالمعانی نهان است .او مفهوم انسان
کامل را با ظهور جمال حق در آیینة شاهد تبیین میکند .شاهد از نگاه او منحصر در
زیبایی ظاهری نیست ،بلکه وی شاهد صورتی را درد سر دانسته و شاهد معنوی را
مقصود دل خویش خوانده است .در ادامه ،برای نمونه برخی از ابیات اوحدالدین را که
پیونددهندۀ اندیشة جمال پرستی و وحدت وجود است ،نقل میکنیم تا اثبات مدّعا
باشد:
حســـنی کـــه گـــواه حســـن معبـــود بـــود چـــون حســـن بـــتم ز لطـــف موجـــود بـــود
(همان)012 :
آن شـــاهد دل کـــه هســـت معشـــوق عیـــان هـــر لحظـــه بـــه صـــورتی نمایـــد معنـــی
(همان)019 :
کــان را کــه دلــش شــاهد حــال خــویش اســت در هــر کنجــی هــزار شــاهد بــیش اســت...
دل گفــت کــه شــاهد نظــر خــوب تــو اســت در هــر کــه تــو نیکــو نگــری شــاهد اوســت
(همان)006 :
ترســـا پســـرا مـــرهم هـــر ریـــش تـــویی و آرایـــش هـــر ملـــت و هـــر کـــیش تـــویی
گوینـــد مســـیحا بـــه چهـــارم فلـــک اســـت آن صـــورت عیســـی اســـت ،معنـــیش تـــویی
(همان)032 :

اوحدالدین در این ابیات ،همة مظاهر و صور را «شاهد»ی میداند که هر لحظه آن
معنی حقیقی را آینگی میکند و این اندیشه مستقیماً با تفکر وحدت وجود ،اتحاد ارواح
و خلق مدام (از شاخصههای مکتب ابن عربی) در ارتباط است .پیروان مکتب شیخ اکبر با
تشریح موضوع تجدّد امثال معتقدند وجود یکی بیش نیست و هر لحظه در صورتی
متناسب استعدادهای اعیان ظهور میکند و این تجلّی لحظه به لحظه صورت میگیرد.
اوحدالدین نیز معتقد است شاهد هر لحظه به صورتی معنی مییابد و در هر کنجی
میتوان او را عیان دید و حتّی صورت ترسا بچه نمایندۀ معنی عیسی (ع) است.
در بخش بعد به شکل ویژه بازتاب تفکرات ابن عربی ،از جمله اندیشة وحدت وجود
را در رباعیات اوحدالدین با ذکر نمونه بررسی میکنیم.
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 -1-1وحدت وجود
 -1-1-1خلق= حق

اساسیترین مفه ومی که در اندیشة ابن عربی برجستگی یافته ،نظریة وحدت وجود است.
شیخ اکبر اشیاء را عین خالقاالشیاء دانسته و از نگاه وی جهان جز تجلّی ذات احدی در
مقام تعینات واحدی نیست و عالم نمودی بی بود و متصل به ذات خداوندی است؛ البته
مفهوم وحدت شهود پیش از ابن عربی نیز در عرفان عاشقانة ایرانی مطرح بوده ،اما شیخ
اکبر این معانی را در حوزۀ وجودی بیان کرده است .اوحدالدین کرمانی که با ابن عربی
رابطة نزدیکی داشته و در عرفان ایرانی نیز پرورش یافته است ،هم از مشایخ عرفان
عاشقانة ایرانی نظیر احمد غزالی تأثیر پذیرفته و هم از اندیشههای شیخ اکبر الهام
گرفته است؛ بنابراین ،مفهوم تساوی خلق و حق در لسان او با رنگی عاشقانه ،اما با
تصریح در حوزۀ وجودی مطرح میشود:
تــا ظــن نبــری کــه هســت ایــن رشــته دوتــو یکتاســـت خـــود اصـــل و فـــرع و بنگـــر نیکـــو
ایــن اوســت کــه پیداســت بــه مــن لــیکن او شــک نیســت کــه ایــن جملــه مــنم نیــک بــدو
(کرمانی 1166 ،ش)191 :
پیـــدا و نهـــان و شـــادی و غـــم همـــه اوســـت بنیــاد وجــود ،سســت و محکــم همــه اوســت
خـــواهی کــــه چــــو خورشــــید ببینــــی او را دربنـــد ز خـــود دیـــده و عـــالم همـــه اوســـت
(همان)122 :
آن چیست ز هستی به جهـان در کـه جـز اوسـت یا کیست نه نیسـت لطفـش از دشـمن و دوسـت
انـــدر ره معرفـــت تـــو بـــی چشـــم کســـی تــو گــم شــدهای وگرنــه عــالم همــه اوســت
مــــن گرچــــه ســــزای راه درگــــاه نــــیم

(همان)099 :
جـــــز بـــــر در ســـــایة هـــــو اهلل نـــــیم

چــون مــن تــوام و تــو مــن ،تــوام راه نمــای تــــو آگهــــی از مــــن و مــــن آگــــاه نــــیم
(همان)121 :
در دایــــــرۀ وجــــــود موجــــــود تــــــویی مقصــــود نگویمــــت کــــه معبــــود تــــویی
(همان)122 :

میبینیم که اوحدالدین در رباعیات مذکور با آوردن لفظ «وجود» و «هستی» و حق
خواندن آن ،مخلوق و خالق را دو روی یک سکه دانسته است .از نظر وی بنیاد وجود با
هر درجهای (سست یا محکم) خداوند تبارک و تعالی است و هیچ چیز در هستی نیست که
او نباشد و اگر دیده ز خود دربندی ،عالم وجود را همان جلوۀ حق خواهی دید؛ بنابراین،
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مضمون اصلی کالم اوحدالدین در این اشعار معطوف به نظریة وحدت است .از قرائن
دیگر که وحدت وجودی بودن این ابیات را تایید میکند ،کاربرد بعضی از آنها در کالم
فخرالدین عراقی است؛ برای مثال ،عراقی در لمعات نخستین رباعی اوحدالدین را که در
این قسمت بدان استناد کردهایم ،آورده و نوشته است« :و هیچ کس ،هیچ چیز را چنان
دوست ندارد که خود را ،بدان اینجا که تو کیستی:
تـــا ظـــن نبـــری کـــه هســـت ایـــن رشـــته دوتـــو یکتاست خـود اصـل و فـرع و بنگـر نیکـو
(عراقی.)29 :1132 ،

نیز به این ابیات اوحدالدین توجه کنید:
جــز تــو همــه هــر چــه هســت تشــویش ره اســت مـــا را ز همـــه بـــاز رهـــان ای همـــه تـــو
(همان)126 :
در هـــــر قـــــدمم راه تـــــو مـــــیبنمـــــایی

ای من تو شده ،تـو مـن ،چـه مـیفرمـایی؟
(همان)123 :

مـــن مـــیگـــویم جملـــه تـــویی ،مـــن هـــیچم تســبیح بــزرگ مــن همــین بــس باشــد
(همان)112 :
هـــــر چیـــــز کـــــه آن نشـــــان هســـــتی دارد یــا پرتــو روی اوســت یــا اوســت ببــین
(همان)119 :

از نگاه اوحدالدین هر چیز که موجودیّت و هستی دارد یا مستقیماً وجود حق است
(در مرتبة احدیت) یا پرتوی از وجود او (در مرتبة واحدیت) است؛ چنانکه میبینیم این لحن
کامالً وحدت وجودی است .همچنین وی با لحنی شهودیتر ،انسان و عالم را در برابر
حق هیچ دانسته و بزرگترین تسبیح خداوند را همین دیدن او در جملة وجود دانسته
است .نیز:
در جملــــة ذرات جهــــان از بــــد و نیــــک او هســــت ولــــی دیــــدۀ او بینــــت نیســــت
(همان)123 :
خـــــار منـــــی و تـــــویی ز ره برگیـــــریم تــا بــی مــن و تــو ،مــن و تــو یــک دم بــزنیم
(همان)121 :
علـــت ز احـــد بـــه اوحـــد آمـــد حرفـــی علـــت بگـــذار کاینـــک اوحـــد ،احـــد اســـت
بــی خــود شــو اگــر نشســت خــواهی بــا مــن

(همان)127 :
کاینجــا مــنم و تــو ،یــا تــو گنجــی یــا مــن
(همان)031 :
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گفـــتم کـــه مـــنم ،گفـــت بکـــن اســـتغفار گفـــتم نـــه مـــنم گفـــت کـــه شـــکرانه بیـــار
گفـــتم کـــه مـــن از وجـــود خـــود بیـــزارم گفتــا کــه همــه مــنم تــو را بــا تــو چــه کــار؟
(همان)032 :
انــدر نظــر روح تــو تــا مــا و مــن اســت در نفــس تــو شــرک و بــت پرســتی بــاقی اســت
(همان)021 :
یاری دارم کـه جسـم و جـان صـورت اوسـت چه جـان و چـه دل جملـه جهـان صـورت اوسـت
هــــر معنــــی خــــوب صــــورت پــــاکیزه کانـــدر نظـــر تـــو آیـــد آن صـــورت اوســـت
(همان)010 :
گـــر حضـــرت عشـــق را شـــدی الیـــق تـــو معشـــوق تــــو و عشــــق تــــو و عاشــــق تــــو
(همان)002 :

در ابیات یاد شده نیز اوحدالدین با بهرهبرداری از استعارات عاشقانه و طرح بحث
اتحاد عشق و عاشق و معشوق که در آثار پیروان مکتب ابن عربی با رنگ و بوی وحدت
وجودی به کرّات دیده میشود ،تمامی صور نیکو را همان وجه جمالی حق پنداشته
است و عارف حقبین را کسی دانسته که در هر صورتی حق را بشناسد و در جملة جهان
صورت او را مشاهده کند .فخرالدین عراقی نیز با استناد به یکی از این رباعیها و با
تفسیر وحدت وجودیِ جمالپرستی نوشته است« :محبوب یا در آینة صورت روی نماید
یا در آینة معنی یا ورای صورت و معنی :...
یاری دارم که جسم و جان صورت اوست

چه جسم و چه جان جمله جهان صورت اوست»
(.)66 :1132

نیز به این رباعیات اوحدالدین توجّه کنید:
بـــر کـــار تـــو چنـــدان کـــه نظـــر افکنـــدم درویـــش و امیـــر تـــو ،میـــر و درویـــش تـــویی
(همان)136 :
تـــو آلـــت فعـــل و در میـــان هـــیچ نئـــی وز فاعـــل و فعـــل جـــز نشـــان هـــیچ نئـــی
تـــــو عـــــالمی و مـــــراد از عـــــالم تـــــو چـــون درنگـــری در ایـــن میـــان هـــیچ نئـــی
دامــن درکــش بــه گوشــهای خــوش بنشــین

(همان)
انگـــــار کـــــه در زمانـــــه ،دیّـــــار نمانـــــد
(همان)131 :
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چــون مــینگــرم کانچــه مــنم جملــه تــویی مـــن غـــافلم از خـــود کـــه تـــو را مـــیطلـــبم
(همان)161 :
جـــز جمـــع مبـــاش تـــا مگـــر ذات شـــوی هـــر گـ ـه کـــه پراکنـــده شـــوی ،مـــات شـــوی
(همان)122 :
یـــکبـــار مـــرا ز زحمـــت مـــن برهـــان تـــا مـــن تـــو شـــوم ،تـــو مـــن ،دوی برخیـــزد
(همان)122 :
گـــر زحمـــت آب و گـــل نبـــودی بـــه میـــان بــــــی واســــــطه دل ،دم الهــــــی مــــ ـیزد
تـــرک دو جهـــان بگفـــتم و تـــرک وجـــود

(همان)126 :
چــــون روح شــــدم جملــــه مصــــور دیــــدم

رهـــرو چـــو تـــوی و ره تـــو و منـــزل تـــو

(همان)191 :
اشــکال همــین اســت کــه ایــن پوســیده اســت

(همان)113 :
هســتی تــو همــه بــا تــو برابــر چــه بــود؟ مــن هــیچم و خــود ز هــیچ کمتــر چــه بــود؟
بنگـــر کـــه مـــنم تـــو را و هســـتی تـــو مـــرا درویـــش کـــه باشـــد ،ز تـــوانگر چـــه بـــود؟
(همان)192 :

چنانکه دیدیم اوحدالدین مجموعاً در این ابیات اندیشة وحدت وجود را با زبانی
شاعرانه و عاشقانه مطرح ساخته است .از آنجا که او بحث وحدت را در حوزۀ وجودی
مطرح کرده و با آوردن لفظ وجود و هستی بدین موضوع تصریح کرده است ،باید اشعار
او را از شاعران وحدت شهودی صرف که پیش از ابن عربی میزیستهاند ،متمایز دانست.
نحوۀ بیان او نشانگر تأثر وی از مکتب شیخ اکبر است ،هرچند به جهت یکسانی زمان
اوحدالدین و محییالدین نمیتوان آثار اصطالحات عرفان نظری را در کالم اوحدالدین
مشاهده کرد؛ زیرا در زمان او هنوز این مکتب شکل منسجمی نگرفته است و آن چنان
که در قرون بعد رشد میکند ،پر و بال نیافته است؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت
اوحدالدین در اثر مصاحبت با شیخ اکبر مفاهیم کلیدی مکتب او را دریافته و با لحنی
ادیبانه و عاشقانه که از عرفان عاشقانة ایرانی نیز متأثر است ،این مطالب را در قالب شعر
فارسی ریخته است.
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 -2-1-1کفر= ایمان

نظریة وحدت وجود در زبان ابن عربی به آنجا میانجامد که در حضرت احدی همة
تکثرات و اختالفات از بین میرود و لذا تمامی جلوههای عقیدتی در عالم شهادت نیز به
ظاهر ،تضادی اعتباری دارند ،اما در باطن حقیقتشان یکسان و مشترک است .اینجاست
که تعدد راهها موجب کثرت مطلوب نمیشود و کفر و ایمان با رویکردی وحدت وجودی
یگانه میشوند:
تســـبیح و ســـجاده کفـــر و ایمـــان نبـــود مطلــوب یکـــی اســت ،راه گـــو پنجــه بـــاش
ســـلطان و گـــدا و بـــت پرســـت و کـــافر

(همان)117 :
آنجـا کـه حقیقـت اسـت ،هـر چـار یکـی اسـت

(همان)113 :
آن مـــذهب توســـت بـــه گزینـــی کـــردن زیــن جــا کــه مــنم جملــه جهــان مقبولنــد
(همان)099 :
چــون در ره عشــق ،کفــر و دیــن یـکرنــگانــد بتخانــــه و کعبــــه را در آن راه چــــه کــــار؟
(همان)012 :
 -9-1-1اعیان ثابته

چنان که گفتیم اوحدالدین این اصطالح را مستقیماً در اشعار خویش به کار نبرده؛ زیرا او
دقیقاً معاصر ابن عربی است و هنوز در زمان او این اصطالحات به عنوان یکی از
کلیدواژههای مکتب شیخ اکبر رایج نشده است و از سوی دیگر اوحدالدین نیز شارح
استدالل گرای آثار ابن عربی نیست تا مثل قونوی و حلقة او این معانی را شرح و بسط
فلسفی دهد ،بلکه بر آن است تا این مفاهیم را در زبان شعر عرضه کند که در عصر وی
بیشتر رنگ و بوی عاشقانه دارد .مفهوم اعیان ثابته نیز در کالم اوحدالدین به همین
شکل بازتاب یافته است.
وجود صور علمیة منقوش در ذات حق که سرلوحه و الگوی وجود قرار میگیرد ،در
رباعیات اوحدالدین به چشم میآید .اوحدالدین با طرح بحث «کنز مخفی» و «جوشش
هستی» که نمونههای علمی آن در ذات حق و در لوح اعیان ثبت بوده است ،وجود
خالیق را به نخستین حضرت پیش میبرد؛ جایی که لطف حق نیاز اعیان به ظهور را
پاسخ میدهد .بدین شکل با فیض اقدس و مقدس است که اعیان و اکوان پدیدار
میشوند:
زان پـــیش کـــه مـــا طفیـــل آدم بـــودیم در خلـــوت خـــاص بـــا تـــو همـــدم بـــودیم
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ایــن صــحبت مــا بــا تــو نــه امــروزین اســت

پــیش از مــن و تــو ،مــن و تــو همــدم بــودیم

(همان)113 :
آن دم کــه بــه هــم زدیــم تنهــا مــن و تــو بـــا خلـــق نکـــردهایـــم پیـــدا مـــن و تـــو
هـــر یـــک بـــه گمـــان بیهـــده مـــیگوینـــد حـــال مـــن و تـــو ندانـــد الّـــا مـــن و تـــو
(همان)
گفــــتم کــــه ز رز پــــردۀ عــــزت بــــردار بســـــیار کـــــسانـــــد منتظـــــر آن دیـــــدار
نیکــــو ســــخنی بگفــــت آن زیبــــا یــــار دیــــدار قــــدیم اســــت بــــرو دیــــده بیــــار
(همان)121 :

این رباعیات از زبان حالِ عین ثابتة انسانی است که هنوز پا به حضرات پایینتر
نگذاشته و قوس ن زولی را طی نکرده و به شکلّ قدیمی عدمی در ذات حق محفوظ بوده
است؛ بنابراین ،دیدار با حق همانگونه که ابن عربی هم توضیح داده ،قدیم است و
مفهوم حدو ث دربارۀ خلقت نه به معنای ایجاد که به معنای ظهور است و از این جاست
که اوحدالدین اظهار میدارد که دیدار قدیم است و دیدهای حقبین میباید تا پردۀ
اوهام را کنار بزند و عهد تازه گرداند.
چنانکه پیش از این نیز دیدیم از برخی رباعیات و سخنان اوحدالدین آشنایی او با
مباحث عرفان نظری به خوبی نمایان میشود؛ برای مثال به این سخن او توجّه کنید که
در آن از اقسام وجود بحث میکند:
«و من فوائده روّح اهلل تربته :الوجود اربعةٌ ،خیرٌ محض و شرٌّ محض و شرّ و خیرٌ و ال خیرٌّ
و ال شر .فمن کان جمیع افعاله خیرا کان انسانا بصورته ،ملکا بصفاته( »...همان.)30 :
کاربرد اصطالحاتی چون جوهر و جسم و اسم و ذات و طرح مسائل فکری در رباعیات
نیز بیانگر این معنی است:
بگـــذر ز مکـــان و کـــون عـــالم بـــه طلســـم وز هســــتی المکــــان تصــــور کــــن قســــم
چــون مــیشــاید گذشــتن از جــوهر و جســم قــــانع مشــــو از معرفــ ـت ذات بــــه اســــم
کار ار چه به من نیسـت ،ولـی بـی مـن نیسـت

(همان)111 :
فاعل جـان اسـت و فعـل جـان بـی تـن نیسـت
(همان)113 :

اینگونه کاربرد اصطالحات تا حدی نیز حاکی از آشنایی اوحدالدین با مصطلحات
عرفان نظری است؛ بهویژه که گذشتن از اسم و جسم و جوهر و رسیدن به مسمّا و ذات،
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از مباحث مطرح در آراء ابن عربی و پیروان وی است .همچنین بحث خیریّت مح ِ
ض
وجود که در سخن اوحدالدین به زبان عربی دیده میشود ،در کالم تابعان مکتب ابن
عربی ،نظیر شاه نعمتاهلل ولی نیز تکرار شده است .نعمتاهلل ولی در این باره در رسالة
جامعه نوشته است« :و وجود مطلق خیر محض است و عدم مطلق شرّ محض و ممکنات
برزز و یا نصیب از طرفین دارند» (.)131 :1133
***
عالوه بر این مطالب ،اوحدالدین کرمانی و ابن عربی با مشایخ معاصر خود نیز تقریباً
به شکل یکسانی رابطه داشتهاند؛ مثالً هر دو با سهروردی (صاحب عوارف المعارف) ،حمویه
و عراقی رابطة مثبتی داشتهاند و با مولوی و شمس تبریزی نیز نفیاً و اثباتاً ارتباط برقرار
ساخته بودند که این گونه رفتارهای مشابه نیز میتواند نشانگر اشتراکات فکری آنها
باشد.
 -5نتیجه
اوحدالدین کرمانی ،شاعر بزرگ ایرانی ،تقریباً همزمان با شیخ محیالدین بن عربی به
دنیا آمده است و در تذکرهها و فتوحات مکیه ،به دیدارها و مالقاتهای بسیار دوستانه و
صمیمانه میان این دو تن اشاره شده تا جایی که ابن عربی تربیت باطنی صدرالدین
قونوی را به وی سپرده است .همچنین ابن عربی در مواضعی از فتوحات مکیه سخنانی
را که خود شفاهی از اوحدالدین شنیده با ذکر نام و لقبش نقل کرده است .عالوه بر این،
اندیشههای شیخ اوحدالدین ،نظیر جمالپرستی ،رنگ و بویی از وحدت وجود یافته و در
رباعیات او بازتاب پیدا کرده است .مفاهیم وحدت وجود و اعیان ثابته در رباعیات
اوحدالدین به وفور دیده میشود؛ البتّه از آنجا که در آن زمان هنوز مکتب ابن عربی و
اصطالحات خاص او رواج عمومی نیافته بود ،رنگ مفاهیم محییالدینی در رباعیات
اوحدالدین بیشتر با اصطالحات عاشقانه درآمیخته است؛ بنابراین ،با بررسی تاریخی و
اندیشگانی به این نتیجه میرسیم که اوحدالدین کرمانی نخستین ادیب فارسی زبان
است که با ابن عربی ارتباط مستقیم داشته و افکار او را در قالب ادبیّات فارسی ترویج
کرده است.
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سپهساالر01 :1132 ،؛ خوارزمی ، 1162 ،ج  /111 :1دربارۀ سهروردی :رک جامی297 :1116 ،؛ ابن العماد ،ج :2
 /139دربارۀ مکین الدین اصفهانی :رک مقدمة مصطاوی بر ابن عربی /3-7 :1167 ،دربارۀ بوکاء ارزن الرومی :رک
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